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INTRODUCAO

0 critério corrente dos decénios é uma nogão operacional

que a Histôria tem muitas vezes adoptado, por razôes que

mergulham na prôpria prática da nossa vivência quotidiana.

A legitimidade do seu fundamento e a eficácia da sua

aplicagão podem não ter sempre reunido consenso, mas a ver-

dade é que é possívei atribuir conteúdos bem específicos e

precisos a estes tempos cronolôgicos e neles separar o que

os determina e diferencia.

A exposigão "Arte Portuguesa nos Anos Quarenta", realiza-

âa na Fundagão Calouste Gulbenkian em 1982, teve um papel

importante na definigão das possibilidades desta caracteri-

zagão, no período que nos interessa, o mesmo acontecendo com

a magna exposigão dos Anos 30, inaugurada em Milão quatro

meses antes. É, aliás, normalmente admitida a designagâo de

"anos 20", em termos histôricos, culturais e até estiiísti-

cos, para o respectivo decénio, tal corao.em 1977, o Conselho

da Europa verificou, organizando uma grande 15§ Exposigão

Internacional em Berlim sob o título de "Tendenzen Der

Zwanziger Yahre'.'

A particularidade destas manif estagôes e as razôes que

sustentaram os seus centramentos —

que não são fruto de

acasos-continuaram a reeditar esta estratégia dc abordagem

sob polémicas indirectas, até ao momento em que a Franga

prolonga esse enfoque para o apôs-guerra, quando, em 1988, o

Museu de Arte Moderna de Paris promoveu uma exposigão já

sobre os anos 50. Com ela solidif icaram-se intengôes - so-

bretudo de natureza cultural e artística - e fortaleceram-se

os argumentos que haviam cefendido, nesta periodizagão, o

caminho. por assim dizer, ideal para a reconstituigão de uma

atmosfera dominante que reflectisse a variada composigão

internacional . Acrescente-se
.

como fenômeno não menos

importante, o facto de esta nogão ter-se instalado na

T
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linguagem comum e mesmo de ter interinado os princípios de

uma percepgão da Histôria, preenchendo-a, com outra cons-

ciência, acaso inais redutora mas também ĸienos vulnerável/ e

teremos alguns dos motivos que contribuiram para a sua real

e hoje bem sucedida aceitagão.

Na verdade, ao nivel do olhar que instala, esta perspec-

tiva apresenta vantagens. Sem a obrigatoriedade de uma te-

raática fixa, ela permite percursos em várias direcgôes, sem

o risco de impor forma a um conteúdo porque é exactamente

este que é reconstituído como fala indubitável do tempo.

Naturalmente que é de uma reconstituigão que se trata e

não de uma transposigão mecânica de acontecimentos e figu-

ras, mesmo que alguns de entre eles polarizem o sentido da

época. A polifonia que resulta do atordoamento das simulta-

neidades e concorrências recorda constantemente que não há,

â partida, uma superioridade em qualquer dos seus sons ou

vectores mas que há que procurar por entre eles os registos

a solo, capazes de estruturar o diálogo que nos é dado

observar .

As artes plásticas são uma das vias possíveis e,em certos

aspectos,privilegiadas para essa aproximagão. Longe de serem

o epifenômeno (ou a superestrutura) que invariavelmente de-

las se faz (ou fez), elas aglutinam as mais profundas aspi-

ragôes dos tempos, exactamente porque traduzem, como nenhum

outro registo, os seus mais signif icativos investimentos . É

claro que as proprias artes plásticas não nos oferecem uraa

sintonia, até porque factores outros, de tradigão e especi-

ficidade em cada pais, entram em linha de conta, contrapondo

seus perfis e suas naturezas. Mas talvez o maior interesse

deste domínio criativo resida nisso mesmo, na medida em que

pode dar o contraponto â produgão paralela em outras nagôes,

uma vez analisadas e reflectidas como realidade acessívei do

tempo. Resta saber se a voz a soLo das artes plásticas que

atravessa este corte cronolôgico é, em Portugal,
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suf icientemente perceptível para nos dar a consciência da

época que vamos percorrer.

Os anos 40 em Portugal iniciam-se com uma grande manifes-

tacão cultural que é a exposigão do Mundo Português. Ai te-
-

td~ ta,

mos uma indiscutíveiypara início da nossa pesquisa. Haveria

porém que procurar ver donde vieram temas e preocupagôes que

nela se cristalizam - e por isso recuámos no tempo até, por

vezes, a princípios dos anos 30, atentos, sempre, a indícios

ou sinais que pudessem esclarecer a nossa prôpria diiigência

histôrica. A primeira parte do nosso trabaiho define-se

nessa preocupagão de carácter metedolôgico, e ela conclui-se

pela análise da prôpria exposigão de 1940. Daí em diante,

uma vez definido o processo de "restauragão" ,
tratou-se de

pesquisar e entender o processo de "engrandecimento" da obra

do Estado Novo que o seu condutor assim mesmo baptizou, con-

tando com as colaboragôes complementares de Antônio Ferro e

de Duarte Pacheco -

que procuráraos analisar nas suas dife-

rentes e por vezes opostas componentes .

Se o presente trabalho diz respeito essencialmente ao do-

mínio das Artes Plásticas, a verdade é que ele não podia ser

levado a bom termo ou mesmo entender-se no seu propôsito

cultural sem informagão de vertentes de outros domínios e

disciplinas. Consideragôes de ordem ideolôgica e política, e

de ordem literária, entraram igualmente em linha de conta,

embora em menor proporgão, com informagão vinda dos sectores

da música, do teatro ou do cinema, que pareceram indispen-

sáveis ao sentido do nosso trabalho. Compreender-se-á que,

na economia deste, tais consideragôes são naturalmente se-

cundárias: a sua exploragão seria do domínio de outra temá-

tica académica ou não. De qualquer modo, interessou-nos es-

tabelecer como fundamento, as estruturas sôcio-culturais da

nossa panorâmica geral.

Uraa vez fixada a data inicial da nossa pesquisa iraportava

determinar a data terminal, cronologicamente definível em
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1950 mas que devia ser considerada de forma culturalmente

mais responsável .

Data charneira na década era fácil de encontrar, ao meio

do percurso cronolôgico em 1945 - finda a guerra e conse-

quente mudanga de orientagão do prôprio Regime de Salazar

ante novas pressôes sociais e culturais. Era 1943 morre

Duarte Pacheco, cuja acgão havia de ser contabilizada na

exposigão dos "15 Anos de Obras Públicas", em 1948, e em

1949 deixa Antônio Ferro a sua actividade nacional fazendo

dela um interessante balango. Nestas pontuagôes retrospec-

tivas e para além das figuras que as personalizaram, a pre-

senga de Oliveira Salazar é uma constante de todo o percurso

que fizemos -

sua razão de ser, paterna e testaraentária, do

Portugal do seu Estado Novo.

Entretanto, uma nova geragão (já pautada com a terceira

do nosso modernismo artistico) fizera a sua aparigão quer

nas Exposigôes Gerais de Artes Piásticas (1946) quer em pro-

posta surrealistas (1947). Os tempos tinham portanto mudado

e mudados estavam em 1950, entre o chamado neo-realismo e os

novos discursos poéticos do imaginário que em breve desen-

cadeariam o movimento abstraccionista. Enquanto Almada Ne-

greiros, de 1945 a 1949, realizava as suas pinturas murais

das Gares Marítimas de Lisboa, nelas assumindo uma mudanga

radical de estilo, em recuperagão do modernismo inicial, de

raiz cubista então revalorizado pela Escola de Paris .

Não existem estudos de conjunto nem parcelares sobre o

decénio que nos ocupámos, quer no nosso dominio, queXTem ou-

tros e foi preciso procurar informagôes espargas em muitos

outros trabalhos de investigagão, onde se recolheram dados

de considerável utilidade.

No domínio das Artes Plásticas contou-se com a Histôria

d' "Arte em Portugal no Século XX" de José-Augusto Franga

(1~~ edigão 1974, 3s edigão 1991) que consagra vários

_
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capitulos ås artes dos anos 40. Eles constituiram um guião e

raatéria de reflexão inegável, oferecendo pistas que percor-

remos, nelas encontrando informagôes inéditas e, possivel-

mente, perspectivas novas. Por outro lado, a já citada ex-

posigão dos Anos 40 (Lisboa, 1982), aliás planeada e diri-

gida pelo mesmo autor, proporcionou-nos balizas e pontuagôes

raetodolôgicas sobre as quais importava reflectir, utilizan-

do-as criticamente como discurso ciêntifico que foi. E a ela

se deve, entre outras coisas, a consciência da continuidade

subjacente da linhagem "académica" que a arte nacional, no-

meadamente na pintura, entretanto desenvolveu ou finalizou.

Esta segunda parte do decénio exigiria, sem dúvida, um

estudo aprofundado que, em princípio, igualaria em quanti-

dade as páginas consagradas aos primeiros cinco anos raas

outra decisão foi tomada por nôs, entendendo que, mais do

que uma segunda parte de tese ela deveria ser objecto de

outra tese, constituindo, tematicamente, um novo trabaiho de

pesquisa.

Lamentaracs, de certo, ter deixado pelo caminho um fichei-

ro longamente preparado e bem recheado de informagôes iné-

ditas, e pensamos poder utilizá-lo no seguimento dos nossos

trabalhos de investigagão histôrica. Este intuito terá, po-

rém, a sua ocasião - crentes de que o trabalho agora apre-

sentado tem a sua legitimidade temática, histôrica e acadé-

mica, nada sofrendo com a amputagão de uma parte gue podia

cronologicamente ser desejada ou esperada. Essa matéria é,

aliás, resumida em termos que entendemos ser, aqui, conclu-

sivos, no capítulo único que constitui a secgão (ou parte)

final da presente dissertagão.
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1 - A VOCACAO PATRIMONIAL DO RECIME: MONUMENTOS E EXPOSigÔKS

Os anos 40 em Portugal foram prof undamente marrados pe-

:.o iii..;.;;iuiiÍ!»roo "restaur .sdor
"

de O. Sa_,a..ar, firmado ao longo

da década anterior no i-xito de uin modelo d<' recuperagao ti-

nanceir.i que, como minir.tro das Finangas e t ina lmcnt e Pre-

sid-.nto do Conseiho, adaptou, tornando-o extensiveL a todos

os doniLniO-- cla vida nacional d.. modo «■! ica:' e eng.Mil.oso . A

ideologia da "resUiuracao" ou das
"

restauragô.;s" eon._t i! _iu

uma arm.i poderosa de persuasão e, coino ta.i, penetrou sem

dif icuidade nos quadrot mentais da Nagao, satis_'a_.endo apa-

renv.emenf-.' o desejo de um progresso que a prii.ieira Repúb) . ica

não conr.oiidara, ao mesmo tempo qu- moidava a ! orina aind,.

trunr- de um desenvolv iinento com sinal cont. i.irio avido du

se alirui.ir como conrra- imagem de um iinobilisino que o r.-cent-

passado parecia confirmar.

Pelos anos 30 fora pôde, assira, promover-ce .•;:. várias

frcncos uma ainpLa "poi ítica de reaii:'..i.;o<;s
"

. Apesar das di-

licuidad.-; o das contradigô<>s geradas, eia acabou m-smo por

r.-dLmensionar oa valot.<;s de uma existência nacionai i.t.-dia-

t.i, retendo e d.-sviando a carga parriôtica de t.undo para a

d-i±ni.g,k. de uin Regime gt.rniinal sobre o quai. Saiazar d-veria

con.::truir o seu s is t;..;. ..a .

As reformas do ministro das Kinangas procuraram !..-var a

cabo a re- i nsl .m ragão do cr..dito e a criagão de uina nova

ordi'in ii.i.erna qu.., r.endo .•m..o.,i ess-.ĸ' i <« 1 iîhm.i. - e.-oi.c'.mica ,

er.i também soeial e colocl iv.i, - eco <la reqcj.eragão preeo-

:!Í7.ada. Feo, mas igualmente motor se o país acoitns...u; ser-

vir, sem ei-trav....; , -ssa est rai -g i a de
"

ressurg imentu" ,
onde

o Estado aparecia como entidade suprema, ãibitro o juiz t.i.-

tre todos os i nteress-s . A nova or.jani :.ag<io corpnrativa,

piebiscirndn em 10 33, v.-lou para que essa t.ransfonnagão se

proccssasse de modo "harraonioso" e "prudenie" (1). Todavia,

a concr-tizngão desse projecto foi natura.liiu.nte s L.nplií' icada

e aceler.i.ta pela concentragão <!..• poderes no ministro das

Finangas, da ehefia do qoverno em 1932, e p-ta posterior



.-i'umu lagão clas pastas da Guerra e dos Negôcios Estrangeiros ,

.siii'.s -m L '. î 6
, investindo*so Salazar de uma autoridade e de

. i.. ini lu<-ncia si'!:. limites.

i'.m 1936, ura país "restaurado" saía já da sua vontade.

i'.ii.i o Pr-sidentt; do Conselho era evidente que, com ele,

!''■! . n. j,...]. cheqara ao termo de ura ciclo de osperas activas. A

■ l.in.nisl i á - io ostava a trans ( iguragâo que elo oferecia como

i.-iiatu d-ssa mudanga (2). Nao nos referimos apenas ã tela

o- i. n i e i at. ivas roparadoras e ao desfiar da sua natureza, mas

I qn.i Lii.tMi' t- ao valor quo as uorteavam, pois essa acgão, para-

ii .
■ :..... tli.Miiieni' e dada através da imagem da re-edif icagao do

i'.ĸ, ■■ do.u Arcebispos de Braga (3), representava uma rc.sr. i -

•m.'.ío ma.is Lata, uma devoLugáo integrai, e esse modeLo,

• •:. .'MicLal, era roal tambom.

"... Restauragâo material , restauragão moral, restaura-

.;.i.i n.'ic loual : não me acode ao espírito nenhum outro exemplo

iíi.iÍs f..|)i'cs!.ivo que o dessa magnif' ica pega arquitecturai

ln'.-' 1 . i b Liot eea de Braga
- ha setenl.a anos .i.ncendiactít, em

.1.- i logo;., ,n uiardando através d<_ dois reqimes d.i ferent t-s -

o- îiuiiir. qovernos contrarios que no._: a ri'staurássemof. , res-

■ i ' u i sst.motí á pureza das suas nobres iinhar; e no soss-qo

■ -i-.j :u.is sal.is clessemos cjuarida ãr. mais altas manif estago<-.;;

ip;.t".iio e aos v-lhos docusn-ntos que viram nascer Por'.u-

■
■ ■

"

('■)■

As;;iiii resumiu Saiazar, a esséncia d- uma obra que, on-

'

,c oioo, c- lcbrava os seus 10 anos de exist-ncia . Como m-

•

< 1 1 ■ > _"<_i d.i roal.ldade que Ihe era pres-nte, a <1.i "s.alvagão da

i '..!.! i.<i om raiínas" ( 5 ) , ela n.io podia t.t.r s ido mais conse-

1 1 1 ,
■ I . i ; i'omo eenário escolhirío pelo Prosidento do Conselho

[..ii.i iris-r-ver uin novo tempo h i str.rico, an qual j<i ..- rofe-

i i.,i i'fiiiin "ora de enqrandecimento ( . > ) , oia al-ctava e concli-

•'ií...i.iva oí; i.-rmos do proi«'Cto anunciado, embora Lhe empres
-

l.í ■ ■:». um perfil cuja forga o oxtensão ajudavam a hiperDO.. i-

.:: o dosonho onde deverla manif estar-se o futuro. Em tocĩo o

■■■■ o, aquoia oporagão patrimonial serviu, de modo inequívo-

[lor.i t.radi:;- i.r uma "era do r e..r.auragno" (7) quo, enr.ro

'i



1926 o l'i36, se cumprira. Que ela tenha servido, por sua

v<:_'., de tundo aos novos propositos que ali se definiaiii e que

d-v-riam alimentar os dosiqnios para os de:: anos sequintes,

isso sci deinonstra a heqemonia do papel restaurador d<> Rogi-

m-, obrigado transitor iamente a arranjar um art:. it'icio d-

formulag.io que brevo se transformou na forma mosma .i<> t empo

(ivi- os .-mo:; d- 1036 a 1946 protagonizaram.

Talve:. não por acaso, daquele mesmo cenário -merq iam

ainda o::t ras coordenadas. A coincidência da imp I <int agao tto

edit i-i.o n.i "cidade santa da revolugão" (8) iluinin.ua, com

id-nL. ic.i clareza, os contributos que tanto a Iqr-ja Catol ica

cnmo o Moviinento d- ?H de Maio haviam prestado nessc pro-

csso; por seu Jado, os desvelos postos na recoimi. r ugão do

ant.iqo P.igo dos Arcebispos de Braqa, ev Ld-ne 'uiv-iiii <is pi oo

cupa<;o-s qeneral.i_.adns com o patrirncjn Lo, osclar-c-ndo, po.

:;ua v-.-, os critérios que se observavam. Mas, para alom

dor.ta:; r-íerêncins, quo iriam permanecor como clados n.i nova

"ora" tragada, a clivaqom que alL se introduzia com a for-

gada m.i rc.igâo por decadas (a que as suqestooc Musso liu Lan.is

n.io deveriarn ter sido alheias) realgava um outro Lipu de

u-c-ssid.ides políticas que já não podia ficar-s- ap-u.o; pela

evocig.io discursiva das ciássicas e Lonqas liíîuĸjens d-

ohras L-itns. Pressionado pelas circunstáncias ,
o d--.-j.indo

vincir - I ixar o recorte das suas realizagôes, Sala.'ar de-

cidt. most.ra ias tambcm em exposigâo (9). Com esta determi-

n<ig..o vit 'i.im novos imperativos cenográf icos ,
o os aiquitee-

t.os, os pinr.ore~. os docoradores e os esoultores são entao

.■li.inuultj:! para dar corpo ã demonstragâo . ..nqu.int.o o pais
-•

convi.tl.idn a olhar os qestos da "restaurag.io" o <-". seus

(■t'oitoi.; . . .

Ao -st.ender uma trama reconstrutiva sobre <• t-r r Li.or i.o

nacion.il, Salazar pretendia, obviamente, conjuiai <i "deso,

d-m" inst ituída, "o caos" econômico o social - "«» porcîa" de

uma ideni.idade aglutinadora (10). 0 procosr.o <!<• r<:conr.ti-

tnigão presta-lhe loqo o concurso necessário: r-paragôes

inteqrais nos monuinentos (com a colagem possivel aos poucos

documeiuos -xistentes) e instituigâo de colebrago-s
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c moragôos ( com langamento de pereqrinagôes obriqat.6r.ias

..!.■ uovos Lugaros de culto), mostram muito cedo a vocagao

i,.i riinoniai e museologiea do regime
- sustentada por um sũ-

r,,'i. desejo de Histôria que fundava a sua legitimidade no

.- i .uli-i d- urgéncia provocado pela ruína dos testemunhos ar-

q_, .
t -ctonieo.. quo c-un.:«igavam arrastar consiqo a desagr-qugao

o<_ m-morla. K entre a vontade de repôr como at.tes -. a ten-

i .ig.io dí' aproveitar a oportunidade para depurar alguns

■■■ i i ;rios t; in.primj r- lhes novas signif icagôes, um vasto campo

d- iiitinobrii ;;<': abria.

A cob-rto <J- manter vivas algumas Ligôos da Histor.ia,

::.i I .i'.'.ar com-ga entåo por acorclar uma certa ficg.io do passado

<io f.u'oj-cto pol.f.tieo que ihe interessav«~ desenvoivor, d- -

:..'in)><i . ,ir<iiĸJo-_i tl,o; 1'poci.is do "decadência" o rct omai.do uuui

l>i el. iMi.ni cont i uu 'ulade quo, a breve trecho, ĸe t.rans I ormava

no cî.'diií. mais soquro do Rcitjime.

l'ina r-eém criada (19?9) Direcg«?io-Geral dos Monumentos

:-..íc Lona is
, intcqrada no Mlnistério das Obras Públieas - Co-

: ,L.h i i'agoe:: ,
- Linpu 1 f. ionada a partir do 193.' pola vigLlãncia

,.t.-ijt,i do jov-m minist.ro Duart- Pacheco, tend-rã a pôr' -m

.
■"■.' i<'.'i -st-s ;o i ncí plos ,

no capítulo reforonte ao patrirao-

;!...■ consr i"u i<io, enquanto que um aproveitamento mais subt.il

.:.. iústorla f icava a cargo da prôpria Presidéncia do Cotiso-

. :.«., coni d- l-g<igôt;:; pontua.is na também recente Un.i.io Naeio-

i.,i! (lf».(t). L'tu.i - outra, porém, no seu campo bipartido, ve
-

i.iriaiii pola corrocgão do um passado colectivo, suqorindo o

e i .-i..'L uando trans í.ojinagoo:;; de acordo com o novo iriiaginário do

l'Oltl') .

Os crltôiios scquidos non restauros arquitectrjnicos,

ilnst.ram -sse procenso de apaqamento e re-ordei.agâo conc-t'-

i <u.s<i:.; qui' vlsavaiu "inteqrar o monumento na sua belo.'.t pr i
—

ii, '■. '. iva, oxpurqando-o de oxcrescôncias posteriores - ropa-

im.hJo <ií; mut i 1 ..gôer. sofr.idas, quer pela acgao do teinpo c|ii-r

;.|.> vandaiisitio dos homens" (11). fi claro que a concont ragão

<.!•-•.. . as obras num únLco orqanismo cie Estado o o c__ tabelec L-

.iu'iiio <i- pri íicip.ĩos eonsicleraclo-.
"

irrcf ut.ivo i s" como o

t.
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"cst.udo moticuloso" dc cada monumento e a "devogão patrio-

i. ica" (12) dos seus opcradores, facilitat ain - in..'_auraram

uiu.i politica de dopuragôcs e restitu igôes que não hes.Ltou

-nt.ro a conservagao sistemática e ind Lf er euc.iada cio cons-

t.ruido e a criag.io do uin núcleo de singu .1 aridadcs com vista

a rc.iorcar uma leitura dirigida da Histdria. As intervengc.es

l.evada;; a cabo na ::<• do Lisboa, no Mosteiro - na Jgroja do

Alcobaga, no Mosteiro da Batalha, na :;- o na Igreja do Ce-

dofe.ita do Porto o na "domus" de Draganga, apr etíentadas como

casoí; ox-.n.piares d- um rostauro criterioso no pri.neiro nũ-

í'i-ro áo ..oletim d.i Di rocgão-Ceral dos Monuttiontos o n_dificios

r-!..icion<i:' s (193S), r-f lcctem jã essas preocupagôe.-. na inven-

i.ariagâo da escolha. Km pleno período de "r-novagão" e para

rosolver uuid proclamada crise de identidatlo, que se arrus
-

t.iv.i o so oxplorav.i, procurava-se rostituir "os padroes

iiuorredouio.s das qlorias patrias", de inodo a qu- pudessein

"inl'iuir na i-ciucagão das geragôes futuras" (13). Não era,

portanto, todo o passado que se pretendiu rt:cuperar, mas

ap-nas aquole quo potencialmente troux-..s- as marcaa de. uiu

i -contecimento act.'.vo onde o presente ĸe podoria mteqrar

como so delo íosse um -feito. Desta forma, a atengão parti-

cular e prioritária dossos símbolos favor.:cia não so uma

re dproximagão simulada da Histôria coiao prepar.iva a ir-

rupgão dessos monuiiient.os no novo devir. 0 arqumento da "re-

constituigão séria" (14) que essa Dir-cgão-Cer.i 1 levava a

cabo, t-'itou atonuar, na vacuidade dos seus tormos, as crí-

! Loas que eii~.retunto s- l<;vantaram contr.i os abusos cometi-

.ios tia i.ova maquilhaqeni dos edificios (lr0; inafi o ano de

1976, na qualidado do dat.a fundadora d<- uma
"

nova ora",

juiĩt -.ficava o marcava -ssa necessidado do int-rv-i.c.iu, ul -

r raj.i.issanrlo oin larqa modida a mera cons-i vag.lo do construi-

<lu.

"Das maiores obras da Ditadura (...) e talv-z. das m-nos

con.iecidas", aclian'.ava já Salazar, em 193?, quando, na cé-

lobre ontrevista dada a Antdnio Ferro, discorria sobre "a

rooonst ituigão n.e.oLcu losa, quase roliqiosa" (16) quo estava

,. i-.t.r feita "som de.scanso" no patr.Ln.6nLo. Quiru.e anos mais

tarde, pur ocasLão da grande "Exponigão de Obras Públioas"



( i'M l'M7), o capitulo dos restauros merecerá as honras de

:n stancl prôprio, e no "livro de ouro" editado na aitura, o

-
.

: i-otor-Ceral dos Monumentos Nacionais, Engenheiro Henri.que

'.ou:es da Siiva, nao deixará do notar que "a obra efectuada e

■í.i qiif atiri'iam que o pa.is (...) voltou ao passado no oulto

o.j ■ s-iif. monuinentos
, reinteqrando uns, conservando outios,

: m . icui.jiido dar a todos a pur-:.a da sua traga pr.iiui. t.iva"

(',/). i'.s.ia idoia de devolugáo ao oriqinal, "á pui.-..a cla

1

i .ii.'i'i piiitiltiva" , transforma-so ontão em di rectri.'. . Kin s-u

noiiit: apaqa-s- os acrescentos do t.einpo, anula-se a apropria-

>, ai>
e o uso que deles so t <".: -:n otitras épocas e devoi ve- se

..s c-dras na abstract L?agão ria sua cssencialidacio. "Obra que

:<• linpunha corno das mais Lmportantes" , refere ainda MonrLque

..oiiies tia Silva, p«ira loqo acrescer.t.ar que assini"d-u a todos

.1 -i:rr.e-..a d- que o nosso patrimônlo artistico o inonuiiit;nt<i i

'.'■] i s-ndo rof-ito dos atontados contra ele coi.ietAdc.s uos

s.-.'u I.'.". XVI 1 o XVIII" ( 1M) .

Ap.iq.indo, î.impando, emendando ou mesmo emoldurando o quo

ocvi.,.i i'.cr: destacado nos novos arranjos urbanísticos, submo-

i i.i-so o passado a uma expl Lcagão poiissomica ondc o pi---

-n'- adquiria sentido. 0 plano de requiarizagao - do cu.b--

■ ■. .u::-:ir.o de Maira da autoria do Paulino Montês o o arrairjo

u! : ■ iu . st ico da Assemblcia Nacional de Cristino da Silva,

: 'r-.ipeot Lvamont e de 1933 e 19 34, são apenas dois exeinp.io:.;

,:<•: ..- novo olhar fare aos monumontor. . Procurando "d-saf oq.n
"

"s -<ILJ i.cios, projecta-se a facilitagão e a regu.Lagao do

' . iius ĩ to, [.onnado para Mafra eu. tcrmos de "viaturas dc tn-

. '.s.iio"
, (19) e contorna -s- o:; s-us volumes com "pilares

' !<■'■■.o'iit. i vos adoquados en; -stiio" (1.0) ou , com out.ros oml)--

. .■.■ainetu.os
, como se fe? no antiqo convento de S. Bent.o, eoin

.i e.in-o r i:gao d- um avangado n.i í achada principaJ, d<i autoria

..<•■ Auo.'o M.iro.ios da Silva (oolahorador de Ventura Terra -

■ f:;;ions<iv-l no principio do sêcu.lo pela alter.igão estrutural

di> .'dif , oio) e do uma esoada r.ia monuiu-ntal, com risco de An-

lonit. J.ino que sublinhava francamente a sua configuragâo o

-xp.insáo . Para ambos, ajardi.naincntos com placas, tabuleiros

■ j.i .ii'nĸ'iiiiontor, onde se dispunham plantas e estátuas, como

t': '. :t i no da SLLva desejou para S. H-nto (21).

S



Dentro desse espírlto emolduraram-se em todo o pais

iqrojas, castelos e conventos, e as curtas metragens reall

xadas por Antonio Lopes Ribeiro sobre este trabalho dão-no:..

u:,ia in.ormagão import ante (2?). Aí somos corif rontados com

uma realLdade inesperada, edifícios antiqos como novos,

fui<:rqLndcj fantasmaticamento do outrura o abrLndo -so n..i sua

uova pur'-zn "original" a supostos u;;os om primeir.i uino.

Cunl undidos, assira, o passado ,
o presento e o futuro, <i

1 .10 r -f -r enciada "desordein quc n.io era simplesmente lalta d-

oidoin, mas o conjunto de todos os clomcncos positivos d-

d-saqregagão, do ruína, do dis.sol ug.io n.u'Lonal" (23), pas-

sav.i a 1 t.'iu)] ver-se na capacLdade moLalor Lca desses s iqnos

que, do corta forma, podiam aqora rostituii" indef inidamontf

<.s imaqens d- mna dada egu ivalf nc i.a d- identidade (24).

M.ío surpreende, portanto, qne o Reg.ime, uma vez apl ic.ido

ii.:st..i t.w-.'fa domiúrgica de rt-i'a •,:-!' a in-inoria, tivesse ...ni.beiu

proourario oxorcicar o perigo do -:;quoc imento da sua or._q-m
-

do s.:n territôrio político. A ideia de instaurar uficiosa-

niont- a c-lebragão dosta ofemeride data clo 1930, aUuia -111

qu- o então ministro das Finangas aproveita oste horizonto

para r-i.inir o excrcito o a inarinha e exiqir mais podercs

(_"-). ':)<":^\c esse momento, c ato 1936, eia torna-so uina <•:;-

i.eci- d- rof erência disponivel e nola vemos inscrev-rem- se

acont. 00 i in-ntos tão divorsos como a aprosontagâo ao pais, <-in

;'_32, (io oro.octo da nova Constituigão ou a realizagão do I

(•onqrosso da União Naoional -m 19. 4, acabando ...osiuo ost -

L.ltirao por oncerrar as comemoragôos tlosr.e ano coin un.a p-
-

qu-ti.i expn..igão docu.!;orital (7i.). Kntrt-tan to, esta 0ie111er_.de

i.j.uihtira o seu lado festivo com o aparecimento cias pr ime.i ras

par.iri.u; militares ein I rento ao PalãcLo de Delom, rios. i 1 «..-.■;

oiv.is n.i Avonida, inissa cni S. Dominqos o rccita de qala rio

.:. Carlus, num crcocente de nian L fostago-.. que s.io ooi.ucl

.I.miI.-s com a chegada de Salazar ã chefia do Gov-rno (77).

Komaoens «10 bergo do movimento sô sur'qiriam em 1930. Ant:<;s,

houve quo rever também ossa lueniôria. A museologia de :.<.!. rxar

nao podiri deixar de fixar e determinar coin mais vantaqeiu o

siqnilioado rio golpe milit.ir de 28 do Maio de VK>.Ú . 0 q.-sto

uu- '• nr t'oduz i ra o hábito destas solen.idaries e que "pai -c-li

!.



eiii.io arrojo domasiado" (28) protendera, entre outras coi-

.'..1.;, riar confianga aos "venofiloro.:
"

que "parcciam envergo-

iili.ii -:.:<•; ria vltoria" (29) e aoabar corn "o ar do eansago ou

df :; i steiio ia" qsf "a l.evoiugâo tinha" (30). Aqora ehoquia a

..Itura cie d-son'. errar a sua prôprLa historia -, se possivel,

i-lna-La cje modo a ostrut.u r.ir-- J.lu- uiu novo senti.tlo.

0 primeiro Conqresso da Uni.io Nacional proporciona, em

■.'■';■",, a qrando oportuniriado oso-rada. Rca L L'/ario no Coli..ou

utu, <t;cr<:ios c apôs uiu aiio da sua prôpria formagão, esto

couqrcs'-o aparocLa como o espago indicado para s- refurer

iiii.i r ra •cetoria quo, em última insî.ancia, t ambéra justiiicuva

,. -iua oxLst-íicia o ont.ond Lmento (31). Sob osto dc-siqnio o

:,m. o sou comnl-t o controle, aprov- Ltou-se as aparoneias

'.. r ". uĩ'ifantes das Comomoragô..-.. oficiais do 215 <Je Maio e cn-

■.-.i

"

mi ■:;<-?, no l'avilhao rio Parquc- Kriuarrio VII, a prim-1 ra

, : t '-mat l::agão de um tempo que era imediatait:-nte ant-i ior a

'■.>ta (_■ I emér irie
, glosanrio-se os embates d-ssa exist-ncia na-

■ '.<,:iai oin oposigâo a -stabil i zagao atinqiria. Unia monr..n.j-m

.i.it'. I dt,- f otograf ias , cjra.ii.cos - legenda::; tendentes a ilus,-

: !-.: ... vida portuguesa de 1910 a 1934, dividia esf.e mundo <tt-

i ■ -.
■ I iriadi.;:; om aponas dois p-riodos que o moviineiuo militar

■!- '.92fi baLizav.i numa alogoria pintada <• <J- cuj... -xe-ssiva

<i iiin-usao se t.Lrava a
~

Lqnif icagão protOTidida (37). l)-t-nni-

n.indo n anto_; o o depo.is d,i ot -uiêr i d- onclc; turio convorqLa,

apr fsentava-se entreianto i.ina crono.l.ogia f acil itadora o in-

'

,.i:.i. L 1 Lzada que pontuava o passado o o pr'eSf nl - oin ainpl i.a-

ctic;-: fot oi irá t Lcar. do aconU:elment.os o f Lqura;:;, numa ôbvia

.. i t l ... t. i va do dcstruir sombras <; reconstruir uma hisf.oi i.i,

<ilh- I ','.!. raria atr.iv-s <l- uma nova luz, n.io ri.spensava a vLo-

l-ncia clas assoc Lagôes nom so esqulvava d i orp-za verbal com

<|u<- í.í .sub.linfiavam .

Imaqons insnlitas <• f-ro.-.es marcvivam loqo o ano cle 1910,

nas foroqrafias <\<>r> al aqin; s ao clei'O, assaltos v.rrios,

, uj i t:s._ioos a pr-sos e d-struigão de s-rios d- jornais, pros-

s-guindo no toĸipo com exomplos escolhidos de vexani-s <t An -

i...!iio José do Almeida - do conflsco do Tosouro d.i :;- de

.iĸ'ia. Kncdilr-ando or; an<>s qiu.
~~

Iho sequ Lrani f:om os
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retratos do Piraenta de Castro e aspectos rio "14 de Maio",

continuava-se este discurso na figura do Manuel do Arriaga,

depois nas de Sidônio Pais e de Antônio Cranjo cora pormo-

noros trágicos do "19 de Outubro" deslizando no rotrato cle

Ferroira rio Amaral e gravuras referentes ãs proezas da "Le-

gi.io V.Mii'.elha" que desembocavam na sala rio passagom nar.i o

salâo contral, proparando o "clímax" seguinte com unia onorin-

c-l<i u.io assinada e que representava a marcha gloriosa ri-

Comes da Costa em 1926. Depois, um monumento construúin ein

contraplacddo e encimado pelas iniciais da Uni.îo Nacional,

conforiii- o riesenho de José Rocha, ocupava -ntão a sala

principai. Assonte num grande cubo, nas suas faces I iquravam

os diaqrain.is das reformas prelim^naros do Fstado Novo, on-

quanto qu- do cont.ro deste plinto monument.il <; eoloridt.

p.uti.iiii vário.i indicadores dispostos em fornui d- estrel.i que

encamLnhnvan. a dirocgâo do olhar para os locais ondo s-

anr-sent avam os vários servigos ininistriais ,
-m grãf icor. e

mapas ri-i,ionstrativos das suas respectivas aet. iviriari-s . Nas

par-rios, esouclos alegôricos dos vinte e dois ri.istr i.t.os rio

p.iis, riavam a nota de uma simbélica dos municípios com a

Liisisttoic ia oltist Lca e viva das intengôes que, embora resu-

niiri.u;, <l-ixavam -ntrover...

Rm tnrio caso, importa verificar quo o Í nc<_u_tivo manií -s-

to ou oculto dosta -xposigão nascia da necessidado d- tornar

p:t;s-nto osses tegistos que foram consubstanciais ã prLm-ĩra

lĩ.-piiblii:.- para nolos forjar a justLficagão da Lmporiosa in~

torvongao n.-ssa conjuni' ura. Assim sendo, o desequilibrio rio

Ln! 0r.nag.--0 que osto porcurso nos dá, devido ã sua qu.uu; ex
-

.•lusiv.i <ic<:nt uagâo no período anterior ao qoipe militar rit;

ilJ2í>, lavorecti a riomonstragão que se pretenriou explor.ir, s-iit

cl-ix.u- cseapar o lado caôtico que a visualixagão dessas

imaqcMis podia provocar
- nara já nao falar das recorciagôes

que a outros se tornava importante av.ivar, desencora j.inrio

evontuais criticas ou acgôes que, entretanto, os ioi nais

lejubtavdin continuarem a ter lugar (33). Seja corao t'or
,
oste

encadeario discursivo encenado pelos arquitectos Paulino Mon-

tôs o Cat.los Ramos foi mais do que uma travessia pela cios.;r-

r. ificag.in da Histôria: ele foi o contact o vLtal com um

11



passado que procisava rio vir ã tona em negatividades tr.iqi-

cir., para i.luminar por contraste o que se desejava valorar.

'; st emat ixario corao convinha e dando-lhe raesmo a maior aLon-

'.;ao, ]■-,: lo -spago que lhe foi roservado nas três das quatro

'.a.l.is ocupodas, essa fabric:agão ri-sculpabil izou as cons-

■• .-nci.as opondo a riosordem antiqa ã nova ordem, o caos ao

pii.iirosso. a ansiedade ã acalrn.ia, alicergando o despudor o

pouuo fim a tiiniclez rios "vcncedores" que Salazar apontava

'oiu r-provagão (34). No entanto, ossa necessiriade de mostrar

coin Lns ií;t.'-ncia o que deveria ser esquecido, permitiu quo se

;>a:;s. •:;:.;- a utilizar essas roferoncias como simbolos de uma

a I t.-rnativn sem l'uturo e que urqia voltar a enterrar com

i.'.ias as expcctat ivas fora do quariro ria via tragaria. 0 Es-

i atio Novo ganhava assim uina coiisi.'Jt(":ncia rosiriual que n.'io

l h- advinha ainda da extonsão concreta cia obra reaiizada,

iuas iio imperativo reparador que faz.ia incluir na sua histo-

ii.i. Os dois con.irios tinham, no entanto, que ser colocados

uao doixando ao pais escolha entre o "orqulho" de uma "paz

i'ostaurada" o a "miraqeiu" de uin passado, uma vez que este,

iius-.ii'o -rioqr<^eido, o Regime também se encarreqara de rocupe-

r..ir t -eondo a nova situagão na matéria concreta do que no-

'java. Coin tal c:-:::tratéqia, ele passou entao a dispc;nsar a

i -l ei oneia ao período anterior a 1926, em imaqoris ou metá-

loras, cc:ntrando-se numa retorica do presente o dando-lhe

im.i I urma evid-nt-, sensívei e palpável, atrdvcs da miti.fi

.■tigrio do "Rossurqlmento" e, nele, do horuem que o tornara

possivol. Qu<; aconteeimento tornou isto viavel o qno acgão

-onsl LLuiu cj Reqime para dizer-se, o pretexto das coinemora-

■•■i" s ..io 78 .lo Maio uma vez mais no-lo dirianu

Kiiior.jinrio do sou iluininado desíqnLo, a exposigâo do "Ano

X ria R-volugao Kacional" encontrou no ospago oncio o ensa.io

.1- 1934 se roai.izara, o local predestinado â sua realizagao.

l-lo "coragão" rie Lisboa e inteqrado nurn Parque que a cidade

ropLiblicana se oferecera (o que ainda aquardava arranjo de-

I inLtivo aposar dos já varios projectos propostos) (35),

.'Si-'o edificic_>
, da autoria dos irmãos Rebeio de Andrade,

■■.ervira já de Pavilhão na Fe.i ra Internacional do Rio de Ja-

i.i- iro -rn 1972, antos do passar, alqu polemicainente, om 1933,

12



,1 eonstrugão definitiva que ali se erquora tia sna traga do

Lnsp.i rag.io joanina. Desde entáo, est- Juqar foi palco prx-

v . !.fo iaoo de exposigôos Lndustriais ajustando a sua vocagão

or.LqLii.ir.Ía ãs voluntarLas transposigôes sem que a sua pesada

rii.'corarao pareeosso Lru.erforir nas fungoes qut; so Lho des

t Lnavam. Pelo contrário, do metaforismo ébvio das suas su-

qostocs estilístlcas, não raras v-z-s so t.Lrou uma corv.t

riiqn iri.'ido passadist.a quo t:ra mesmo util i z.ici.i como Lmaqem da

vaiuragáo do que no seu interior fiqurava (36). Aqora, po-

ri'-m, -st.a sua fac- domasiado expressiva most rava-so coino um

vero.'.de i ro entrav-. K c-rto que o agenc i ain-n:.o rit.sta nov.i

-xposig.'.o coubo iqua Liu-ut.o a Paulino MonLcs, <i seiin.:lhangã rio

que já havia acontocido em 1934. Mas s- o arquit-ctn era u

íiiesino o se a cnt Lriad- encomendadora .m.i uovame.ite <i Uniao

N.iciona]., (quo fe_. nomoar uma comiss.io -xooutiva para o

-l.-ito) (37), o proqrama do intengôes quo lho aj.u issontaram

.-. .. aqora complot.amtMU - difor-nte.

Apar-ntemente, a nova orientagão clo pro j-ct o inscrevia-

■ so aponas na <.:xig<:ncia m.iior e bascante n,ais concrcta do.s

rif.' atios cie acgão que a -xposLgão rievor.La ilustrar (38). No

cnt atito, os imperai ivoo formais da pJanificagão e rragario

i.lest- conjunto d- iiu.<-ngn-s ,
não admitidiu, no _:ou pror-tôsitn

.1- .1 iqn.if icagão monum-r.tal ista, as "contrar leriados oxprto;-

siva:;" da íachada clo pavilhão do Parque, mesmo que ao ar-

<luii.fCto tivossem sido ciaclas torias as 1 i !>-rriades no trata-

uieiit. o riocorativo do intt.'iior.

Anos arrás, Paulino Montôs interossario no estucio da ar-

qu.it.ect.ura efeinora <;m Portuqal (39), tiv-ra ocasião rie leiu-

brar quo, entro nôs, "as t.ostas popularos do torio o génoi

■a- t em míintido na rotina" por uma notoria f.ilt.i d« empenha-

inento rios orqanizariores <; por urn nao inenns evirient.e riesin-

i..-t<m;so das "artes cultas" nestas manifost agn-s ('JO). Lonqo

par-cLain estar já as "entradas tr.iunfa.is cins r-is" ou as

■•recor:>c..><;s esplendoro:;as aos herôis" que outrora tanto con-

v.ribuiram para roíorg.ir o poder e a eficácia das artt.-s (41).

O ost.irin de abandono o o marasmo rotineiro <hi<; improqnavam

as fesr.as citadinas no pais eram para cr.tt- arquitccto

1 1
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'ii.hj-m rit- um.i f.'dl-noia art.ística que teimava t;m mostrar

'

seiiiprt. <:is mi.'smas 1 ormas o pinturas com :;t:us dsp-eto:; in-x-

■ '!'.•■■: \ vos - rieoadent-s
"

. Int-r-ssava, portanto, rec.ip-r.ir

iin.i t. r.i.iig.m e atrav-s riela
"

Langar ãs massas urna art - sa,

•-! la.'ĩ-Lr.i o culta (...) quo (acjitasse) em v.ibragrios r i t . 1 1 . '..

- s impat • o.i::; uma sociodario qlobal" (42). Para iss.o -ru

;.■<". ■:;■-, i i io, i ncisji-nsâv-I mesmo, mont.alizar "as coihlssuoí;

■ - tt.iii i'.'ndoras, particuidies ou ofie.iais" para "a mi ssao

■■■;■:., H iv.'i - siiciaL rios artictas", clo morio que a -st-s fnssem

nĸ'.a-. "as ocusioe:; .|c potleroin desenvo 1 vr- r a sua arto" (43).

Par-.-. 0 aut-.ir <U: "As 13elas-Artos nas festas públicas cin

i'of! uiiii I
"

choijara ossa oportunidade . Inteqrado na cninissan

-'xecui iva noiiit'.'iiria para o efoito pela União Nacional, Paufino

Moiiiés, na r.iin <|ua 1 i clario rio arqultecto e merabro riost- <n <ja

iiisĸ.o, vi.u assiiii I.icilitado o diáloqo quo pr-oon i '.'.ara . t'om

'•!'■, " Cfn-fal Tec'ifi lo ria Trindarie e os enqonheiros Noin'e

cuii.e
,, \\<i r !><>:, <i l'.f<ĸj<i, Cassiíino rio Oi.iveira, Cast.ro l.orir'i -

■ |ii.'.. e RndrLfjue" d<t Siiva, emp' nhar-se -iam na revalor ag.m

(:<•::->■ t . pn de iu,ini ! os tagoos ,
cientes de quo estav.i em j<>oo

'

i .
'

ir:i:.ig<ii> 1 1<> ap.ai:so da Nnc.vio å obra oiriprr--ndida" <mo r— -

.i' . n n-lo RíMjoîif. Não se tratava, obviamunti;, do ilust.rar

..jitMia:: Lut.a aogao como, oi! 1934, so fizera (44). Aqora -ra

;•;*■■ i o pt u -_]<•ci.,i-la, tir.i-la das continqt7'ncias e dos iLinitos

:-i
■

c-i-ipc. - cí.j -spago, .:.- impr Lrair-lhe uma inteniporal ĩtl.ide

,>'i -e e qiviuriiosa quo, ovidentemente, o Pavilhao do l'iinjut:

u. n' po.i'.a aooi I a v . í. entao quo elo docicie íabricar <iLL "unni

"n I : a n< i Ls.iqeiu, nut.ro ambicnte e outro estiio" ('■->). Aquelo

,-tiii íc'lo, cjue fora pro jectado e ensaiado como pavilháo rie

'f'i!,'i, via-so, <i:;sim, recusado nos seus apenas qua' ro <inos

,1- '•:-:. i st -ne i a - -rivelheeirio nos duzentos anos rias sua:; su

,

•_•• '.. i of s -s i. i L i s i i c<is .

Par.i Pdu.l i.no Montês a "moderna" arquil octura rl C'iiu:r.i

|io:i ut|u.\sa, nouie.u lan.ont.e íi de caracteristic«~s cit.ul i n.is ,

i iiiha s'.rio j,i nbjecto d- soveras críticas. Apesar rie relerLr

'iu.- "altj'iiis hons extiinplos" '<• apreGontavam nos ccrtames Ln -

-.'i'i.-'ic lona Ls , i'l" n.io ri-ixou de apontar a insist.oncia riosta

r-frLstir cortn.'; aspectos priini t Lvos das btiri.icis

I t



.aitJra josas quo aparecem pelas feiras mais huraildes tlas al-

cíeias" quanrio náo se limitam "a macaquear arquitecturas rio-

c.iriontes cora pinturas de barata cenografia" (46). So o pa-

vilhao do'-. i rinãos Rebelo rie Andrade era um dos "bons exem-

plos", n.io sabemos; mas, podemos pensar que, pelo ã vontade

com que se aplicou em o esconder rieba i xo de uin novo pro-

-'pM'to, aquele bem poderia estar incluidu na cueqoria

proposta do "macaqueagao rie arquitectura riecatiento" .

Apostaclo nesta tar<;fa, Paulino Montês faz então traba-

Ihar durante um mês contenas de operários o dezen.as de ar-

tistas, rudeando a t ransf iquragâo do Parque de um clima de

expoctatLva que o seqredo reforgava alimontando uma forto

curiosi.da.de n.i Lmprensa. 0 "Oiário de Lisboa", que clois dnos

dnt.es iguorara completamente a exposLgão de 1934, publ icava

aqora uiua extensa reportagein sobre este "verdadeiro aconte-

cimento" ,
do:;vondando em primeira mão os dosvolos .:;iip.<-quos

n,i emprejja (47). "Obra de aLto cunho artistico", "grandiosa"

o "pensada nos mais infimos pormenoros" ,
a sua principdl

prer-cupagao estava alí: "ocuLtar por compLeto o joanino Pa-

L.icLo cjue ali se erguera" e integrã-lo numa construgão de

conjunto quo fosso "um cenãrio de verdadeira apoteose" (4n).

A sua aparência de obra definitiva, com as suqostôc-s do

m.írmore, granito <• bronze quo os materiais einprequ-s veícu-

Javam, provocavam uma tal sensagão de surpresa e .idmi.ragao

quo o repôrt.er, visivejmente entusiasinado, resumLo <> efoito

p.-oduzido corno o de "uma verdadeira ilurião" . Essa i.lusao era

o r.-sultado de uma planif icagâo qlobal que precii-.ara d-

apaqar o extorior e o interior do oditício existente para o

poder enquadrar nas novas eriificagôen proqramarias , projec-

t.iiido-se a sua articulagão numa rodo rnais ou monos comploxa

que prev.ia arruamentos circunstánciais de circuiagão, sequ-

ranga tomporária o, principalmente, os "efeitos persj'.oct i vos

d- ordoin estotica" que o arquitecto anos ante:.; defenrie.'a

jiara (isto género de manifestagôes (49).

No ÍLoirin, a explicagão desta operagão era simpios: dis-

f.irgado o pavilhão dos Lrmãos Robolo de Andrado o camuflada

a sua frontaria por uma verdadeira i'Ioresta rio estanriartes

1 : í
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qi.u- <i tapavn na sua quase totalidade, descobr ia - so agora uma

oíii r.i s i lhueta que podia ont.io emparcoirar sem receio cora o

uovo pav i ihão rie linhas c.lássicas que ali s-.e c;rquera, 0111

.-:.'. ile c: cjosso. Rste último, armado numa dupla colunata so-

l a i :>u jaria por uin larqo entabeLaraento, e internamente revos-

i i-lo i'oiii um inat.erial que imitava mármore, compunha uma mo-

'iiiiiieuta liil.ic.li--- dign.'i da stia vocagão de tribuna prosidt.Mic.i al .

Oes'-.a pontuagão no terreno saía depoLs uma larga ostrada atô

.7 .'iurada prinoipal do Parque reforgada na sua requ Larizagao

not padrôes i luminados que estahe 1 t:ciam um riiáloqo visível

'•'otii .ir. dezoito colunas cie granote altura dispostas junto ao

I .i.ji') e ciiio ostontavara em arco, lotra ã letra, o distioo "Re-

vo I ue.in N.icLonal Ano X". Renques de flores, mais -standartes

-- vi-rclura comj.lt'.;tavani a decoragâo desta entrada quo, sor-

viisrio d- vLa ínilitar, era também o lugar preriestinado par.t a

<i>i.con t ragao civii dc; tnrios os repres-ntantes dos municip.i o_;

<io pais. Chan.ados a esta improvisaria "cidarie do b.st«~do No-

vo", qu- assLm se apresent ava como uma aparigâo, o ma.is

iittiVtivol ora quo ncabass-m por lamentar "que tudo aquilo u.io

i i'jss- def ini.tivo"
,

como preconizara já o "Di.Lrio de Lisboa"

C-O). Mas para um futuro cjue ali s- adivinhavn e que os

riiscursos of.Lc.Laif. iriam sodimentar, não constiL.uir.ia esta

proposta jã um onsaio urbano a despontar? A perqunta tinha,

alias, s Lcto fonnulada, em 1929, pelo autor cJo projoeto

auaurin exaet: amente se interrogava falaciosamente s- "os

i r.ic.i'Jos rio conjunto rios certames desta natureza" não seriam

clf ; uifsmos
"

v<.:rdadeirc>'; -xorcícios de urbanismo" (M)...

A ri-'sj-josi-.a r;ntava ali - para isso houve que riar uma ateng.io

partlcular ã arquitectura dentro do diqnidados que so o

Cl.io Lssii.ino podia servir e, om seu nome, se maquilhou o

...ni.-o eriificio jn construírio no Parque tontado substituir o

s.Mi c.'uuot or de "hanqar" decadentista pelo cjo "tempLo"

ei-iiio, inaLs conforme, som tiúvida, com a nova construgao <ju-

...■-. .;ua frente so levantou ('32).

Para cjuom se aventurasse a entrar no pavilhão que habi-

tu.'i I monte acoLnia as -xposigoe.s indust r.lais (■)._])
- tendo

i om.irio mesmo, por isso, a desiqnagão pomposa do "Palácio das

! •!• I'i:;t r j.,i ;
"

cleoorto quo entenderia o que clias antes o

If.
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repôrter do "Diério de Lisboa" efir":ara: "a ilusão era resmo

completa" e a r.estrie r.o uso tíos materieis trensformera

equele espago nur.a verdôdeira "catedrai" a que não faltava

"nem a patine dos séculos nem o silêncio da magestede" (54).

Três grcndes naves, r.a simbologia hierarquizada da sua con-

cepgão, marcavara os pontos chaves da proposta: a eie central

ĩevava ã sala da "Revolugão Nacional", espécie de "eltar-

-mor" de toda a exposigêo, enquanto, as laterais, conduziam

respectivamente â sala das "Finangas" e ã dos "Distritos",

promovendo no seu desenvolviraento "altares" secuntíérios

octogonais que, cor.ur.icendo entre si, "deixevam as peredes

corao pégines de um livro onde se escrevera a histôria r.uma

iraagem única" (55). Nove sales orgenizendo-se corao pevi-

lhôes, procurevam na diversidede da reunião dos seus "temes"

a afinidade mútua dos fins prosseguidos , justificando a

jungão úa "Defesa Nacional" ã "Educegão" e Negôcios Estran-

geiros" (sala 1); des "Corporagôes" ã "Justige" e "Saúde e

Assistér.cie" (seie 2); des "Colônies" ã "Economia Nacional"

(sala 3) tíesembocendo com relevo notôrio no espago dedicado

ås "Finangas (sala 4) pare depois prosseguir no "Comércio,

Indústria, Agricultura" (sala 5) e "Obras Públicas" (sala 6)

que sô recebiam o seu verdadeiro significado nas salas úl-

times dedicatíes e Região N'orte e Sul (sales 8 e 9), por su-

posta concretizagão r.as localidades. Entre a sala das "Obras

Públicas" e a das "Regiôes" rasgava-se a nave central - a

maior e a mais bera tratada de toda a exposigão porque dedi-

cada â "Revolugão Nacionel" (sala 7)
- deixando ver ao fundo

uraa estétua de cinco metros de altura de eutoria tío escultor

Maxiraiano Alves. Uma figura enérgica tíe rr.ulher envolta em

roupagens cléssices bem moldades, que pereciam "batidas pelo

vento num ritmo que lembra a Vénus de Samotrácie" (56),

condensava e explicitava a elegorie da sala e o sentido de

toda a exposigão. Nas mãos, um pergaminho levantado repre-

sentando a nova ^onstituigão e uma palma, era lerabrangas

fortalecides de uma sirabologia classicisante, neo deixevara

de evocar, se bem gue inversemente, o gesto vitorioso de

uma "Liberdede guiando o povo" gue servira e alimentara ou-

tros desígnios (57); em baixo, coitio reraate, a legenda "0

Estedo ao Servigo da Nagâo".
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Ladeada simultaneamente por dois baixos relevos tambéra

da autoria de Maxirniano Alves, essa colossal imagem da "Re-

volugão Nacional" vivificava entre as representagôes do

"Exército" e da "Marinha", gue recordavam, respectivaraente,

"a marcha gloriosa da Forga Armada para o grande moviraento

de 28 de Maio" e "a invocagão da grande obra realizada em

prol da nossa Marinha de Guerra pelo Estado Novo" (58).

Apesar desta descrigão, a fragilidade e o deseguiiíbrio

destas composigôes era notôria principalmente se as compa-

rarmos com a sua empenhada e cuidada estátua da "Revolugão".

Frente aquelas duas composigôes perf ilavam-se as esculturas

das "Finangas", "Corporagôes" e "Educagão Nacional", obras

respectivamente de Barata Feyo, Henrique Bettencourt e Raul

Xavier. A imagem das "Finangas" que Barata Feyo nos dá, su-

cumbe ao peso dos icones utilizados emparedando uma viril e

entroncada figura feminina entre um padrão e uma grossa co-

iuna encimada por uma esfera armilar que, por sua vez, sus-

tentava uma cruz de Cristo. 0 conjunto era forgado, sem ha-

bilidade no tratamento e dir-se-ia mesmo que alquma contra-

riedade trespassava nesta composigão algo expressionista e

monôtona. Curiosamente, ela tinha sido o motor da acgão gue

a uxposigão veiculava e, por essa mesma razão, notôria se

torna a contradigão. Signif icativaraente o jornal "0 Século",

que a todos os trabalhos dedica algura destaque, deixaria

passar esta obra colando-lhe apenas, a referenciagão (<£_[ ) .

Muito diferente é, contudo, a proposta de Henrique Betten-

court para as "Corporagôes" . Apresentada como"uma síntese

perfeita da realizagão de toda a obra levada a cabo na ordem

corporativa que deu â Nagão a Paz e a Justiga Social" (60),

ela revelar-se-ia tambéra como a melhor sintese formal e

plástica de todo o conjunto dos baixos relevos da sala. Urn

moviraento compacto de corpos, rostos e estandartes, trans-

portava na sua modelagão uma sensagão de forga, ritmo e

unidade de composigão praticamente inexistentes na estatuá-

ria da época. Mais conforme a esta situagão é a obra de Raul

Xavier na representagão dos dois baixos relevos para a "Edu-

cagão Nacional".

Evocando tudo quanto se fez em matéria de educagâo no

lf
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j).us e nas colônias, <;st- escultor prende-se a uina nat ura

.Lstica 'ioscr igâo da forinagão educativa, codendo a plasti-

c'itlari'- p. iLencial da ob: a aos seus ef-itos pedagOLjico:-j . ''\i 1.

vi 'x, pcn -ssa razão, a Lmpreusa falass- t;m
"

supor ior cun.pn

slg.io" ( i> 1 ) ,
ínas os outros -x-mjiLos que I.aul Xavicr nus da,

ii.i df stsivo.! viraento do uin riiscurso oscultorLo que continuav.i

u.is d lt:<jori z.igncs das "Colôn i as
"

e "Agricul tura" , re.forg.iv.im

est.a cat .iol <.-r Lzagão. Quer <i clramat i c i.rinde do oamponos l aiu-

li.ro que pux.i esf orgadamentt; um araclo sob a viqiiãncia d- um

e.ip.o ,..'. d.lqo roraano no pr ime Lro c<j:;n, quer o penrior el nu

qr.iti.ro qu- impregnava o secjunrio, nao ajudam a 1 ibe t t agao

clos t.-mas, no sentido de uma resnli.gão moLs plast i cameiu ■•

adoquaea. I'olo contrárLo, na outra a 1 oqorizagão de Heiir'ujue

o- betLi-ncourt , que .1 r.cegr.iva a continuagao da ponr uagao

ri.-sta :. a La riedicada ã Revolugão NacLonaL, nas represenv.ogũi ..

(j«.i "Sauc.ii- t; AssistiMK'ia
"

,
a mesina ri-t Lnigao c!c voLLinit:;;

uiiserva i.'om modelagão o oquilibrio ci lculados ,
oxolic Lt.,oid«.>

o s.mu. ido da protecgão nociai â f.uin'lia - base dum idoai.io

qin: alL s- via retratado e abrdiiqi.rio pela aiupl Í curie rios

bragos abortos da figuragão abst. ract i zaria do Estacio. Por s-u

la.ln, <i cuinposigão sobro as "Obras Publica,;" de Rarat.i F.-yn

ria crt'.riit.o ao realismo s i inbél icn, "exjjression i.sta - rud i

nesco" que toi notado em 1920 por altura da sua prlinoi r.i

ĩ.iar-t ĩ.oip.igãn nos salũos ria S.N.IUA. (<>?) <:■ depois cnnfLriiia

rio, -m 1'<J2, nos baixos-relevos tlo brunze quo real lz.o.i par.i

o munutu-iuo do CoLôqio MÍLLtar, ua I.uz, f-m Lisboa ('>'■)■ b-

resto, <-; ropresoncacũcs íinais ri.is "l.elagoes Kxt-rio r-s
"

-

..!,.
"

Just ig.i" (Júlio Vaz JunLor), as rio "CoitiercLO - 'rrio;-

i ri.i" i.M.-xandre Silva) e <is rias "H- ...-.- Art.es
"

(Roq-rio rie

Audr .irie i cc.mpletavam uin cliscurso escu ! tor' i crj t'iue, ii.iquol.as

luni-s, dlqo toniboin bcola, dando a Lniprcssão de uma unul.nie

um jiuuco nivolacla por baL.xo. No o.ntnul.o, Lmporta not.ar tjut-,

conct-ntrada n-sta sala (a ria "l.-volug.in Nacional" o a ma.is

import ,ini t- rio conjunto) ro<!<i a esculmra cia exposlgao, i i

rava-sf <Ja simboloqia da sua caractorizagno pi.ist km o

ef.'ito .-■- caboga ou rosto do conjunto, ..uncioĩ.anco a.s out r'as

saias eomo um corpo vaqo ou olt:iucnto ncessôrio ã paisaoeui do

eruinc i..idn. Nesta espêcie d.; esp-1 hamento des-iiiponharam

esj.ecial p.'.pel as obras de Max im.iann Alves (1888-lv'.4)
-• <!.■
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lUudtd l-'oyo (11-99-1900) enquanto que o trabalho de Henrique

i><~ 1 tencoti ri. , Suiu dúvida um dos melhores momentos da exposi

..•<ii., oit.iiieria um tuturo que í-i sua interrompida obra não podo

,<>!;''rt:tizdr (*"-*). Ksse trabalho caboria, corao voremos adi.m-

<•, o îinr.itfi i-'-yo, em encomendas de uraa raais arienuada e,

:.i.a eit:, convcuiento Lconograiia. Já era relagao a Max Liuiano

.•■. :ves, <i sua i utt-rvengão tom outra leitura. Embora senrio o

..ti'.-j ri.i pega inais r-terene Lada de toda a exposigao a c-
-

.■l.'e est ,ii. u.j ,'.,i "Revolugão"
- ela pouco ou nada acresc.-nta

<>..:'; ■;imi:; t' raba 1. hos antoriores. A aleqoria da "I_.iplomac.ia"

,|ue <■!.• realizaia -m 19Ô.Î para a Asscnib' -La Naeional, -n

ct'iit : <'.-!.;■■ na m-su.d linhn d- preocupagôes quc favor-coram

f.ia iMici'nn-nrid ,
- quc ja Hío liaviam merecido uin priiu- : r'..>

iji.'iuio n.;> .'.'onctirso pora o iiionumento aos Mortos da Crande

Ou.ir.i fin 192'i f quo, ti-pois, em 19..0, lhe ciou urna Ld-nl i<-.i

<• I .i':s i t i c.ii.-.io no conc'Lii'so j~>ara o monum-nto <i b. !,-onoi
,

a

i'iiti', r nas Oalrids dd Ra.inha. Mas, este acadomii.mo, <ju<' no

iii-g.ii.i |">or "maniíostar um gosto oxpress Lonista mLque lanqos-

. o" ((>'". ) acomoriou- se numa acalmia sem origina Lidadc qu- en-

i r fi.anto t.inîia os seus ariopros e cultores. Mosmo assim, um

c.tiii' .joLp- 1:.- sorifi t.i-sferido quando, em 19.n, ao disputar

o r.'.vii'ui so rio Oiii.ro moĩuimer.to, desta voz a A.'itônio Jos- ct-

.'•. : ..■- i tla . q.'iiiho rieno.Ls pnr ĩ.-opoido do Aimeiria), a sua prn
■

pust.i .icao-inizada se viu recusada em favor dt; uma exju'essao

.niĸli-rri izan'. <■ . O qu- não sorvira para caracterizar aque'. a

■ iouta ' ut-iar da ..epublica, ajustava-se aqor.i na su.i or-

•i'i'i.i forma ao,irié.ii i.c<i a alegoria de uma "Revolugão" que,

i.'on' r.i .ío'.U'1,! ;ie rsonaqera, sem ideãrio o cons-qu—nc i <o; i.iu

ai.it:. is ■:■■'■' al iin.aia -rn 19.'í>. De rosto, o encontro que aqu i so

ii-u ri- "novos" - "ve.lhos", proporcionaria um.a pnnorAmiea rias

v i l. al idiid-.i nu pul onc ialidades de um discurso <ii: l istieo

iiin i >:<■> c.u'one L.ulo ri- -st írnu I o..» o que ao Rogimo Lnt-rossava

,ij-.i <>v- i i ,1- n-st <t sua a.Lnda t.ímida fase de conso '.iriagao. Mais

l.ir'.l-, pelos .oios ■.() fnr.i, uina s-.iecg«io seria lei'a peltis

■ L<- s . qn ios On p..ĸl-r <>u ri.is circunstâncias ,
numa especie rie

..Ifj'ui i ag.io ri- p-ssoa:; t: ostiLos que dariam ura cariz preclso a

.- ; t .■. tu.'ir' i n do Kstarin Novo. Kntrc-tanto, era nreciso cl-itar

íii.iu a t urio - a todos numa amãlqaima dc coiU.ribui.cu-s,

: ■: vnĩiv ,idt:s - preocup..gi;'i'S estéticas capazos rio, nc> s-u

:.: 0



conjunto, figurarem a tensão imagética dos discursos do Pre-

sidente do Conselho gue, desta maneira, se transformavara

numa fonte de mais imediato acesso.

A fungão de visualizagão expressiva do ideário do Esta-

do Novo que toda esta escultura representou, não estava,

porém, isenta dos perigos que a inerente liberdade das ale-

gorias produzia. É certo que a marcagão clássica de alguns

dos seus temas proporcionava já limites precisos ãs fanta-

sias; mas, mesrao assira, os sintomas de uma inapetência para

o realismo, que aparecia agora como um registo de grande

utilidade, floresciam com igual intensidade nas imagens pin-

tadas que integravam também a exposigão. Dignidade â parte,

o núcleo da escultura que fora a grande aposta da exposigão,

não podia, no entanto, ter o exclusivo das preocupagôes de-

claradas de "aplauso â obra (governativa) entretanto em-

preendida" . Em certo sentido, a escultura cumpriu melhor do

que qualquer outra arte a fungão que lhe estava destinada,

tornando-se indiscernivel dela. Ã pintura estava-lhe reser-

vado um lugar outro e aos pintores seria pedida essa exi-

gência maior -

gue é a de poderern estabelecer os limites e a

aceitagão do valor e do alcance de tudo o gue pode ser re-

presentado.

A vasta participagão dos pintores é, assim, o priraeiro

sinal dessa iraportância e, tarabéra aqui, se verifica a jungão

de todos, unindo geragôes, opgôes e estilos, como se real-

mente "todos não fossem demais" (66) como preconizara Sala-

zar. Mau grado uma certa autonomia criadora, a amostragem

geral não parece conservar um carácter verdadeiramente de-

corativo ou seguer de consciência pictural assumida. Os

trabalhos gue aqui representam a mais recente geragão de

pintores, pontuados nas composigôes de Jorge Barradas, Lino

Antonio e Antônio Soares, todos saídos de vários sectores

modernistas, distanciam-se com notôria evidência das inter-

vengôes de Albertino Guimarães, Armando Lucena, Alberto de

Lacerda, Augusto Paiva, Fernando David, Fernando Santos,

Gustavo de Vasconcelos, Santos Jûnior, José de Sousa,

Portela Júnior, Ricardo Bensaúde, Tomás Pelayo, Varela Al-
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demira e Frederico Aires. Estes, mais velhos na sua genera-

iid.-de, e presos a formulagôes de um naturalismo que desde

findLs rie Oitocentos se arrastava sem originalidade de trago

ou de temas, emprestavam o tom e a tonalidade gue a nitida

evidência numérica permitia. No seu conjunto, eles podiara

indicar já algumas preferências dos organizadores, nomeada-

mento de Paulino Montês que não deveria ter sido alheio a

-sta escolha. No entanto, nem um grupo nem outro nos parece

ser representativo de uma opgão pictural ou seguer estética.

Em cada ura deles faltam nomes que forara úteis colaboragôes

em exposigôes anteriores dentro e fora do pais (67); e, por

outro lado, a integragão inesperada da jovem pintora Maria

Helona Vieira da Silva (68) nos colaboradores desta exposi-

gão deixa certas dúvidas quanto a critérios de seriagão e de

adesão. Assim sendo, há que olhar para os resultados e ten-

tar seguir a linha de orientagão.

Refazendo o itinerário reparamos que é um trabalho de

Jorqo Barradas que abre a exposigão. A primeira saia, dedi-

cada, como vimos, ã "Defesa Nacional", "Educagão" e "Negô-

cios Estrangeiros
"

, oferecia a este pintor
-

gue entrara em

cena ein 1920 e se aplicara na ilustragão de revistas e ma-

gazines então muito em voga (69)
- uma temática vasta onde

as suas capacidades de ilustrador se podiam evidenciar. No

fundo, tratava-se de representar "o esforgo do Estado Novo

na reorganizagão da Armada", justificando os cento e cin-

quonta mil contos atribuídos e evidenciando depois as obras

no novo "Arsenal do Alfeite" - futura base da Marinha de

Gucrra e para a qual também se dispensaram vinte e tres rail

contos que suportarara as "escolas de oficiais" e o "mate-

rial de Cuerra" (70). A experiência de decorador que Barra-

das forjara já na Exposigâo Colonial de Paris era 1931 e nas

festas da cidade de Lisboa em 1934 e 1935, permitiara-lhe

agora uma grande desenvoltura na abordagem dos assuntos que

o sou talento de desenhador facilitava. Mas a forte tendên-

cia critica do seu lápis que lhe angariou a faraa de "o nosso

Grosz português" (71), dando-nos a face raais interessante do

sou trabalho, não cabia dentro dos parâmetros desta

encoraenda. Mais prôximo da facilitagão da imagem das coisas,

«>
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ele empregou os efeitos de um decorativismo de capista jo-

gando com uma pincelada serena e mais adequada ao conjunto

desses horizontes que se prolongavam, no mesmo gosto e den-

tro das mesmas opgôes, no trabalho de Antônio Soares com a

caracterizagáo da "Defesa da Pátria". Este seu companheiro

de geragão e lides, facilmente desenvolveu o tom que ambos

conheciam, propondo uma continuidade de leitura que o tra-

tamento plástico dos temas acentuava, intrecalando com

idêntico trabalho formal as legendas e os gráficos gue su-

portavam o entendimento dessas imagens.

Mais dificil foi, poréin, a ligagão desta proposta com o

tratamento dos temas que a ela se lhe sequiram na mesma ne-

cessidade de espago e sentido de conveniéncia . Recorde-se

que estando a primeira sala vocacionada para ilustrar a "De-

fesa Nacional" para ela também foi programada a explanagão

sobre a "Educagão" e os "Negôcios Estrangeiros" que ficaria

a carqo de Ricardo Bensaúde e Armando de Lucena. Integrados

numa geragao de diferentes preocupagôes estéticas, era-lhes

praticamente impossível poderem entrar na proposta de diá-

logo formal gue Barradas e Soares tinham encetado e que de-

veria ter sido continuada em pontuagôes de idêntica sintese

de modo a sublinhar a intengão oculta que presidiu ã jungão

dos temas . É ôbvio que se pretendeu fazer deslizar a forga

que as imaqens de assuntos militares, com seus exércitos e

arraaraentos, invariavelraente expriraem, para o âmbito de outra

cuja oriqein é já de natureza intelectual ou raoral, raas não

menos importante. Equipamento militar, instalagôes escolares

e relagôes internacionais, liqadas na sua necessidade, cla-

rificavam uma das grandes prioridades da exposigão e gue se

traduzia na ilustragão da consolidagão nacional. Sô gue nas

imagens de Ricardo Bensaúde e Armando de Lucena essa pre-

tensa continuidade expressiva não se verificou; pelo con-

trário, a concretizagão gue ali nos é dado ver apoia-se no

poder dos números e das estatísticas com gue se relacionam.

É, aliás, a estas últimas gue se vai buscar a justificagão e

a razao das representagôes . Apoiando-se quase exclusivamente

nas quantif icagôes que as ilustram ficamos a saber que "em

1926 frequentavam a escola primária 305.000 alunos e, em
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1936, esse número era de 444.000" (72); que, "naquele ano

não havia cantinas escolares e presentemente há 3.247 que

dispensam a raaior protecgão ãs criangas pobres" (73). De

iqual modo, pode ler-se que "foram construídas 300 novas

escolas" para o ensino primário e para o liceal e técnico se

gastou 32.000 contos, sendo 9.800 em obras de reparagão e

2.360 era material didáctico e mobiliário, passando a sua

frequência de 12.000 alunos ( em 1926) a 20.000 ( em 1936). No

ensino Técnico Secundário e no Superior o horizonte é seme-

ihante: no primeiro o número de alunos passou de 12.500 a

24.000 (74); no sequndo mostrava-se "o melhoramento dos

edifícios nas Universidades de Coimbra, Porto e Lisboa ( com

a inclusão já do novo Instituto Superior Técnico) dispen-

sando agora os números peio realisrao das fotografias gue

continuavam nas verbas para Bibliotecas e Arquivos "320

contos em 1926 contra 1.490" na altura e 11.000 contos em

estágios de bolseiros no estrangeiro que não ofereciam outra

referéncia de comparagão.

0 que as imagens não nos forneciam na especif icidade do

seu registo, os números cobriam em valor e rigor. Porém,

nesta inversão de fungôes, eram agora os algarismos gue

exerciam o poder que falecia ãs representagôes picturais,

assumindo o papel de indicadores do última instância, uma

vez que davam de uma sô vez consistência å realidade e ãs

alegorias gue os pintores dela tentaram fazer. Nâo admira,

assira, gue a importância dada ao balango fosse vincadamente

contabilística . Aos pintores, ficou-lhes uma parcela de in-

tervengão gue desenvolverarn como puderam, mas sem que a eles

fosse dada a responsabilizagao de evidenciarera através das

suas imagens esse balango que a oxposigão era. Tsso justi-

fica tambéra a ausencia de um critério na escolha que os

responsáveis fizeram, mas, principalmente, demonstra que por

detrás desse aproveitamento generalizado dos artistas, al-

guma desconfianga havia, no gue se refere ao poder das suas

imagens para ilustrarem uma realidade que ainda sô parecia

confiar verdadeiramente nos alqarismos. 0 resultado é essa

impressão de balango financeiro que toda esta exposigão

raostra e que, de certa forma, a imprensa não deixou de su-
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blinhar (75). A sua vantaqera é oferecer um ponto da situa-

gão, datado e elaborado pelo Regime e, através dele, per-

raitir chegar ao trabalho dos artistas e ao papel gue, nesta

altura, eram chamados a desempenhar.

Voltando ainda a essa primeira sala, importa verificar

que o discurso sobre a "Educagão" a carqo de Bensaúde e Lu-

cena, deixaria a este último a tarefa de representar a acgão

de restauro levada a cabo pela Direcgão-Geral dos Monumentos

Nacionais, enquadrando a protecgão do Estado âs Belas-Artes

e ao patrimônio. Se o tema prometia um tratamento adequado

ao investimento que neste capítulo o Regime se dispusera a

fazer, ao artista académico bastou-lhe uma alegorizagão

suave de tragos pouco precisos, onde se adivinhava uma

igreja de vago estilo românico, as ruinas de um templo ro-

mano gue poderia ou não ser o de Diana em Évora, e uma es-

tátua idealizada em cuidadoso estado de restauro gue um não

menos impreciso artista se aplicava em trabalhar. Ao lado

direito da composigão e na sua parte mais baixa, uma planta

desenrolada de um gualquer monumento dava a indicagâo dos

desvelos postos neste sector da restauragão. Ao pouco vigor

da imagera os núraeros respondiam: 12.800 contos em restauros

de monumentos, 2.000 em palácios nacionais, 163 contos para

aquisigão de obras de arte para os museus de Lisboa e Porto

contra os 38 contos que se gastara antes de 1926 e 2.500

contos despendidos em leilôes para o mesmo fim, dão a carga

que faltara ã alegoria. Por últirao, o sector da "Diplornacia"

mostrava as relagôes cora países estrangeiros, principalmente

coin a Grã-Bretanha e Espanha, pondo também em relevo os tra-

tados de comércio assinados cora a Franga, Noruega, Suécia,

Alemanha, Roménia e Dinamarca que Bensaúde exemplif icava em

referências intemporais e sem realidade. Os números depois

completarara: "as exportagôes atingiara era 1935 a guantia de

924 .000 contos" (76) .

0 gue esta sala primeira nos diz, na impossibilidade das

suas representagôes picturais, repete-se pelas seguintes

dedicadas agora âs "Corporagôes
"

, "Justiga" e "Saúde e

Assistência" (sala 2), com painéis alegôricos ao "combate ao
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desemprego", "criagão do Fundo" para esse efeito e "Estatuto

Nacional do Trabalho", todos desenvolvidos por Antônio Lino

e continuados nos problemas da "Saúde" coin os seus "Asilos e

Hospitais" já assinados por Maria Helena Vieira da Silva

(77). Para o jovera pintor -Ant6nio\Lino; gue entrara em cena

em 1924 cora a sua priraeira exposigão individual e já parti-

cipara em 1929 nas decoragôes para o pavilhão português em

Sevilha, evidenciando um gosto raais plástico do que pictô-

rico, esta colaboragão está na seguência de trabalhos ante-

riores, noraeadamente na linha de um friso decorativo de "va-

rinas" (1924) e das célebres "Peixarinhas" da Nazaré (1930).

Dominando com raestria a estilizagão de uma realidade que lhe

era dado conhecer, ele pôde assim tratá-la plasticamente e

imprimir-lhe uma veracidade que dispensava números e fol-

clore. 0 "combate ao desempreqo" é um dos melhores exemplos

da sua participagão nesta exposigão e os seus bem moldados

operários imprimem um movimento de actividade ininterrupta

na construgão de estradas e edifícios, saneamento e abaste-

cimento de águas, reparagão de caminhos de ferro, urbaniza-

gôes, arborizagão a gue a verba dos 133.000 cont.os dispen-

sados imprimia uma sinalizagão discreta porque quase dis-

pensável, mas mesmo assim acrescentava-se a inforraagão de

que "o nLÍmero dos sem trabalho se reduziu a 40.000" (78).

Nesta série de quadros há que destacar tambem o alusivo ao

"Estatuto Nacional do Trabalho", por razôes diferentes: me-

nos conseguido que os anteriores e alqo deseguilibrado, nele

se procurou fazer coincidir a fábrica coin a terra, entre

furaos de uma industrializagão ainda pouco desenvolvida e uma

agricultura carenciada que o trabalhador aqricola expressio-

nisticamente tratado iludia, em fortalezas de raãos e segura

implantagão no terreno; em baixo, a figuragcĩo dos diplomas

recordava-lhe os direitos nos artigos consignados na lei.

Desse "Fundo" que serviu o desempreqo saíam as "Casas Eco-

nômicas" e a "Fundagão Nacionai na Aleqria pelo Trabalho" em

raedíocres imagens de José de Sousa gue em anteriores certa-

mes desta natureza já trabalhara sem melhor resultado (79).

Muito elogiada, seria, no entanto, a colaboragão de Vieira

da Silva gue "de modo elucidativo e eloguente" (80) ilustrou

a acgâo desenvolvida no capitulo da "Assistôncia" , retra-
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tando o combate ã tuberculose e ao cancro, a construgão de

asilos e pavilhôes em Hospitais, da maneira escorreita que o

assunto pedia. Porém, se â falta de realisrao no tratamento

dos temas da priraeira sala se contrapunha agora a segunda, a

sala seguinte dedicada ã "Econoraia Nacional" e assinada por

Armando de Lucena e Fernando Santos continuaria o discurso

interrompido para logo prosseguir na lôgica das opgôes es-

tilisticas dos seus autores com as "Colonias" e suas "Mis-

sôes" figuradas por Tomaz Pelayo e Santos Júnior, em banais

caracterizagôes de nítido recorte folclorico. Ai se incluia

também um pequeno espago dado å "Economia Nacional", tratado

por Estrela Faria e Fernando David, dentro das possibilida-

des do decorativismo que os quadros numéricos perraitiara e já

anunciando o cliraax deste reqisto que a sala das "Finangas"

cxemplif icaria. Pelo meio, ficavam pequenas intervengôes do

já referido Lino Antônio sem que essa presenga alterasse a

tônica do conjunto das outras participagôes .

Iraprecisas, fugidias, mais esbogadas do gue acabadas na

sua realidade de imagera de alguma coisa, essas alegorias que

a precisão dos números ajudara a concretizar, dão de vez

lugar aos algarismos nas suas realísticas contas da sala das

"Finangas"
-

coragáo da exposigão gue ali se dava era balango

e motor dos anos que passava ein revista (81). Mas, o que até

aqui parecera necessidade imperiosa de compensar a falência

plástica e pictural da grande maioria dos trabalhos dos

pintores torna-se, por excesso e abuso da sua utilizagão,

uma carência na sala das "Finangas". Apesar dos seus múlti-

plos mapas e gráficos, esta sala, que era um dos pilares da

exposigão, resultava num relatôrio de contas imenso e ile-

qrvel na sua insistôncia de balango financeiro. Para que a

realidade da economia do pais se aproxiraasse da acgão que a

tornara possivel era necessário agora vivificar esse traba-

lho na exemplaridade da sua dissirainagão pelos sectores onde

se havia exercido. É então que âs iraagens se devolve o seu

papel priraordial de representar o gue nåo estu presente, nas

refcrências do "Comércio dos Vinhos", da "Ceifa do Trigo" e

da "Faina da Pesca" em composigôes assinadas por Frederico

Aires, Fernando David e Estrela Faria. Mas, se estas clari-
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ficavam uma certa opacidade dos números, no espago reservado

ao "Comércio, Indústria e Agricultura" , elas evidenciavam

tamDém os aspectos importantes desse investimento nas "Obras

Públicas", construgåo de "Portos" e restauragão de "Edifi-

cios" sectores fundamentais da recuperagão econômica ali

demonstrada - e que os quadros de Albertino Guimarães, Sousa

Goin.is, Gustavo de Vasconcelos e Estrela Faria respectiva-

mente raostravam, apesar da sua notoria irregularidade pic-

tural. Em todo o caso, mais do gue ilustrar uma acgão que,

assim, se esclarecia, o trabalho destes pintores pôde esta-

belecer a ponte necessária com os lugares onde tudo aquilo

se realizara, proporcionando uma exemplif icagão fantástica e

fantasiosa que as alegorias dos distritos do país represen-

tadas nas duas últimas salas facilitavam, ao lembrarem que,

apcsar de toda aquela acgão ser real e "verdadeira" (82),

ela nâo era situável - antes se confundia com os símbolos do

territôrio nacional, tomando deles a dimensão. . .

Dir-se-ia que cada um destes painéis, quase ícones que

não chegavam a ter realidade por não pertencerera a nenhuraa

localizagâo regional, guardava dentro de si o segredo in-

tacto de um mistério insondável que era o do prôprio "res-

surqimento" nacional a que a exposigão servia de emblema.

Diante deles, "a síntese perfeita da actividade da Nagão"

que o "Diário de Notícias", "0 Século" e o "Diário da Manhã"

apregoavam nas páginas consagradas ao certame (83), bem po-

dia sei o que impedia a sua tradugão real, ou simplesmente,

a sua confrontagão com um programa . Se os distritos se po-

diam contemplar a si mesmos e ficar prisioneiros dessa con-

templagão, a sala destinada ås "Finangas" destacava-se do

conjunto pela precisão docuraental ein frases e números gue os

jornais asseguravam "corresponder ã realidade" (84), levan-

tando suspeitas sobre a necessidade dessa insistência gue o

rigor de um grafismo de modernidade inesperada acentuava com

nitida expressão. A sala das "Finangas" era assira ao mesrao

terapo integrada e separada das outras corao era de si mesraa,

quer pela distância que instaurava entre a realidade e a sua

representagão quer por chamar a si os dez anos que resumia

tôpica e utopicamente. A idealidade que informara a cele-
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:;o

k^



rizagão sem imediatos amanhãs, uraa nova etapa era prometida

de modo a exorcitar as expectativas de um futuro.

Apôs a "reparagão", uma "era de engrandecimento" se pre-

via, em progressôes gue de degrau em degrau procuravam con-

solidar
"

a afirmagão na sociedade internacionai do nosso

valor construtivo e da nossa acgão civilizadora" (86). A

"biblioteca
"

em que o pais metaforicamente se vira enclau-

surado, aspirava agora poder abrir as suas portas, mostrando

o seu conteúdo filtrado pela acgão restauradora entretanto

realizada; sô que estes seriam uns tempos "mais custosos do

que os anos findos" - advertia logo Oliveira Salazar -

"pela

atmosfera internacional pesada e porventura tumultuosa em

que vai ser dirigida a acgão" e "por sentirmos a direcgáo de

uma das forgas universalmente desencadeadas contra a nossa

civilizagão" (87). Porém, eles seriam também "raais prome-

tedores" pelo desafio gue representavam, parecendo, algo

optimisticamente, já "assegurada a vitôria", gragas a uma

estratégia definida que, passando pela anulagâo de quaisquer

"tréquas e transigências" ,
adraitia sô poder haver "vencidos

e vencedores" pelo gue, doravante, toda a iniciativa gover-

naraental se deveria nortear nura reforgo da táctica até então

seguida e gue se resumia em "ter sempre razão, dispor da

forga e conservar a iniciativa política" (88)...

Esta mistica da governagâo, particularmente expressa num

estilo a gue não falta a recorrência constante ãs imagens

tiradas do léxico da edificagão e, em especial, da arqui-

tectura, parecia, no entanto, exclui-la do seu campo de ac-

gão, por redundância. A exposigão comemorativa do "Ano X"

era a prova disso e, se em 1932, se procurou fazer coincidir

estas celebragôes com a inauguragão da Estagáo Sul Sudoeste

de Lisboa, nos anos seguintes não se verifica a mesma aten-

gão ao construído. É verdade gue esta obra de Cottinelli

Telmo - então jovem arguitecto funcionário da C.P. - come-

gara a ser pensada logo apôs a implantagão do regime, nas

necessidades gue havia de dotar a capital de uma estagão

terminal ferroviária gue servisse o afluxo de visitantes que

a recente Exposigão de Sevilha, em.1929, deixava supor (89).
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Mas a morosidade do processo e os deficientes servigos admi-

nistrativos a que a sua resolugão estava ligada sô a torna-

ram possivel depois de encerrada essa exposigão. No entanto,

o compromisso neo-românico gue a fachada do edifício de

Cottinelli evidencia, apesar do luxo dos interiores num

gosto "arts-déco", situa-se na linha dos projectos oficiais

desses anos que favoreceram quer as encomendas de um Palácio

da Agricultura para a Rua Castilho quer os Pavilhôes de

Feira que se realizaram tanto no Rio de Janeiro, em 1922,

como em Sevilha em 1929, todos respeitando o preciosisrao do

estilo "D. Joáo V" que os irmãos Rebelo de Andrade executa-

vam em perfeita consonãncia con os diferentes tipos de poder

e regime. Para aguele que saira do moviraento rnilitar de

1926, o problema de um estilo prôprio ainda não se colocava,

uma vez que o seu ideário "restaurador
"

apontava

prioritariamente para a reparagão do existente, demonstrando

uma eficácia que a conclusão dos trabalhos entretanto

deixados a raeio ou era projecto facilitavara.

Se o caso da inauquragão da Estagão Sul Sudoeste pode

ser lido dentro destas coordenadas, no aproveitarnento que

dela se fez pela integragão nas comemoragôes da eferaéride do

nasciraento do Regime, em 1932, outros houve que, pela deli-

cadeza das ideias a que estiveram associados, essa utiliza-

gão não se tornou viável. 0 monuraento ao Marquês de Pombal,

inauqurado, em Lisboa, a 13 de Maio de 1934, exactamente

dias antes das celebragôes que se tornaram tão importantes

para a nova situagão, mostra, no processo da sua construgão,

porque não foi possivel enquadrá-lo nesses festejos, muito

embora fosse uraa obra grandiosa e de grande potencialidade

de uso politico.

Construida entre 1926 e 1934, ela parecia destinada a

emblematizar um tempo gue, como vimos, pretendia já ofere-

cer-se ein balango nessa primeira mostra documental gue se

fez no Pargue Eduardo VII. Em vez disso, e apesar de ser a

maior empresa estatuária da época, mobilizando esforgos e

verbas nunca vistas, ela acabou por ser inaugurada sem a

presenga do Presidente da República e do Primeiro Ministro,

_.
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aparecendo apenas o ministro Duarte Pacheco em representagao

oficial do governo. Não se tratou, evidenteraente, de substi-

tuir este aconteciraento por outro cora raais impacto porque

não os havia. Seria impensável julgar que a marcagão do

prazo leqal para a entreqa dos projectos referentes ao con-

curso do monumento ao Ir.fante D. Henrique em Saqres, esti-

pulado, esse sim, para o dia 28 de Maio desse ano, pudesse

constituir-se em alternativa a uma obra já realizada e ali â

mão, por mais simbôlica que aquela fosse. 0 que acontece é

que o processo de construgão desse monumento condensava as-

piragôes que não eram compatíveis com a nova realidade íns-

taurada, muito embora a ideia viesse rauito de trás, preci-

samente de 1882, altura em que se festejara o centenário da

morte do estadista. As rauitas coraissôes para o efeito no-

meadas e as outras tantas subscrigôes que se levaram a cabo

(90), estão na base de um atraso que impediu a efectivagåo

rápida do projecto que sô em 1914 viu concretizada a sua

aspiragão na abertura de um concurso público ganho, entre

muita polémica (91), por uraa eguipa constituida pelo

escultor Francisco Santos (92) e pelos arquitectos Adães

Berraudes e Antônio Couto
-

figuras ilustres de um gosto

eclético e revivalista de finais de Oitocentos gue não

parecia chocar cora os novos ventos da recém implantada

República. Seja como for, a primeira pedra sô seria langada

em 1926, pelo então Chefe de Estado Bernardino Machado, numa

das suas últimas cerimônias públicas, poucos dias antes do

golpe railitar de Gomes da Costa - ou seja, no dia 13 de

Maio. Talvez, por esta razão, se tenha depois aproveitado

essa data para celebrar a inauguragão; mas, tudo leva a crer

que a sublinhada ausência do novo Presidente da República e

do novo chefe do governo nessa cerimônia é mais um indicio

seguro de uma demarcagao dos ideais e propôsitos que a ela

estiveram liqados que de uma relutância em aproveitar

projectos antiqos para emoldurar a recente situagão, desde

que, evidentemente, eles coubessem ou servissem o ideario

tragado.

Aliâs, lentamente, acabavam-se obras de iniciativas an-

teriores que se prolonqavam no tempo com a marca da extem-
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poráneidade das suas opgôes estílicas. Os bairros econdmicos

do "Arco do Cego" e de "Oliveira Salazar" ou os liceus "Ma-

ria Ainália", "Alexandre Herculano" e "Rodrigues de Freitas",

construgôes realizadas respectivamente em Lisboa e no Porto,

constituem um eloguente exemplo dessa necessidade de dotar

rapidamente o pais de ura certo número de inf ra- estruturas

gue revertessem na demonstragão de uma nova eficácia. Se os

projectos não erara novos ou se a sua adequagão ao tempo em

que orain postos em prática estava ultrapassada, pouco ira-

portava. 0 importante era fazer, cobrir depressa as exigên-

cias mais gritantes e, principalmente, apostar em sectores

de que imediatamente se conseguissem tirar resultados.

0 inquérito que "0 Notícias Ilustrado" publicava em

1929, quando dentro deste quadro de preocupagôes resolveu

interrogar os jovens arquitectos portugueses, é um documento

deveras signif icativo e dá-nos uma ideia da situagão, sen-

tida e analisada agora por uma classe que em breve seria

chamada a desempenhar um papel de relevo no sector das Obras

Públicas (93). Não sendo embora conclusivo, o conjunto dos

depoimentos prestados é, pelo menos, exemplar enquanto re-

qisto d- uma realidade caôtica, justaposta a fôrmulas pas-

sadas e sem inoperância, para identificar a estratéqia

construtiva. Para Paulino Montês o panorama afigurava-se

mĸsmo calamitoso, acrescentando gue "tudo estava por fazer",

iiuin gesto drástico e muito semelhante âguele gue simbolica-

mente exercerá depois, na encenagão da exposigão do "Ano X",

ao refazer a fachada e o interior do Pavilhão do Pargue

Eduardo VII, corao vimos; já para Cottinelli Telmo, a exten-

são e amplitude dos problemas mereceu um prudente silêncio,

num posicionaraento cauteloso e prôximo daquele que seria

tomado por Tertuliano Marques
- mais velho do que eles e,

naturalmente, tambéra mais preparado para um distanciamento

virtual de qualquer urgência. Entre estas posturas que o

tempo se encarregou de esclarecer, situam-se as intervengôes

mais comprometidas e algo programáticas de Pardal Monteiro,

Jorge Seguracio e Carlos Ramos - todos praticaraente da raesma

idade e já com trabalhos firraados na década de 20. Centrados

nas grandes questôes de fundo, Pardal Monteiro evidenciaria
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a necessidade de construir "habitagôes econômicas" enguanto

Jorge Segurado colocava o acento na importância de "urbani-

zar de facto" e, a partir daí, redefinir entâo as priorida-

des. Sd gue nesta aparente facilidade com gue se nomeavam as

carências, havia gue preparar a classe para as grandes ta-

refas que se adivinhavam, e essa foi a matéria em que Carlos

Ramos se centrou, explicitando as deficiências de um ensino

que, embora reforraulado em 1911, já não estava ã altura de

poder responder aos desafios que se esbogavam, como veio a

reconhecer-se na nova reforma levada a cabo em 1932.

Com efeito, enquanto a populagão mais carenciada da ca-

pital via efectivar-se, era Outubro de 1928, o decreto so-

cializante que ein Abril de 1911 fez criar os tão esperados

cinco "bairros sociais" (sô inaugurados a partir de 1934 e

1935), os jovens arquitectos assistiara ao perfilar acrítico

do novo Reqime de muitas das soiugôes que a primeira Repú-

blica adoptara para resolver este tipo de problemas. A ideia

de conceber estes projectos na continuidade de um registo

oitocentista semi-rural e provincial, inspirado nas antigas

"vilas", resultava agora numa incongruência, tanto mais gue

a sua miniaturizagão artificiosa era descabida e um pouco

ridícula. A questão não devia, portanto, apresentar-se ape-

nas pelo lado da necessidade satisfeita, mas havia que en-

carar o modo como ela aparecia. Se Pardal Monteiro tocara na

ferida e se Segurado mostrara a extensão da operagão pensada

em termos globais do corpo da cidade, Carlos Ramos alertara

para a preparagão condigna daqueles que tomariam era raãos

essa tarefa - condigão primeira e indispensável para que ura

novo rumo pudesse ser iniciado.

Na verdade, o panoraraa arquitectônico da capital que en-

tre 1920 e 1930 aumentara de 485 para 592.000 habitantes,

era confuso e preocupante. Para além do malogro sucessivo

dos "bairros econômicos" prornovidos pela Câmara que se ar-

rastou até 1937 (94), cora o consequente crescimento dos

bairros da "lata", nomeadamente o "das minhocas", as

construgôes que serviam uma média e pequena burguesia lis-

boeta, de fracos recursos e exigências ainda menores,
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deviam-se guase exclusivamente â diligência de uma chusraa de

"gaioleiros" que a acoraodavara era prédios lúqubres que não

conheciam arquitecto. 0 então recente eixo urbano da Avenida

Almirante Reis e Rua Morais Soares reflecte bem este estado

de coisas, fruto de uma conivência entre a inoperância do

poder central e a inconsciência dos raestres-de-obras que o

reduzido núraero de diplomados em arquitectura tambéra ajudava

a justificar. Mas, se a estes factores, que estão na base da

falta de qualidade da grande maioria das edificagôes gue se

fizeram, acrescentarmos a fraca preparagão dessa minoria de

prof issionais, teremos chegado, certamente, ãs razoes que

levaram o jovem Carlos Ramos a considerar como tarefa prio-

ritária a sôlida formagão desta classe.

Não contraria esta análise uma aproximagão mais centrada

na realidade que por esta altura se vivia. Quando ela não

era um sintoraa claro da falência de uraa prática operante que

os ensinaraentos de Mestre Monteiro produziam na Escola de

Belas-Artes de Lisboa, apoiado em Vignola e em Garnier, ela

era ura jogo entre uma corrente afrancesa de luxo e a vivi-

ficagão de estilos revivalistas que Ventura Terra ou Norte

Júnior -

arquitectos do fim do século -

prolongavam com su-

cesso. Mais pontualmente, e dentro das propostas "neo-româ-

nicas" ou de tradigão "quinhentista" ,
sairia uma pesquisa

erudita que Raul Lino ajudou a implantar e que caricatural-

mente ia dando uma arquitectura dita "tradicional" imprecisa

e redundante. Mas a simplif icagão deste fundo onde se ins-

creviam as reflexôes de uma nova geragão de arguitectos es-

tava feita pela revista "Arquitectura Portuguesa" (1908-

-1958), quando, nesses mesmos anos, caracterizou os edifí-

cios que reproduzia em três categorias
- "tradicional por-

tuguesa" , "português moderno" e "nacional modernizado" -

sabendo gue, no conjunto proposto, 99% do total pertencia ã

primeira secgão. Na realidade, a amostragem e a sistemati-

zagão avangadas eram não sô paralelas ao seu tempo de exe-

cusão como ainda se ofereciara corao horizonte possível aos

novos arguitectos que "0 Noticias Ilustrada" interrogara . A

dita arguitectura "tradicional portuguesa", em cujo processo

de fabricagão nao colaboraram, não era apenas uma designagão
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particular de um formulário de cstilo ou das regras da apa-

rência que a regiam; era já um modo nacionalista de conceber

e habitar, gue estes, por falta de ligôes e de outros esti-

mulos ou por uma necessidade absoluta de trabalho, seriam

obrigados a mimar quer "â antiga" como Segurado em 1919,

quer em complicadas buscas arqueolôgicas como os irmãos Re-

belo de Andrade, no pavilhão da Exposigâo do Rio de Janeiro,

ou mesino, corao depois se fez, em 1929, para a exposigão de

Sevilha.

A prôpria actividade arguitectônica dos raais novos esta-

va assira envolvida por uma ideologia que os revivalismos do

fim de século facilitavam e que a afirmagão nacionalista, em

1890, despertara num encadeado de razôes que, certamente por

o serem, permaneciam suspensas e â mão pelos anos fora, para

além dos regimes, governos e atribulagôes gue vencia e ali-

mentava. Era, por assim dizer, o reino da confusão ou o seu

motor e por ela todos passaram, mesmo os gue, como Cristino

cla Silva u Pardal Monteiro, puderara depois raarcar um pionei-

rismo modernizante com consequências signif icativas . Esse

pecado original chegou para alimentar em Cristino da Silva o

projecto de um túraulo monuraentalista em gosto manuelino,

realizado para o brasileiro Estácio de Sá, em 1923, tal como

o faria aplicar-se depois era obras "nacionais raodernizadas"

era equipe com o tradicionalista Tertuliano Marques . Mas, já

em Pardal Monteiro essa passagem teria o raérito de o con-

verter num dos poucos cultores de uma boa ornamentagão "rao-

dernizada" que o recém ajustado regulamento do Prémio Valmor

pôde consagrar em 1923 e, depois, tambéra em 1929, nuraa

coerência decorativa gue a incursão nas "arts-déco" possi-

bilitou (95) pondo fira a um certo compromisso "neo-românico"

que, em 1924, o projecto da igreja adventista de Lisboa pa-

rocia conduzir. De resto, se estas marcagôes servem para

explicitar a lenta e eguivocada evolugão do gosto (96)^elas

contribuem, por outro lado, para esclarecer
^lgumas

boas

obras gue entretanto se fizeram, como a resolugão da fachada

de um prédio pombalino na Rua do Ouro, em 1922, por Carlos

Ramos ou o projecto da Companhia dos Eléctricos na rampa de

Santos, por Segurado, sem gue ai a questão forrnal sob pro-
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postas diferentes tivesse aparecido era nome de uma qualquer

ruptura ou libertagão.

Seria impensável supor que entre esta qeragão de arqui-

toctos não se manifestasse o desejo de ensaiar as liberdades

que uma certa inforraagão fora de portas prometia nas escas-

sas imaqens que alqumas tribunas da especialidade divulgavam

(97). Mas nessa experimentagao que a recéra aparecida revista

"Arguitectura" (98) aflorava, publicando já alguns projectos

dos mais jovens arguitectos, o gue é rnais evidente é a von-

tade de se afirmarem como desafio (embora tímido) ã "tradi-

gão" e não o processo alternativo em gue deveria consistir o

conceber e o projectar como visão radicalizada de uma nova

praxis prof issional . Possivelmente, os anos e anos de ensino

desajustado, o arrastamento acrítico dos formulários, a

marginalizagão da classe e a sua carente preparagão teôrica

estão na base deste fenômeno. Quando a "tradigão" foi fi-

nalmente afrontada, ela estava já moribunda, "a cair de po-

dre"
,

e os arquitectos, nao precisando acjora "de destruir

coisa alguma" concluíram que então "(cheqara) a altura de

construir" ( 99 ) .

Este entusiasmo que se transformou em Manifesto do I Sa-

lão dos Independentes em 1930, ou esta apropriagão da rea-

lidade, subordinada ã indicagão de que era "um documento de

há 1/4 de século" teve o seu reverso: o que não necessitou

rit ser destruido não proporcionou também a reflexão que se

exiqia para poder construir-se . "0 português independente e

atrasado na marcha célere da Europa" tinha ali "um motivo de

regozijo" mas, igualmente, a maior contradigão: "aquele fi-

lho brincalhão e atrevido que (era) o raais inteiiqente da

tua faraília a quem expulsaste porque te incomodava", estava

ali feito "homem" e abrindo, "sereno, as portas da sua casa"

(100); sô que nesta conjuqagão de maneiras faltou o modo

teôrico que aiicergasse essa posigão e assegurasse o sucesso

das propostas que ali triunfaram ou deixaram apôs elas uma

nova marcagão. Uma vez insuflado um novo ar na "tradigão",

"aquele filho brincalhão e atrevido" e que era "o mais in-

teligente da família" não precisaria sô de já ser "homera" ou
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de se apresentar como tal; ele teria que ser agente de pro-

pôsitos maduraraente pensados e estruturados que engrossassem

as raizes dessa afirmagão e exorcitassem o perigo de eles

proprios se confundirem no veredicto orgânico do seu grito

de "independentes" . No fundo, se Carlos Ramos constatava no

catálocjo da exposigão que "a arquitectura, na sua evolugão,

procede por largas ondulagôes gue, em regra coincidem cora os

movimentos culminantes e mais decisivos da histôria" ,
a sua

clarividência não foi suficiente para prever a possibilidade

mesma de uma compreensão realista do seu proprio tempo. Logo

que o Regime se consolidou e se aproxiraou da linha tôrrida

do seu ideário "restaurador" tirando esporadicaraente da ne-

cessidade de recuperagão do passado os raodelos que mais lhe

convinha assequrar, os arquitectos ficaram paraliê_ados e sera

iraaginagão. A abertura gue o langamento dos concursos para a

construgão das escolas e liceus do pais deixara antever, na

atribuigão dos primeiros prémios a Cristino da Silva (liceu

de Beja), Carlos Ramos (liceu D. Maria, Coimbra) e Segurado

(liceu D.Filipa, Lisboa) e a determinagão gue a posterior

campar.ha de Obras Públicas, iangada em 19 34, parecera indi-

car na explosão dos seus melhores momentos construtivos,

exemplificados no Instituto Superior Técnico, Instituto Na-

cional de Estatistica e Casa da Moeda, verif icava-se tão

lata gue aceitava englobar no mesmo moviraento um nâo menos

considerável interesse pelos estilos do passado. A registá-

-la está o indiferentismo raanifesto nas opgôes formais de

novas tipologias de ediflcios como as Estagôes de Correios

que pelo país fora se construiram numa alternância conviven-

cial entre o "estilo ã antiga portuguesa" e uraa já vincada

formulagão modernista. Os casos das estagôes dos correios de

Portalegre (1928), de Braga (1932), de Viana do Castelo

(1934) e os de Mangualde e da Covilhã (1931) ou os de Ponte

de Lima e de Mirandela (1936), revelam em cada grupo

constituido as opostas concepgôes, de continuidade (no

prirneiro) e de raudanga ( no segundo). Mas, outras tipologias

se poderiara avangar, como a dos "Bairros Sociais" onde essa

caracteristica se mantéra. Fiqueraos por esta ainostragem, ape-

nas porgue é suficiente para evidenciar a estratégia dessa

abertura, ao nivel da vontade do Regime que, curiosamente,



iĸaiiifesta ali a sua maior ousadia, e da distracgão ou nao

entendimento dos arquitectos que não viram nesse acto o seu

inteiro loqro ou o aceitaram inocenteraente, por alheamento

dos riqores culturais que estavam subjacentes as formas das

suas "modernas" escolhas.

Não se tem notado com a atengão devida que, pelos anos

30 fora, enquanto os jovens arquitectos se aplicavam na fe-

bre construtiva de que também erain arautos (101) erabora sem

preocupagôes de forraulagão discursiva, um lento, vasto e

subterrâneo movimento constituido por estudiosos, eruditos,

hiscoriadores e olisipôgrafos aprofundava cada vez mais o

estudo das formas que condensavam o nosso passado. Fosse

porque os problemas com a reparagão do patriraônio os forga-

vam, fosse ainda porque representavam a voz de um discurso

saudosista face ao passado, o certo é que pacientemente

reorganizaram um sistema de valores gue mitificava a "tra-

digáo" dando uma resposta errada a uma exigência que, em

principio, se afiqurava certa. 0 qrande paradoxo deste tra-

balho é que consolidaria como mais nenhura outro a vontade

restauradora de Salazar, raanifesta desde a sua ascengão â

chelia do qoverno em 1932, possibilitando a extrapolagão do

declarado desejo de recuperagão financeira para uma recupe-

ragão patrimonial e vivencial que ali encontrou forgas para

se metamorforisar em consciência activa de uma acgão pa-

triôtica assumida. 0 verdadeiro agente, o autêntico raotor

desta metaraorfose foi raenos o "decálogo" do Estado Novo

aparecido era 1934 que o contributo das pesquisas que å volta

dos monumentos nacionais se elaboraram ou das crônicas fre-

quentes de Rocha Martins, Leitão de Barros e João Barreira

que na Revista "Arquivo Nacional" e nos jornais "0 Século",

"Diário da Manhã" e "Diário de Noticias" por esses anos re-

qularraente apareciam, recordando "oriqens", "feitos", "es-

quecimentos
"

que refrescavam repetidamente a memôria e ar-

ticulavam um presente fracturado e cansado de fracturas. Um

paralelo e não menos forte desejo de fabricar novos sinais,

agora actualizados, pôde dar propostas de monumentos - ao

fundador de Lisboa, em 1933 e ao responsável pela epopeia

dos Descobrimentos, em sucessivos concursos que desde 1933
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se alimentariam - ou conseguiu reparar alguns modelos exis-

tentes Mafra, Queluz (gue ardera em 1934) e Sé de Lisboa -

ou ainda utilizar edifícios em prestigiosas recuperagôes

como uconteceu com o Palácio Foz, em Lisboa, através da sua

ocupagao pelo então criado Secretariado de Propaganda Na-

cional .

Fazem ainda parte deste núcleo as
"

reconstituigôes" ,
em

inventariados levantamentos de Gustavo Matos Sequeira e

Pastor de Macedo, os contributos eruditos de Raul Lino,

chamado para muitos dos restauros (102), as palestras e

conferências proraovidas desde 1934 pela Acaderaia Nacional de

Belas-Artes, e a prôpria reorganizagão desta instituigão era

1932, a constituigão de organizagôes de cariz mais circuns-

crito como "Os Amigos de Lisboa" (1935), a publicagão de

monografias sobre monumentos, palácios e solares e os ro-

teiros das cidades gue entretanto se editarem. Mas, mais

eficaz gue tudo foram as reconstituigôes que ao mesmo tempo

se faziam podendo dar-a-ver o "corao era" e dele tirando raais

efeitos. A reconstituigão da "Lisboa Antiga" nos terrenos da

Cerca e da prôpria Igreja e Convento das Francesinhas levada

a cabo, em 1935, por Matos Sequeira, é ura pequeno sinal

dessa atmosfera que nâo separava ainda a imaginagão da

tradigão, antes se socorria de todos os atractivos que

pudessera estabelecer uraa ligagão evidente e num grau que a

geragão mais nova de intelectuais e artistas não praticava,

entre um discurso sobre o passado e a acgâo presente, e, a

esse titulo, conquistando um espago privileqiado de verbas e

atengôes e fornecendo uma razão que, em 1936, deu a

configuragão formal ou formalizada de uma direcgão que nos

anos seguintes melhor se verificaria.

De um lado - e com uraa actividade que antes nâo se

conhecera - restaurarain-se "com labor construtivo" os monu-

mentos "exemplares e imorredouros" das potencialidades da

"nagão" (103), retendo o capital patriôtico que era neces-

sário e preservando por adequagão ideolôgica uma ampla

matéria de alegorizagão; de outro, conservaram-se as expec-

tantes perspectivas da nova geragão de arguitectos ali-
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ciando-os cora concursos e préraios ou encomendas de grandio-

sos projectos, como aconteceu cora Cristino da Silva ao ser

escolhido para estudar o prolongamento da Avenida da Liber-

dade em 1932 e depois e:n 1936 (104), â margem da verdadeira

vaga onde o Regime seguia (105). Quando, em 1936, o jornal

"0 Século", no seu núraero comemorativo do "Ano X", tentou

fazer o ponto da situagão em balangos inventariados e en-

trevistas, o obreiro da exposigão a gue esta iniciativa re-

metia não podia deixar de comentar "que os arquitectos ainda

não desempenhara (...) aquele papel, aquela acgão, que jus-

taraente lhes curapre", enquanto que o representante da classe

dos construtores permitia-se ecoar numa aproximagão mais

colada ã realidade de fervor construtivo, que não passava

necessariamente pela classe dos arquitectos, que para ele

"em alquns pontos fomos, até, além do que era lícito espe-

rar" (106). É nos meandros destas afirmagôes insuspeitas e

no que elas representam como balango de dois diferentes

sectores que se inscreve o itinerário que essas comeraoragôes

oferecera.

A primeira vez que o Estado Novo se dá era revisão con-

certada é de tal forma positiva a sua confianga que julqa

possivel dispensar esclarecimentos de fundo, preferindo

optar por uma condensagão de resultados inventariados e

fornecidos pelos distritos. Seguindo por razôes de rigor o

"Diário da Manhã" que, como ôrqáo oficial da União Nacional,

outras responsabilidades teria, constatamos que a Cãmara

Municipal de Lisboa destaca, como obras siqnif icativas até

então realizadas "os rairadouros de Santa Luzia e de S . Gens

ã Graga", "o rompimento da Avenida da India" e "o matadouro

municipal dos Olivais" (107). Para os dez anos que ali se

celebravam esta versão sumária não era nem qualitativa nem

quantitativamente imponente e, talvez por essa razão, loqo a

sequir teciarn-se elegias âs demoligôes e projectos em forja

que tornariam viáveis as qrandes artérias sonhadas para a

capital, coin o prolongamento da Avenida Almirante Reis,

Avenida da índia, Avenida de Ceuta, General Rogadas e

Avenida do aeroporto. Mas essa falta de obras grandes e

prestigiantes era, do seu ponto de vista, uma nota de rea-
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lismo. Obrigada a acudir a necessidades mais prementes, a

Câmara de Lisboa relatava os esforgos desenvolvidos na ara-

pliagão da rede de água cora os seus 160 novos chafarizes, 55

raarcos fontenários, 25 lavadouros e 10 bebedouros - mostra-

dos mesrao assim insuf icientes para a cidade gue entretanto

ultrapassara já os 600.000 habitantes. A mingua de obras de

vulto ou raais conforme com as citadas prioridades de recupe-

ragão, ela avangava em compensagão com as iniciativas gue

derara a criagáo de um "Conselho de Estética Citadina"

(1934), a entrada em vigor de uma nova classif icagâo dos

edifícios tendentes a fixar a expressão monumental da cidade

e a introdugão de um disciplina de Estudos Olisiponenses na

Faculdade de Letras - todas reivindicadas com o orgulho gue

alimentara a tônica destas sensibilidades . Nesta linha de

preocupagoes situavam-se a seguir as diligôncias gue promo-

veram as "Comemoragôes da Tomada de Lisboa" (1934), a "Ex-

posigão Camoneana" e a do "Terramoto de 1755" (1935), a re-

-edigão da obra "Lisboa Antiga" de Júlio Castilho, a regu-

larizagão dos Anais das Bibliotecas e Arquivos e a implemen-

tagão do projecto de criagão dos Museus do "Azulejo" e da

"Cidade" (pensados para o Palácio Galveias e Palácio da Mi-

tra, respectivamente) . De si mesma a Câmara de Lisboa pare-

cia não ter extraído nada de oriqinal, vivendo através do

seu patrimdnio, com vocagão para reparar mas coin o coragão

no desenvolvimento, embora este viesse por extensão de ar-

ruamentos ou por embelezamento de que a proposta de altera-

gão do fisionomia do Rossio, em 1934, é apenas um exemplo.

No entanto, dentro desse interior onde tudo se trabalhava

como pano de fundo de obras que ainda não havia, um renas-

cimento compensatôrio surgiria com o relangamento das "fes-

tas da cidade" - cenário de uma acgão colectiva gue chamou a

si bairros inteiros, populagôes e artistas inclusive -

para

animar e vivificar uma já mais mitica fundagão e cora as

mesraas e idênticas necessidades que, paralelaraente, deram a

instauragáo das romaqens a Braga
-

bergo carismático do mo-

vimento militar que tudo justificava
- e que, tambéin, desde

1934, entrara no calendário das peregrinagôes oficiais. Se

aos restauros generalizados juntarraos as celebragôes e as

exposigôes comeraorativas, tereraos a consubstancializagão de
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uin processo gue o não menos esclarecedor capítulo das "Obras

Pũbiicas" inventariado nos suplementos comemorativos dos

jornais resurae e transfigura: 4.896 Km de estradas reparadas

contra 1.313 Km de estradas construídas substantiza "a pri-

meira grande obra da Revolugão Nacional que mais impressio-

nou a gente de Portugal", como concluia o ôrgao da União

Nacional .

Foi esta iraagem ideolôgica de satisfagão e contentamento

que suportou e reajustou essa realidade, limitada aos re-

flexos da fiquragão do investimento futuro, onde já se

anunciavam projectos de maior alcance corao o "Estadio Na-

cional", exiqido em manifestagão popular, ou outros de iqual

grau do assentimento, como os portos de Leixôes, Setúbal e

Aveiro. Uns e outros, porém, assinalavam já os pontos de

irrompimento de "uraa nova era" (108), continuando a

aliraentar sempre mais expectativas do gue deglutindo resul-

tados. Se em Lisboa eram as novas artérias projectadas que

indicavam e profetizavam a extensão e o alcance do futuro,

no Porto, as recentes construgôes da "Bolsa do Pescado" -

obra modernizante de Januário Godinho -

que integrava o novo

"

Pr igorif ico do peixe", o "matadouro raunicipal" e a "sede da

Junta de Freguesia de Cedofeita" apontavam, na coerência das

suas propostas, a direcgão de um desenvolvimento muito pon-

tuado, e não menos desejado, que a abertura da rua Sacadura

Cabral e a nova artéria que ligava a rotunda do Castelo do

Queijo a Estrada da Circunvalagão rematavam num desenlace

raais ã raedida.

Projectos, ai também os havia, e cora excepgão das espe-

rangas depositadas numa "Avenida da Ponte" que deveria fa-

cilitar o acesso ao sul do país, todos os outros deveriam

servir zonas importantes como Matosinhos, Vila Nova de Gaia

e Santo Tirso, com preocupagôes comuns de saneamento básico,

nomeadamente de redes de abastecimento de áquas, esgotos e

estradas. Entretanto, para a cidade do Porto adquirira-se já

o "Palácio de Cristal" - monuraento Oitocentista a indústria

portuguesa
-

que, reaberto era 1935, era agora objecto de

estudos para a conversão do seu interior, prevendo-se já um
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complexo de servigos, com restaurante, salão de festas e

Teatro. Estes esforgos que se traduzirara na aquisigão, con-

servagão e adaptagao de um edificio de certo modo emblemá-

tico para os seus habitantes, situam-se, poréra, nura gesto

raaior de recuperagôes gue já haviam desencadeado o desejo de

criagão de um "Museu Histôrico Municipal" e de um "Museu de

Autôgrafos e Recordagôes" gue deveria integrar-se na Bibiio-

teca Pública da Câmara, concentrando ali "recordagôes de

escritores e artistas" que estivessem liqados ãquela cidade

nortenha ( 109) .

Se a discussão e análise deste projecto ultrapassa o âm-

bito deste trabalho, importa, no entanto, referir que uraa

mesma vontade de preservagão impregnava as actividades dos

municípios de Lisboa e Porto. 0 aprego generalizado pelo

passado e uma não menos evidente mística do documento estão,

possivelraente, na base da decisão mais ampla do "Ano X" e

gue se traduziu pela obrigatôria aposigão do um "ex-libris"

em todas as obras entradas e consultadas nas Bibliotecas

Públicas do pais (110). Encoraendado pela Junta Nacional de

Educagão a Eduardo Anahory, artista com firmada experiência

nos dominios do grafismo e da ilustragão, este selo de pro-

priedade e lembranga era encabegado pela legenda "ut videara"

seguido pelas datas de' 1926 e 1936 separadas graficamente

pelo número romano que indicava ser o décimo aniversário do

acontecimento e que entre ambas crescia, ultrapassando as

suas dimensôes para concretizar-se na referência "da revo-

lugão nacional" que as suportava. Este erablema tipoqráfico

que foi usado durante ura ano, ou seja, até âs celebragôes de

1937, raereceria as honras de cerimdnia inaugural na Biblio-

teca Nacional cora a presenga de Carneiro Pacheco, entâo mi-

nistro da Educagão. No seu discurso, de um pedagogismo pri-

mário, ele pôde exemplificar no acto da colagem efectuada

"gue assim afirmanios os direitos da posse da mística da na-

gão" (111)... Estava fundamentada uraa nova religiosidade e,

coni ela, o uso da figuragão, da alegoria e da conteraplagão

gue lhes subsiste...

Se percorrermos toda a simbologia que alimenta estas co-
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memoragôes
-

e que não raras vezes atinqe os limites do

absurdo -, verificamos que em todas as manifestagôes apare-

cein as mesmas insistências suportadas pelas vagas referên-

cias que a exposigão induzia. Os balangos publicados dos

municipios, dos ministérios e dos novos orqanismos que ali-

cergavam o poder falam tanto quanto os discursos na altura

proferidos. A falta de obras novas que emblematizassem a

vontade e o tempo, uns e outros desenvolviam a parábola da

"restauragão" qanhando em crédito o que não podiam dar como

avenga. No entanto, seria na sessâo de hoinenagem promovida a

propôsito pela Academia das Ciências gue as posigôes se

clarif icariara: enquanto Marcelo Caetano, entâo jovera pro-

fessor da Faculdade de Direito, reconhecia que "o Estado

Corporativo tinha ainda falhas e hesitagôes", apesar dos

seus alicerces estarem langados, Caeiro da Mata, na

quaiidade de reitor da Universidade de Lisboa, acrescentava

que "os povos se vêm coiocados na necessidade de escolha

entre a existência nacional e o suicidio nacional"

cabendo-nos uma situagão que não sendo intermédia não era

também nenhuma das apresentadas , pois ele prdprio sô a podia

justificar corao "ura milaqre a muitos olhos" (112).

Seja corao for, não parece viável assimilar pura e sim-

plesmente estes discursos ã demonstragão visual apresentada

enquanto panorama capaz de fundamentar a razão histdrica da

nova imaqem do pals com o fundo mitolôqico que lhe convinha.

De facto, e com uma inocência alqo provocatdria, das salas

da exposigão desprendia-se um mundo de valores tão difuso e

tão apaziquado que ele substituía ou enriquecia, pela pri-

meira vez, as afirmagôes orais ou rediqidas. No fundo era

como se o Regirae tivesse finalraente acedido ã sua imagein,

acomodando-se nela para aí inscrever melhor o seu futuro.

Dizemos "imagera" no sentido de totalidade e não de ilustra-

gão da realidade gue a todo o custo se gueria espectacu-

larizar. Que ela não fosse air.da um dispositivo perfeita-

mente codificado, viabilizando tudo o que pretendia nomear,

medir e representar, essa é uma outra histdria.

Cora esta exposigão comega porém a naveqagão autônoma de

L.
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um discurso visual no interior do prdprio Reqime, pensado e

praticado corno uma necessidade de fixar a sua prdpria fi-

sionoinia. Dela viria a sair um preciso e orqanizado cartaz

da sua política de "ordem" e "ressurqimento" e, em especial,

do seu promotor, feito a medida para ser consumido e expor-

tado -

apds o aval do reconhecimento exterior que a oportuna

Exposigão Internacional de Paris, em breve, proporcionaria .

Sd que desta vez o contraste seria de tal forma grande que

através dele pressentimos a fatal falência dessa fabricagão,

obrigada pelas circunstâncias a fabricar artif iciosaraente

referentes mais sdlidos e mais adequadamente "modernos" que

o posterior regresso "a casa" não deixaria de acusar, noti-

ficando para sempre os meios artísticos e limando essa

suspeita linguagem até a tornar novaraente "nacional" ...

r,-



2 - ARTES E TÉCNICAS DE UMA GOVERNACÃO: 0 PAVILHÃO PORTUGUÊS

NA EXPOSigÃO INTERNACIONAL DE PARIS, 1937

Se as celebragôes do "Ano X" e em especial a sua exposi-

gão comemorativa, forara o horizonte onde melhor se inscreveu

o que era ou não era o ideário "restaurador" , a mais simples

análise dessa realidade revela o arcaísmo pretencioso da

imaqem que o Reqime procurou dar de si raesmo. Não nos re-

portamos exclusivamente âs frouxas alegorias de carácter

simbôlico ou ideoldgico gue constituiram as suas pinturas e

esculturas, não sd por serem inevitáveis dentro da amálgama

das participagôes, corao por serem o resultado de um frágil

prograraa gue alimentava cada uma das dearabulagôes . 0 que

realmente salta aos olhos é a notôria desadequagão entre

essa débil representagão que articulava no interior do pa-

vilhâo do Parque Eduardo VII um discurso visual sobre uma

acgão « o forte e inegável apelo do invôlucro agenciado
-

que negava a possibilidade de aceitarmos o conjunto como a

expressão de um tempo gue ali se oferecia em revisão. Em vez

de se apresentar uma fachada prôxima ou aproximada desse

trabalho disseminado em reposigôes e que comegara a chamar

a si a designagão de Estado Novo, colou-se uraa moldura

clássica e grandiosa a uma realidade difusa e desbotada gue

exposigâo alguma podia ligar num itinerário que, ã partida,

excluira já o propôsito de continuidade.

Os capitulos todos desse "livro aberto" que a exposigão

era, se exceptuarmos a limitada raas expressiva "Sala da Re-

volugão" ,
são modelos de uma museografia da "restauragão" :

contam-se as recuperagôes levadas a cabo no exterior cora o

retoraar das relagôes internacionais e, no interior, desta-

ca-se a nova "justiga social" iraplantada cora o sisteraa cor-

porativo gue tocava todos os sectores desde a "Saúde e As-

sisténcia" ao "Comércio, Indústria e Agricultura" , passando

necessariamente por uma revaloragão das "colônias" base de

uma náo menos conseguida recuperagão da "Economia nacional"

gue se reflectiu nas "Finangas". Tudo é discutido de uraa

forma acabada e intemporal corao se estivésseraos a entrar num
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"Museu da Revoiugão"
-

e, essa foi a brilhante constatagão

do "Diário da Manhã" (1) gue assim achava ser motivo de or-

gulho, o gue explica, ao mesmo tempo, a raiz de fundo desta

encenagão . Esta proposta que reflecte as intengôes que a

pres LOÍram mas cujo resultado não pareceu dar-se na unidade

prevista foi mesrao assim um motivo de regozijo do Regime.

Ela era a prova de gue era possível captar e jogar com uit.a

imagem contornável da sua acgão e se ela servira corao acto

de exemplaridade para o país, algumas hipôteses haveria de

tamDeiii podor funcionar no estrangeiro. 0 que era preciso era

aparecer uraa boa oportunidade, uraa ocasião em que esse de-

sejo fosso interpretado como natural e simultaneamente se

afiqurasse viável para "a afirmagão (...) na sociedade in-

tcrnacional do nosso valor construtivo e da nossa acgão ci-

vi 1 i ..adora" ( 2 ) .

Na verdade algo deveria andar já no ar para que a formu-

lagão destes desígnios se justificasse (3). 0 prognôstico de

Salazar dera-se durante as celebragôes do "Ano X" e se ali

algurna prudência ainda havia, pela "atmosfera internacional

pcscida e porventura tumultuosa" (4), um mês depois uma nota

oriciosa da Presidência do Conselho de Ministros, largamente

difundida na imprensa, noticiava gue "o governo português

reso.vcra aceitar o convite gue lhe havia sido feito para se

fazer representar na Exposigão Internacional de Paris" (5).

A mistura cautelosa de definigão de objectivos, distribuigão

de responsabilidades e atribuigôes de verbas que constituiu

a comunicagão oficial não perraitiu um esclarecimento sobre a

natureza do acontecimento nem sobre o seu teor. Através dos

seus vários passos, onde tudo parecia previsto, essa nota

surqe como justificada por si mesmo, e quase providencial :

"mostrar a contribuigão portuguesa para a civilizagáo do

munrin; a obra - o pensamento do Estado Novo; as realizagôes,

os motodos e os ideais colonizadores portugueses no presente

e no passado; as riguezas artisticas mais notáveis do país;

o interesse turístico e etnográfico e a importãncia dos

principais produtos da industria e do solo nacionais" (6).

Em suma, o seu projecto de intengôes era "procurar em tudo

traciuzir o carãcter ou a fisionomia das coisas portuguesas"
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(7). Nada faltava no cenário para uma reconstituigão histô-

rica do pals, na linha que, aliás, tinha sido praticada nas

anteriores exposigôes internacionais do Rio de Janeiro

(1922), de Sevilha (1929) e tambéni na exposigão colonial de

Paris (1931). Porém, desta vez, duas signif icativas

alteragôes irrompiara do texto: por um lado, era introduzido

um presente nacional (pela inclusão do registo da "obra e do

pensamento do Estado Novo"); por outro, era delegado o seu

comissariado não como outrora nuraa conceituada ou

prestigiada figura militar ou académica, mas no

ex- jornalista Antônio Ferro e director desde 1933 do

Secretariado de Propaganda Nacional -

departamento oficial

da maior iraportância no quadro da fabricagão e controle de

uma iraaqem modernizada do Regime (8). É certo que na

explanagão dos objectivos a que a representagão portuquesa

se devia subordinar, o peso descritivo da Histôria

continuava a fazer-se sentir. Mesmo a inédita introdugão de

um presente, aparecia mais corao ura capitulo a desenvolver

dentro de ura quadro já tradicional nestas araostragens gue

como ura tema abrangente e aglutinador que ali via a

oportunidade de mostrar-se e reforgar os creditos de-

signados. Esta leitura gue a comunicagão oficiosa permite,

exprime bem a relagão que Salazar mantinha com a Historia e

que as anteriores exposigôes coraemorativas do aniversário da

implantagão do Regime explicitaram. Nela se reflecte ainda a

consciência da necessidade de uma identif icagão mítica com

um passado, actualizadamente vivido como regenerante e com a

capacidade de poder cobrir e alimentar uma acgâo que se

instituira como reposigão e continuidade .

A consignagão deste programa com a convicgão defendida e

manifestada pelo comissário, em 1935, de que "ao estrangeiro

pode interessar o que se está fazendo em Portugal e não o

que se fez" (9), fundamentou e despoletou uma mudanga estra-

tégica gue o S.P.N lentamente já anunciara (10) e que aqora

vinha de encontro âs exigências globais gue os franceses

impunham como condigão para as participagôes estrangeiras e

que Salazar misteriosamente omitira como se elas fossem se~

cundárias ou se tratassem apenas de cláusulas que a intro-
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dugau do requisito de ura presente nacional, em si mesmo,

cumpria. Segundo o decreto-lei que legitima a representagâo

portuguesa, esse compromisso aparece como uma necessidade ou

loiiibranga do Presidente do Conselho e será preciso esperar

uns dias para que Ferro, em forma de entrevista â imprensa,

esclarega então que essa exposigão se subordinava a uma

fôrmula-sintese que encontrara na designagão de "Artes e

Têcnicas na vida moderna"o seu nome e gue o seu intuito era

o de dar uma panorámica sobre o gue nos diversos paises

nestes sectores acontecia (11).

E por demais evidente gue tanto a nota oficiosa de Sala-

zai coiuo a entrevista dt_ Ferro curapriam uraa única fungão:

dt;finir a representagão portuguesa escondendo ou neutrali-

zando a carga sirabôlica e ideolôgica gue a temática da ex-

pos.igão trazia. Arabos sabiam ou deviarn conhecer as dificul-

dauos da sua formulagão e as contingências que o seu pro-

cesso atravessara entre ajustamentos de ocasiâo de diferente

sinal ideolôgico gue, mesrao assim, pouco lhe alteraram o

s-iuido. É certo gue inicialmente ela fora pensada como uma

segunda exposigão de "Artes Decorativas
"

, apôs o sucesso

ostrondoso gue a primeira atingira em 1925. Mas, logo em

1929, a ideia veio outra vez a lume, sob proposta do depu-

tado radical Julien Durand, beneficiando dessa referência

exclusivamente francesa de guatro anos atrás e abrindo ca-

minho para a exploragão de uma dimensão nacionalista que,

ali.is, presidira sempre em todas as exposigôes Universais no

passado (12). Contudo, se o vector desta sua filiagåo deu

def initivamente o cariz ã exposigão, logo defendida no pro-

pésito de proteger os "métiers" da arte, os prof issionais e

os artistas cuja actividade desde 1929 comegara a ressen-

tir-se da escassez de encomendas (num natural retralmento

provocado pela recente crise mundial), em 1933, ela já se

apresentava como exposigão "geral internacional - artes de-

corativas e industrias modernas, vida operária e camponesa e

cooperagáo internacional
"

(13). Acontece que a amãlgaraa

dustas pretensoes seria pragraaticamente condensada na de-

signagão de "Artes e Técnicas na vida moderna", com a no-

m-agao de Eduard Labbé para comissário geral; porém, mesmo
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assira, se alguin ajustaraento se fez, os ideais que a

f undamentaram não se fizeram substituir (14). Pelo contrá-

rio, a vitôria da Frente Popular em Franga e a amplitude das

rautagôes introduzidas reforgaram-lhe o sentido. Ela era

agora o "transfert" de muitos dos objectivos tragados e um

novo ar foi insuflado no seu programa gue devendo "reunir as

obras originais dos artistas e industriais" , procurava mos-

trar "que as realizagôes artísticas podera intervir nos mais

modestos dominios, sem nenhuma incompatibilidade entre o

belo e o útil". No fundo, tratava-se de demonstrar "que a

arte e a técnica devem estar indissoluvelmente liqadas e que

se o progresso natural se desenvolve sob o signo da Arte,

ela favorece igualmente a exploragão dos valores espiri-

tuais, patrimônio superior da humanidade" (15). Servindo-se

dos mais recentes agentes culturais como o cinema e a rádio,

e insistindo na ideia de uma cooperagão intelectual da hu-

manidade, dentro de um espírito de reconciliagão pacifista

que já se traduzira em 1920, na criagão da Sociedade das

Nagôes, a esquerda francesa aproveitava a exposigão para

conqregar esforgos dispersos, neutralizar as forgas conser-

vadoras e afirmar-se como verdadeiro actor do futuro (16).

Na hora precisa desta demonstragão, a Franga unida sob a

Frente Popular, abriria as suas portas e receberia todas as

representagôes estrangeiras desde gue estas "apresentassem

uin carácter indiscutivel de arte e novidade" (17) chamando a

si o papel de anfitriã e mediadora.

Da nossa circunscrita e particular participagão há gue

tirar os reflexos desta abertura. Na mera ordem politica

este convite era, de certo modo, providencial; na ordem das

exigências práticas que ele trazia, a dificuldade acentua-

va-se perante uma mitigada produgão que olhada como supér-

flua, "a casaca" da civilizagão, aquardava ainda que o pais

pudesse ter "camisa", como metaforizara Salazar em 1932, ao

discorrer sobre as qrandes prioridades do Regirae (18). Sem a

roupagem reguerida houve gue tornear a situagão. Se de

"artes e técnicas" tratava a exposigão, elas teriam de estar

lã presentes e uma leitura mais atenta da nota oficiosa re-

vela que essa referência fiqura, erabora dissolvida numa es-
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pêcie de patrimônio intemporal, entre os "interesses

turísticos" e os "etnoqráf icos" . Releqada a arte para as

"riquezas artisticas mais notáveis" e a técnica para "a im-

portância dos principais produtos da indústria e do solo

nacionais", restava encontrar r.a única referência ã actua-

lidade - "mostrar a obra e o pensamento do Estado Novo" -, o

sentido exacto que o Presidente do Conselho procurava dar ã

representagão nacional. Mas no momento em que esta astúcia

se transformou em programa da participagâo portuguesa um s6

perfil de comissário se desenhou caucionado pela figura de

Ferro e pelo seu sentido de oportunidade política, em boa

parte justificado, pelo resultado de anteriores movimenta-

gôes gue os tempos de jornalismo facilitaram e firmaram.

Essas viagens que não foram apenas "ã volta das ditaduras"

como o titulo em volume de algumas das reportagens reunidas

pode induzir (19), prometiam agora desbloqueamentos e trans-

figuragôes num ajustaraento que deveria ser neqociado com o

cornissário francês e que não parecia fácil. 0 primeiro sinal

do que estava em jogo foi dado pelo "Diário de Notícias"

(20). Apôs cinco meses da publicagão integral do comunicado

de Salazar, um extenso editorial voltava a retomar o tema

uxplicitando que a exposigão de "Artes e Técnicas" não era

um certame de arte pura ou "de uma exposigão de arte moderna

frente â antiqa", uma vez que não se tratava "nem de pintura

nem de escultura", mas duma "mostra de realizagôes positi-

vas, em ordem a exibir-se o prôprio expoente do esforgo hu-

mano em vários aspectos da sua actividade" (21). Antes de

Ferro avangar com a tradugão última do nosso proqrama, o

"Diârio de Notícias" fazia-se eco dos temores de uma repre-

sentagão que escolhesse alinhar por "uma arte moderna contra

a antiga" apaziguando a ala mais conservadora do Regime com

argumentos informes que o comissário depois dissolveria ma-

gicamente .

Ao abrigo de uma pessoal e espectacular interpretagão,

Ferro desvenda então que no título da exposigão estava mais

"o esforgo do homem de hoje para melhorar e embelezar a sua

existência quotidiana" do que o mero resultado expressivo

dessa actividade nos objectos* particulares da arte (22).
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Esta perspectiva que privilegiava os slmbolos e as sínteses,

fez com que os dois termos da temática proposta que deveriara

ilustrar "a vida raoderna" deixassem de se fazer equivaler ãs

produgôes concretas, podendo então transformar a "arte" na

explanagão do modo de governar um povo e a "técnica" na de-

monstragão das compiexidades dessa governagão (23). Uma e

outra ciarif icariara a obra "sera autores" gue entretanto

tentaria docuraentar ao mesrao terapo gue o comissário apro-

veitava essa grande oportunidade para encenar uma identidade

que fosse possivel expor ao mundo. No entanto, se rauito do

optimisino que agora parecia banhar a empresa ia ao encontro

das necessidades do Regime, contribuindo para aplainar as

resistências internas ou mesmo os obstáculos gue uma tal

tarefa trazia, o desenrolar político de uma Europa que mer-

gulhara entretanto num clima pré-conf litual (24) não deixava

de levantar legitimos receios face ao êxito desse empenha-

rnento (25). É bem possível gue a adesâo sucessiva das nagôes

directamente envolvidas no conflito, não tenha sido indife-

rente â decisâo final de Salazar que sô muito tardiamente

tornou pública a participagão portuquesa (26). Mas, por ou-

tro lado, de iqual modo teria pesado a ideia de que urgia

dar forma concertada ã acgão que comeraorara já os dez anos

de existência sem que mesmo assim tivesse sido possivel mo-

delar o seu perfii numa compreensão realista da sua vocagao

histdrica. No fundo, era a percepgão de que ela já não podia

conceber-se apenas como um esforgo "reparador" abstracta-

mente repositivo mas que se apercebia que do seu trabalho

era necessário extrair um simbolo que fosse também um cartaz

suf icientemente apelativo e verosimil tanto para aglutinar

valorcs e referências internas como para acalmar as descon-

fiangas externas (27). A tal ponto gue se Ferro defendera

iogo na priineira entrevista ao "Diário de NotícLa.s" gue a

exposigão se justificava por Paris continuar a ser "a grande

montra da Europa" e ai se prever uma "grande parada inter-

nacional" (28), agora acrescentava gue a nossa presenga

"nunca se afigurara tão necessária e tão oportuna", guer

porgue o certarae nos permitia "mostrar o impulso das novas

energias criadoras - o Portugal de hoje", guer porgue se

podia provar que "no moraento em que a Espanha se aebate numa
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guerra bem triste e dolorosa a vida portuguesa em nada por

isso foi alterada e decorre com calma e é fecunda em reali-

zagôes" (29). Os seis meses que decorreram entre a aceitagão

do convite e estas palavras do comissário, permitiram que se

descobrisse ãs avessas a configuragão correspondente a uma

postura que tirava todos os dividendos da alteragão política

intt;rnacional . Mas se alquma sorte houve deste lado, um

lonqo e nâo menos difícil trabalho esperava Ferro na conci-

liagâo das aparências que deviam constituir a imagem a apre-

sentar .

Das duas componentes fundamentais em que Ferro condensa-

ra a nossa participagão na exposigao "Artes e Técnicas na

vida moderna" - "arte" traduzida corao modo de governar um

povo e "técnica" entendida como demonstragão da complexidade

dessa governagão
- era possível, pelo menos, extrair-se

também dois critérios de organizagâo. Um deles, como pru-

dentemente, em devido tempo, Ferro explicara, era "o de

mandar fazer um pavilhão, dividi-lo em salas e neles expor

os objectos"; outro era "o de estudar com antecedência e in-

teligência a fisionomia de cada sala" e "saber-se logo, de

comego, o que se vai fazer" (30). Cada um teria os seus de-

fensores e os seus arautos, mas depressa se tornou claro que

o comissário portuquês entendia o pavilhão corao uraa estru-

tura única e que, devendo erabora ser uraa imaqem do país, nâo

mais aceitaria "vesti-lo" ã moda de uma época que não fosse

a do seu tempo. A sua empresa era assim uma espécie de prova

de fogo contra o hábito de se levarem a este tipo de expo-

sigôes miméticas sínteses de estilos e coisas "nacionais"

(31) e contra os temores dos infundados receios que tudo

quanto era "moderno" inspirava (32). Com os pés assentes num

presente de cuja "trepidagao" e "movimento" fizera antes o

eloqio (33), Ferro socorre-se então da letra do requlamento

da prôpria exposigão para legitimar a sua posigão, fazendo

transcrever na entrevista dada o artigo oitavo dessas dis-

posigôes gerais e, assim, lembrar "ãs pessoas que (ignora-

vam) ou (fingiam) ignorar" a temática a gue a nossa repre-

sentagão se subordinava, não sem deixar de salientar que era

"condigão essencial que tudo (fosse) de uma inspiragâo nova
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e de uma reai originalidade" ,
sendo "rigorosamente excluídas

as côpias, imitagôes e falsif icagôes do estilo antigo" (34).

Esta tinha sido, aliás, a exigência que ele prôprio seguira

quando langara as bases do concurso para o projecto do pa-

vilhão nacional, pouco tempo depois de ser nomeado comissá-

rio. Estipulava-se ali os fundamentos da sua divisão em 8

salas, cada uma delas dedicada a um aspecto da reconstrugão

do pais, numa evocagão calma da tradigâo qut;, uma vez re-

posta, se devia transfigurar na nova paisagem da Historia. A

arguitectura do edifício teria de reflecti-la nos 1.500 me-

tros destinados, de modo a que todo esse trabalho fosse lido

e compreendido sem esforgo. Mas, tendo procurado conciliar

estas vertentes - o "moderno" da construgão e o "autigo" da

fundagão
- numa fôrraula gue não deixava de ser equivoca, a

sua atitude suscitou as raais variadas criticas, alimentando

controvérsias gue acabaram por acompanhar todo o processo da

exposigão (35). É difícil conceber gue o prôprio autor do

projecto premiado, logo no dia a seguir a decisâo do júri,

se tenha quoixado de que a base era que o concurso fora ins-

tituido era "coisa que ainda não (fora) definida, nera (era)

possível inventar" (36). Nele se operou uma conciliagão in-

conciliãvel entre uma forma moderna que deveria ser tainbém

reconhecida como nacional, distribuindo favores ã esquerda e

â direita, nunia conversão impossivei que não podia aqradar

coitipletamcnte a ninquém.

Assiin se pôs de parte a "velha" e "racionalizada" con-

cepgão de invôlucro que os irmãos Rebelo de Andrade tinham

proposto em revivalismo "neo-barroco" para a exposigão Ibe-

ro-Americana de Sevilha em 1929 ou que Raul Lino avangara

numa estilizagão "quinhentista"para a exposigão Êolonial de

Paris ein 1930, aliás, á semelhanga do que já tentara fazer

para a Exposigão Universal, nessa mesma cidade, em 1900. De

pais mascarado ã época que escolhia indistintamente reva-

lorar passou-se å figuragão estilizadamente moderna de um

povo cuja contemporaneidade sá ousara utilizar å superficie

"qranrie cartaz de Portugal sobre o Sena" - numa espcicie de

verniz claro gue não pretendia esconder o recorte da nacio-

nalidade mas antes exibi-lo. Esta foi a base programática do



coi.curso que Ferro promoveu para o pavilhão nacional, aberto

a rodos os arquitectos portuqueses e apreciado depois por um

jãri a que ele prôprio presidia e de que faziara parte os

arquitectos Paulino Montês, Cristino da Silva ( em represen-

tagão do ministério da Educagão e da Escola de Belas Artes

de Lisboa), Pardal Monteiro e Adelino Nunes (representando o

Sindicato dos arquitectos) e, finalmente, o arquitecto Jorqe

Sequrado e o escultor Francisco Franco, coino assistentes

técnicos da comissão executiva que o comissário entretanto

formara . A pontuagão destes nomes conp. presenga de uma qe-

ragão que vimos afirmar-se no fira da década de 20 e, dentro

diíles, uma maioria constituida por arquitectos, eram a par-

tida uraa garantia de que os principios delineados pelo co-

missário seriam respeitados. Mas, por outro lado, a sua in-

clusão em massa no júri não deixava muitas alternativas de

fora dentro das opgôes estéticas que eles práprios repre-

sentavam. Mesmo assim, nove trabalhos foram apresentados sob

pseudônimos, sequndo as regras instituídas, escondendo a

identif icagão real dos seus autores. Nesse secretismo foi

votado por unanimidade o projecto "BALDIAZ" da autoria do

jovein arquitecto Francisco Keil do Amaral, merecendo ainda o

segundo e o terceiro prémios os trabalhos "PORTUGAL" de An-

ton.io Maria Veloso Reis Camelo e "IMPAR" de Artur Simôes da

Fonseca (37). Terminava assira a primeira grande etapa de

Ferro com a liguidagão senão total pelo menos parcial dos

revivalismos que desde o principio do século haviam alimen-

tado as nossas representagôes no estrangeiro.

0 concurso para o pavilhão português que nos devia re-

presontar em Paris no ano de 1937 foi o primeiro moraento em

que de modo oficioso, se viu posta em causa a imagem que o

Reqime, através da União Nacional, vinha fabricando desde

19 3<. nas exposigôes comemorativas da sua implantagão. Que

ela tivesse demonstrado a sua eficácia dentro do ideário

seguido, isso não estava era discussao, como vimos. Mas agora

Salazar sabia que para nos afirmarraos no exterior uma outra

linguagem se tornava necessária e s6 Ferro conseguiria rea-

lizar essa transformagão . A sua ligagão com os artistas mais

novos e o seu papel activo ã frente do S.P.N. predestina-
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vam-lhe essa tarefa, mas era necessário também acautelar as

reacgôes de uraa ala raais conservadora no seio da prôpria si-

tuagáo. Para todos os efeitos tratava-se de uma represen-

tagáo nacional e se algumas cedências "modernas" emergiam ja

no horizonte da cidade, com os novos edificios públicos,

desta vez o caso era diferente e bem mais complicado. A con-

jugagão do formulãrio "moderno" com "as caracterlsticas por-

tuguesas" são um sinal dessa conversão que os prémios do

concurso para o pavilhâo esclareceram na altura. Aparente-

mente as três distingôes atribuídas náo estabelecem entre si

uma distáncia tão qrande que justifique o escalonamento

proposto (38). Todos eles estavara demasiado presos quer âs

condigôes básicas do proqrama de Ferro quer ã verba exíqua

disponivel que, de igual modo, os vocacionava para a "vo-

luntaria modéstia" defendida (39). Não havia veleidades para

guaisquer desejos monumentalizantes no espago designado dos

mil e quinhentos raetros quadrados de terreno ã beira do Sena

o, por outro lado, a dificuldade em conciliar duas formula-

gôes estetica e estilisticamente opostas , aproximou os re-

sultados num comproraisso que não admitia destaques . Quase

todos ,
de modo geral, optaram por uma proposta que se tra-

duzia numa estrutura modernizante de superfícies lisas e

depuradas gue valorizavam a fungão do edifício, corao pre-

tendera o comissãrio, e, guer pontuando-o em dois corpos

distintos (Keii do Amaral) quer aqenciando-o em volumes ha-

bilmente sobrepostos (Veloso Reis Camelo), eles acabarara

tarabém por relegar a introdugão da componente nacional para

segundo plano. No projecto funcionalista de Veloso Reis Ca-

molo esta última vertente é apenas dada pela composigao das

duas variantes da palavra "PORTUGAL" que .
encimando os cinco

janeldes rasqados de alto a baixo na fachada virada para o

Sena ou funcionando como reforgo da individualidade siqni-

ficante do edifício -

apensa â superfície onde se abrira a

porta principal -, não cheqava para resolver a conciliagão

sonhada. Mas fosse porque as bases do concurso não defen-

dessem claramente esta articulagão (como acusava o premia-

do), fosse porque esta jungão do "moderno" e do "nacional"

era ainda algo confusa, esta indefinigâo pode justificar a

aproximagão singular entre dois dos projectos apresentados,
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o que veinos obter o primeiro préraio e ura outro, assinado

"IMPAR" que recebeu o terceiro prémio, e que revelou o nome

rio concorrente um certo Artur Simôes da Fonseca, então

compl etamente desconhecido,

Se compararraos estas duas solugôes propostas, imediata-

mente verificaraos que elas se desenvolvem a partir de uma

mesma ideia: ambas sâo constituidas por dois corpos que se

definem verticai e horizontalraer.te com idéntico recuo deste,

de modo a que aquele se destaque avangando sobre o Sena;

mas, enquanto no primeiro se eleva uma torre agenciada ao

corpo vertical por seis colunas, mantendo-se o janelão

aberto sobre o rio, no outro, a torre desaparece e o algado

é simplif icado até se transformar numa imensa "caixa" onde

já o janelão é pretexto para se colar o escudo nacional,

desaparecendo as colunas de suporte e surgindo em seu lugar

duas pesadas misulas. Por outro lado, se na primeira solugão

o corpo horizontal aparecia tratado, muito racionalizado, na

versão premiada aguela composigão abstracta é substituida

por uma arcaria cega tradicional, o que deveria ter aqradado

bastante mais ao comissário. Olhados deste ânqulo, s6 o cri-

tério de "aportuguesamento" de uma graraática internacional

paruce legitimar a escolha feita e, os dois projectos,

respectivaraente de Keil do Amaral e de Artur Simôes da

Fonseca, fornecem-nos o raeio, na exemplaridade do seu

significado, para entendermos como, apesar de tudo, o pavi-

lhão prerniado pôde conter, nos limites da forma recupera-

dora, essa linguagem onde tudo parecia recusado, mantendo

intacta a sua prôpria manifestagão . 0 esforgo exercido sobre

a solugâo que acabou por alcangar o priraeiro prémio não

cheqou para negar as virtualidades de uma concepgão, mais

explicitarnente definida na que qranjeou a terceira

classif icagão; vivendo ambas ã margem da intengão que as

unia, uma e outra, seguiam, afinal, caminhos prôprios sem

que, na sua essencialidade, entrassem em contradigão. Tal-

vez, por isso mesmo, estes arquitectos tivessem podido

manter em cada um dos projectos apresentados a mesma

estrutura de pendor racionalista apesar de um deles - o que

seria mais bem classificado - ter explorado melhor o decora-
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tivismo de alguns elementos da tradigão nacional portadores

de grande eficácia simbôlica, corao eram o escudo, a cruz de

Cristo e a arcaria. Depois, uma colagem simples adogou esta

pontuagão estranha a uma gramática gue a excluia, raas gue

inesrao assim tocava, respectivamente, o grande janelão sobre

o Sena, encimava a porta principal e ritmava o corpo rnais

baixo, desenvolvido na horizontal . 0 resultado era algo de

excessivo e até na lôgica das grandes ambigôes os efeitos

nâo deixavam de ser surpreendentes, mas esse seria o lado

peculiar do cartaz que o pavilhão também era. 0 concurso não

tinha sido apenas uma prova particularmente difícil para os

arquitectos, ele foi também um passo importante dentro das

contradigôes do Reqirae para encontrar uma fôrraula mais mo-

derna com que revestir as suas antiqas e básicas opgôes.

Pulo meio ficou uma dura iigão para ambos : aos primeiros

mostrou que o esforgo modernizante sem a atengao devida ao

reqisto tradicional como tentaram, por exemplo, Reis Camelo

e Simôes da Fonseca (com os honoríficos segundo e terceiro

lugares) e Raul Lino (fora das primeiras classif icagôes ) não

teria futuro; aos segundos proporcionou um banco de ensaio

que os faria reconsiderar, muito embora ali ficasse algo

gue, muito era breve, voltariam a utilizar.

Pode imaginar-se a matéria vasta e o fértil terreno que

um semanário humoristico como o "Serapre Fixe", que acompa-

nhava a vida Lisboeta desde meados dos anos 20, encontrou

neste acontecimento e nas contradigôes que o envolviam. Co-

nhecido o projecto premiado Francisco Valenga tirou até ã

exaustão todas as consequências da colaqem desse escudo no

janelão do algado, aproximando o efeito produzido ao rôtulo

de uma caixa de fôsforos da marca "Pátria", então rauito cor-

rente e que exibia o desenho do raesmo escudo do pavilhão

(40). A ôbvia comparagâo que uma leqenda ironica reforgava

num criticismo devastador e algo deslocado dentro das co-

nhecidas opgôes estéticas do ilustrador, permitiu-lhe con-

cluir que "temos a arquitectura nacional representada nas

marqens do Sena pela Fábrica da Rua do Agúcar", abrangendo o

autor que "se inspirara em caixas de fôsforos dando ã luz

das mesmas o seu projecto". € o júri que acabara de conferir
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"ao estilo Pátria n^ 3, o prémio ní 1"... . A defesa apare-

ctiiá, dias depois, nessa mesraa tribuna, pela mão de Carlos

Botelho, desenhador, ilustrador e pintor já com créditos

iirinudos nesses anos, e que na sua páqina "Ecos da Semana"

(aparecida em 1928) transforma o sarcasmo de Valenga numa

critica consequente do programa e do concurso ao evidenciar,

através dos projectos nâo premiados, a aberragão da conci-

l iagão proposta (41). Mas neste novo centrainento da questão,

que inelhor servia a sua pedaqoqia discursiva contra o re-

gisto oficial, há que ver tambéra o consequente silêncio que

deste modo descia sobre o preraiado, seu amiqo pessoal e com-

panhoiro, implicando uma ôbvia suspensão crltica sobre a

obra escolhida. 0 posicionamento confesso ou implícito de

Botulho tem, por isso, que ser lido como uma reacgão â ha-

bilidade oportuna e oportunista das muitas outras solugôes

apresentadas que, na sua "pressa" de responderem ou se

adapjtarem a nova linha proqramática de Ferro, pareciam ter

surqido "por engano" asseraelhando-se entre si na mesma ati-

tude indiscriminada. As interpretagôes dos três projectos

reproduzidos, seleccionados enquanto simbolizáveis de uma

realidade comum, forneceram-lhe matéria para exemplificar a

inadequagâo das funcionalidades avangadas que ora se agar-

ravara mais ao "raoderno" reflectindo os tiques da nova tipo-

logia de "garagens" ora se espraiavam em reminiscências "na-

cionais" vergando ao peso de longas arcarias que transfor-

inavam a proposta numa espécie de "mercado de bois" (42).

Poucos projectos oficiais deram azo a tão vastos e longos

comuntários como o deste concurso. A adeguagão ao tempo em

que se vivia, a tão referenciada "modernidade" fora a arma

oo Ferro logo no início da luta e seria, até ao fim, a sua

justificagão permanente, mesmo que desde o princípio a sua

formulagão tenha sido equivocada.

A atengao dirigida no sentido de fabricar "um cartaz de

Portugal bem visível nas margens do Sena" (43) trazia na sua

sintaxe o estigma gue o afrontaria. Pedia-se um cartaz, na

simbologia que este signo ganhara na expressão publicitária

dos anos 20, mas exigia-se gue ele fosse reconhecidaraente de

um lugar
- de Portugal

- sendo, para isso, necessário as
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inscrigoes que o identif icavam. Escusado será acrescentar

que uma vez mais esta foi uma forma de exorcitar o medo do

"moderno" e incorporá-lo, controlando-o . Mas a cobertura que

um jovem arquitecto como Keil do Amaral podia dar a estas

preocupagôes era esporádica e limitada. A sua entrevista ao

"Diário de Lisboa" (44), loqo apôs a premiagão do projecto,

é bastante concisa e ainda mais prudente. Se mesmo assim ele

defende o sentido de "cartaz" e o carácter de "pavilhâo" que

indiscutivelmente a sua proposta era, um ano depois, quando

convidado pela revista "Arquitectura" a pronunciar-se sobre

este seu trabalho.ele não deixa já de acentuar as contin-

gências que o programa de coinpromisso provocara, explicando

gue "embora se tenham reduzido ao minimo essas sujeigôes, o

projecto foi feito, apesar de tudo, para responder âs bases

do concurso,* e daí um certo número de elementos e formas

que, noutras condigôes, com maior liberdade de acgão, não se

teriam empregado" (45). A nomeagão desassombrada das con-

trariedades que influiram no projecto, não o impediram porém

de defender o que era defensável: tratava-se de "uma obra

discreta", "despretensiosa mas equilibrada" ,
"sem querer

inovar mas tambéra sem ficar demasiadaraente para trás era re-

lagão ã época", embora, "a forga das circunstâncias durante

a construgão" a tornassem "ainda mais modesta do que ini-

cialmente se pretendera" (46).

E assim cheqamos a um dos vectores que haveria de ca-

racterizar a nossa participagão: a voluntária "modéstia"

(47). Ferro anunciou-a desde o início (48) justif icando-a

nos fracos recursos que dispunha mas para que não houvesse

dúvidas, também preveniu que embora o pavilhão não fosse

"grandioso" ele seria, no entanto, "riigno" . Esse era o termo

exacto para classificar o projecto clo jovem Keil cio Amaral

gue, entretanto, já era conhecido. No desafio gue assumiu e

toraou entre mãos, ele desenvolveu com uma habilidade invul-

gar os dados gue constituíam as regras do concurso, acomo-

dando as oito dependências pedidas na área consignada dos

inil e quinhentos metros quadrados e prevendo bons acessos de

circulagão que o espago destinado â entrada e a consequente

-scadaria articulavam sem esforgo nos dois pisos previstos.
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Essa foi, possivelmente, a sua pretensão maior já que na

fachada outros problemas pesaram, em forma de comproraissos

ou diferente natureza, que a face voltada para o Sena exem-

pliticava enquanto que a que dava para a Avenida de Tôquio

toiiuava em esbogar um diálogo apostado numa racionalidade e

numa pureza de estilo gue não podia ter continuidarie . A

promessa de um registo moderno gue assira foi interrompido,

volve-se imagem da "promessa" gue a "política do espírito"

procurava ser e, assim, agradou ao cornissário e ao júri que

o prerniou, cendo mesrao o arquitecto Pardal Monteiro sugerido

um iouvor em acta, por ter sido a primeira vez em que um

projecto desta natureza era julgado por uraa maioria de mem-

bros da classe (49). 0 paralelismo destas formulagôes parece

evidente, como evidente é a sua sintonia com a aposta su-

prema de Ferro que desejou chamar a si o encargo de provar

que "o que este país fez bem ontem e anteontem terá de o

fazer sempre" (50).

A dificuldade deste papel evidenciara-se, uns meses

atrás, na Exposigâo do "Ano X" e, sabendo o comissário que

não poderia assumi-lo apenas munido de um diferente progra-

ma, rodeia-se entâo de um grupo de artistas, onde se inte-

gravam pintores, decoradores, escultores e fotôgrafos, com

provas já dadas anteriormente e gue engrossaram essa espécie

de "cruzada" em que se transformou a nossa participagão . As

suas diversas respostas, plásticas e técnicas, tinham já

merecido a atengão de Ferro por entre várias presengas nas

suas recent.es "exposigôes de arte moderna" (instituidas

anualmente em 1935) ou, na qrande maioria dos casos, em con-

tactos pessoais que mantinha por razoes antigas de amizade

e interesses vários, e gue, agora, englobava, pondo a fun-

cionar a ompresa. Não seria, não foi, o aproveitamento de um

grupo já constituído gue era chamado para uma tarefa con-

creta. Quase todos eles tinham uma actividade dispersa, com

colaboragoes esporádicas era exposigôes, raagazines e revistas

ou no recente mas já signif icativo meio da publicidade que

os novos ostúdios estimulavara (51). Curiosamente, a alianga

destas prãticas e aptiddes com o furor algo espectacular que

so co_negou a viver â volta deste empreendimento, faria des-

<Jo



locar os pesos relativos de cada sector de intervengão,

passando para primeiro plano o trabalho dos decoradores logo

seguido pelo dos escultores. Aos pintores e nos seus mais

destacados casos foi langado o repto de ascenderem através

das suas imagens ao nivel de espontaneidade cenográfica e

teatral dos decoradores cujas potencialidades demonstradas

nos recentes "stands" industriais pareciam já predestiná-los

para este acontecimento .

Ao grupo embrionário constituido por Bernardo Marques,

Fred Kradolfer, Carlos Botelho, José Rocha e PauJo Ferreira

que se forjara em 1932, por ocasião da qrande "Exposigão

Industrial" realizada no Parque Eduardo VII, juntava-se

agora Tomás de Melo e Emmérico Nunes, formando o corpo de

uma equipa coesa nascida no mesmo horizonte qráfico ou na

mesma fonte de renovagão publicitária que Kradolfer alimen-

tara e desenvolvera desde que, em 1925, chegara a Portugal .

Todavia, se alguns de entre eles se aventuravam já conse-

guentemente no campo da pintura, como Botelho, por exemplo,

um outro núcleo de artistas com créditos bem mais firraados

foi anexado, integrando os pintores Abel Manta, Dordio Go-

raes, Jorge Barradas, Antônio Soares, Lino Antônio, Júlio

Santos, Francis Smith, Camarinha, Eduardo Malta e os escul-

tores Ruy Gameiro, Luís Fernandes, Canto da Maia, Barata

Feyo, Antônio da Costa, Antônio Azevedo, Antônio Duarte,

Henrique Bettencourt e Francisco Franco -

que representavam

momentos diferentes de uma dada consciência da modernidade.

Nesta espécie de listaqem nominativa encontram-se lado a

lado e sem aparente contradigão a heranga transf igurada dos

primeiros balbuciamentos da década de 10 (com Emmérico Nu-

nes, Francisco Smith, Abel Manta, Dordio Goraes, Francisco

Franco, Jorge Barradas e Canto da Maia) e a recriagão e

aprofundaraento de uma similar sensibilidade verificada no I

Salão dos Independentes em 1930 (com Antônio Duarte, Barata

Feyo, Ruy Gameiro, Lino Antánio e ainda Carlos Botelho,

Bernardo Marques e Fred Kradolfer), apôs algumas interven-

gôes fugazes nos Salôes de Outono de 1925 e 1926 e antes de

reviverem todos no I Salão de Arte Moderna do S.P.N. era

1935, favorecendo a anunciada "política de espirito" que
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deveria produzir a "arte nova dos nossos tempos" (52). Desse

processo e como coroamento dele unif icavam-se e resgatavam-

-se pintores e escultores numa mistura e abundância de prá-

ticas. Em compensagão ele contribuia para revelar uma "se-

gunda geragão" (53) que persequia uraa diferente invengão

plástica e que se raostraria apta como poucas para fixar a

imagística inerente ao novo discurso pretendide por Ferro e

onde veio a ecoar uma nâo menos nova "modernidade" .

Carlos Botelho, Bernardo Margues, Tomás de Mello e Paulo

Ferreira, entrados em cena nos anos 20, e com passagem si-

gnificativa pelos sectores da ilustragão e das artes gráfi-

cas, libertavam-se pouco a pouco das influências tutelares

de Jorge Barradas e, logo depois, de Fred Kraldofer, ini-

ciando e afirmando estilos prôprios dentro de urna certa fi-

delidade a essa pesguisa inicial que os marcou era detriraento

da aposta pictural que caracterizara a qeragáo anterior

(54). Por seu lado, os escultores que em linha recta se

filiavam numa "primeira qeragão" (55) que viria a produzir a

"idade de ouro da escultura" (56), marcada por Francisco

Franco, Canto da Maia e Dioqo de Macedo, dela continuavam a

receber o incentivo e a inspiragão, embora nâo recobrissem o

terreno da inteliqibilidade que o modelo escolhido continha.

Deste optimismo qenealáqico, nasceram alquns equívocos que

as rnelhores aproximagôes reflectiram e que eram visíveis na

exposigâo do "Ano X" (57), por estarem latentes nas

qualidades potenciais de um Barata Feyo, de um Antônio da

Costa ou mesmo nas de um Henrique Bettencourt -

jovens

proraetedores que nesse raesmo ano expunham já em conjunto com

Canto da Maia e Francisco Franco no primeiro Salão de Arte

Moderna do S.P.N.. Dai que o reflexo das suas produgôes,

forjadas e exploradas numa convivência calma e sem rupturas,

se tenha podido transformar na experiência mais contornável

dos nossos anos 30. Ela era, aliás, o resultado de uma

política proteccionista do Estado que comegara a

desenhar-se em 1932, nas célebres entrevistas de Ferro a

Salazar, e que, em 1935, dava os seus primeiros frutos com

as encomendas oficiais a Bernardo Marques, Carlos Botelho,

Francisco Franco, Antônio da Costa, Jorge Segurado e outros,
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logo seguidas da instituigão de dois prémios anuais de

pintura e dentro da acgão gue uma recente verba para o

efeito destinada despoletara. Mas nem a ideia de um

proteccionismo das artes, gue fizera incluir uma nova alinea

no orgamento de Estado para o ano de 1933, nem a sua

prática, que Ferro assumira com convicgão ao aceitar a

direcgão do S.P.N., estavara isentas de preconceitos

estéticos. Sobretudo, nem uma nem outra eraíija resposta âs

carências reais do meio artístico nacional, mas o resultado

de uma necessidade político-ideolôgica que viu nesse reqisto

"a grande fachada de uma nacionalidade, o que se vô de lá de

fora" (58) e que o aplicou num "indispensável equilíbrio"

poupando-o ã
"

loucura das formas" (59). Em ambos fo.i menor o

crédito inteiro a um conjunto de artistas que era já olhado

conio "a qeragão do resqate" ou "a qeragâo da ordera" (60) que

um apoio e confianga mitificadas para justificar a esperanga

de "duas dúzias de rapazes, cheios de talento e mocidade"

que aguardavam "ansiosamente para serem úteis ao seu país"

(61). Em breve, eles práprios interiorizariam as condigôes

implícitas nessa confianga instituindo uma produgão

conciliatôria e conciliada gue não mais se pôde conceber

senão ligada a esse tipo oficioso de pincelada. Antes disso,

um longo caminho foi percorrido cora contínuas e continuadas

colaboragôes nas exposigôes internacionais que se preparavam

e em fungão das quais a produgão destes jovens pareceu de-

terminar-se quando afinal vereraos que por elas seria deter-

rainada . . .

A referência primeira ao trabalho de Bernardo Marques,

Carlos Botelho, Kradolfer, Emraerico, Tom, José Rocha e Paulo

Ferreira que integravam a eguipa de Ferro com vista ã pre-

paragão da representagão Nacional na exposigão de Paris,

agendada para Maio de 1937, torna-se assim justificada. O

prôprio comissário citara-os em primeiro lugar quando, em

Dezembro de 1936, apresentara publicamente os seus colabo-

radores e este seu gesto marcou logo a iraportância que estas

intervengôes traziam, encarregues como estavam da decoragão

de todo o pavilhão (62). De certo gue a experiência que en-

tretanto haviam forjado em anteriores exposigôes, nomeada-
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mente nas mostras industriais trouxera-lhes um certo pres-

tigio quer pelo ã-vontade com que encenavam já os produtos a

ovidenciar quer pela audácia com que tambéra manuseavam um

tão vasto leque de materiais que ia desde a madeira, o cobre

o a cortiga até ao recém-aparecido "contra-placado" que já

permitia outras complexidades cenográf icas . Sob este sôlido

terreno este núcleo de artistas langara-se no uso das letras

recortadas gue facilmente se aplicavam nagueles materiais,

socorrendo-se paralelamente de cores claras para cobrir os

fundos desses interiores que se habituaram a transfigurar e

que lhes grangeara o mérito gue Ferro agora se apressara a

considerar. Não foi por acaso gue imediatamente esta equipa

se reuniu e comegou a trabalhar no atelier do arquitecto

Jorge Segurado gue prontamente cedera o seu pegueno espago

na Rua da Luta, sentido depois como insuficiente e que as

disponíveis dependências do Conservatôrio Nacional, na Cal-

gada dos Caetanos, substituíram numa oportuna transferência.

Jamais comissário alqum soube fomentar uma tão forte lide-

ranga na equipa que constituiu, cuja direcgão lhe pertencia

mas que integrava tarabém Antônio Ega de Queiroz (sub-direc-

tor do S.P.N.) e Paulo Osôrio (representante da delegagâo

portuguesa era Paris) e os arquitectos Keil do Araaral (autor

do projecto do pavilhão) e Jorqe Sequrado (deleqado técni-

co), não falando já dos pintores, escultores, decoradores e

totéqrafos referidos aos quais transmitiu um entusiasmo fo-

mentando uma coesão invulgar. Fosse porgue a sua planifica-

gão era de um extremo rigor fosse porque dividira os traba-

lhos pelas qrandes temáticas que lhe interessava ilustrar, o

resultado em breve superava todas as expectativas mesmo se

atendermos ã exiquidade do espago das muitas salas que Ferro

pretendera e que Keil do Amaral sublinhara corao dificuldade

a assinalar (63). Aos decoradores cabia-lhes tarabém ultra-

passar essa contrariedade, acrescida do inconveniente de

toda a raontaqem ter que ser feita previamente em Lisboa. Nåo

se tratava, portanto, de uma tarefa fácil, tanto mais que

ela não podia viver å sombra do diminuto espago onde se de-

veria enquadrar. Pelo contrário, ela teria de tirar partido

dessa estrutura, resolvendo os problemas inerentes ã "mo-

desta dimensão" do edifício, transformando esse trabalho no
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lado mais heréico e expressivo do "cartaz" que se pretendia

fabricar. Isso nos permite percorrê-lo cumprindo ura autên-

tico reqresso aos seus preparativos que é já o canto épico

da apoloqia do "trabalho" e da "ordera" enquanto imagem da

"Paz" ameagada na Europa.

Numa "atmosfera sonora de martelos, serras mecânicas que

filigravam a raadeira dando-lhe formas ainda era metaraorfose" ,

artistas e artesãos aplicavam-se "em esgotar todas as uni-

dades de tempo" e batendo "todos os recordes da produgão"

faziam com gue "Portugal comparecesse a horas" (65). Esta

era uma das metas preconizadas dentro de uma estratégia que

procurava ganhar pontos pelo cumpriraento de prazos nuina al-

tura em que a instabilidade política que se vivia um pouco

por toda a Europa respondia pelo atraso visível de muitos

pavilhôes estrangeiros . 0 "comparecer a horas" marcaria en-

tão a primeira diferenga nesta especif icidade que se procu-

rava demonstrar e esse foi também o titulo da reportagem gue

o "Diário de Lisboa" publicava (66). Estávamos em Margo de

1937, a dois meses exactos da inauguragão oficial da expo-

sigão, prevista para o dia 1 de Maio, em apropriagôes sim-

bôlicas discutidas, mas gue não negavam a raiz socializante

do investimento francês da Frente Popular (67). Mesmo assim

o repôrter fantasiava já o acto de abertura, iraaginando o

presidente Lebrun "aos acordes da Marselhesa", "tirando o

seu chapéu alto" para inaugurar essa "gigantesca parada de

nagôes" gue se estendia sobre as margens do Sena enquanto

subia no nosso pavilhão "a tempo e horas" a bandeira portu-

guesa, numa "pontualidade" gue se lhe afigurava "uma das

raras excepgôes da exposigão". Esta circunstância devia-se

como ele proprio afirmava, "ao trabalho intenso" e ao clima

de euforia que um grupo de artistas vivia na Calgada dos

Caetanos e gue "gragas ao seu talento" davam corpo "a deze-

nas, se não centenas, de pegas decorativas, guadros, gráfi-

cos" gue iam "rechear" o "Palácio de Portugal" em Paris. Tal

era a matéria visual e textual gue haveria de ocupar as sa-

las do pavilhão e ai já se adivinhava a relagão entre o es-

pago dedicado ao "Estado" e os seguintes que deveriam con-

tinuar nas "Realizagôes" ,
no "Irapério" nas "Riquezas", no
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"Turismo", nas "Artes Populares" e nas
"

Investigagôes Cien-

tíficas"
, dando "uma geografia completa do que Portugal é,

vale, cria e produz, projectado em guatro das cinco partes

do mundo" (68). Foi sob este signo que as várias sub-teraá-

ticas se trabalharara no destino das oito salas preconizadas

e o raesrao repôrter achou "muito interessantes os quadros da

nossa acgão colonial, da vida espiritual e educativa dos

inissionários e da assistência médica ao indígena" onde tudo

estava representado até ã minúcia da miniaturizagão de "uma

cama do hospital" ou ainda da retratagão "do indigena a ler

ou a trabalhar", do "Sacerdote" e das aldeias que tudo en-

globavara, "nuraa escala era que a fiqura humana tem poucos

centimetros" . Na realidade, este trabalho cuidado e minu-

cioso que Salazar teve oportunidade de apreciar em Abril

desse ano não trazia apenas consigo um raaior ou menor mime-

tismo de artesão como também se constatou na altura. Se erara

nitidas "as concepgôes novas e mesrao ousadas", o reconheci-

mento de que "o gráfico deixou de ser uraa linha" e "a esta-

tistica ura seco número" dão melhor a dimensão do empenho dos

decoradores gue, assim, corporizavam um "vivo modernismo,

gue rejuvenesce, sem favor, o gue no género se tem feito em

Portugal" (69). De resto, essa era já uma opinião generali-

zada e os práprios artistas tinham consciência de gue "algo

de novo se fabricara ali" (70).

Com alguma razão pode dizer-se gue ã medida que este

trabalho se foi apurando e recriando uma outra imaqem foi

nascendo e ocupando o luqar dos temas que estavam a tratar.

Paradoxalmente esta construgão que visara mostrar o "Estado

corporativo e as suas realizagôes" de "modo completo sira-

ples, claro e sintético" conseguia a enorme proeza de levar

a cabo o gue a União Nacional tentara por duas vezes sem

resultado, como se viu nas exposigôes comemorativas do oi-

tavo e décimo ano do Regime, ao mesmo tempo gue legitimava

as pretensôes raodernizantes de Ferro e deraarcava esta re-

presentagão de todas as outras que anteriormente se tinham

levado ao estranqeiro. De alqum modo, ela até contribuiu

para reforgar os resultados políticos conseguidos e rein-

ventar uma acgão mais projectada no futuro porque desemba-
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ragada desse passado que lhe servira de base de um ideário

repositor raas que em contrapartida aprisionara irremedia-

velmente esse presente aglutinador. Claro que mesmo agora

não era possivel eliminar totalmente essa dimensão, uina vez

gue se tornava imperioso buscar algumas "ligôes exemplares"

de outrora gue dessem a justa credibilidade ãs potenciali-

dades de um "resgate" gue tambéra interessava mostrar. Na

reformulagão da nova imagera do país, Ferro sabia gue não

podia dispensar essa referência e, raesmo guando utilizara as

fôrmulas bombásticas que recusavam o peso da Historia, ele

apenas as usara para melhor centrar o presente e, através

dele, poder declinar todas as ofertas da inclusão de "mais

um cálice de ouro ou de mais um planisfério que a muitos

parecia indispensável
"

(71). Mas se, invariavelmente, o co-

missario resistia a esses sinais e "clichés" passadistas, a

descoberta por sua conta que cheqara a altura de "esquecer-

mo-nos voluntariamente do que fomos, para nos lembrarmos,

principalmente, do que somos" (72), ajudou a salvaquardar um

espago onde a Historia se insinuava, acabando por utilizá-la

som que com isso ela dominasse a deraonstragão .

Por raais estranho que parega nenhum desfazamento nos é

dado ver nesta conversão. Se o passado não tinha luqar no

interior desse pavilhão prospector de um tempo vivido cuja

decifragão lhe era indispensável para se situar, podia tê-lo

fora, entre os siqnos decorativos que o escudo nacional e as

arcarias apensas â fachada sobre o Sena proporcionavam, re-

cobrindo assim as mesraas intengôes que aliás já tinhara jus-

tificado o seu programa. Em todo o caso, a sua fungão pren-

dia-se agora mais com a evocagão dessa raemôria do que cora a

sua reconstituigâo. Por isso, naturalmente se escolheram

para aquela quase predestinada superfície as figuras de Ca-

môes, Fernão de Magalhães, Infante D. Henrique, Vasco da

Garaa, Álvares Cabral e Afonso de Albuquerque, raodeladas por

Canto da Maia e Barata Feyo, em enormes baixos relevos de

cimento e cora rara qualidade gráfica, pontuando uma epopeia

que, não sem razâo, culminava numa prestigiada figura da

administragão colonial do Oriente. A inclusão desta refe-

réncia nos signos simbôlicos de um passado áureo permitia a
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ligagão imediata a sugestôes ôbvias entre o "feito" e a sua

"gestão" em aproximagôes gue o presente nacional justificava

no interior do pavilhão, cujo vestibulo principal se abria

como o frontispício de um livro onde as salas depois se

ajustavam å necessidade de capítulos. A entrada, a estátua

togada de Oliveira Salazar, da autoria de Francisco Franco,

introduzia o tom da personif icagão de uma não menos raarcada

administragão, comunicando-lhe a forga e a exigência pre-

tendidas numa concreta e última consubstanciagão. 0 recurso

âs insígnias académicas que tradicionalmente fiquravam o

professor da Universidade de Coimbra, ajudando â definigão

do seu perfil, era aqora subtilmente utilizado numa sôbria

modelagão onde se valorizavam os drapeados compondo as ca-

racterísticas de um^presenga de que urgia particularizar a

natureza dentro de um contexto europeu, onde a irrupgão das

ditaduras favorecia a personalizagão dos seus chefes. Psico-

logicamente era importante esta tradugão diversa do respon-

savel pelos destinos do país porque enquanto o separava dos

outros endossava como evidente o seu carácter "ref lectido" e

"distanciado"
, aliás, bem prôximo da imaqera que Salazar ti-

nha de si prôprio. Porém, este sentimento era relativo e com

alguma surpresa a crítica francesa dirá que "(...) de longe

interrogamo-nos se é um pastor ou um príncipe da Igreja",

embora depois corrija e acrescente gue "(...) de raais perto

reconhece-se a cabega inclinada, o rosto fino e doce do

trabalhador e do mediativo" (73). A hesitagão entre o

"pastor" e o "principe da Igreja" não pode ser vista apenas

como um registo anedôtico ou passageiro e convéra analisá-la

de raaneira a gue se possam antever as relagôes de conteúdo

gue o pavilhão instituía.

É certo que o acento de toda a nossa representagão de-

pendia manifestamente da pose catalizadora deste "profes-

sor", eivado de um prestiqio intelectual e moral a que se

associava o riqor e o ascetismo, tornando-o no penhor certo

para a incerta forma em que o país se transformara. Mas de-

pois de se seleccionar, depurar e condensar todas as carqas

potenciais de uraa Histária herôica nas figuras gue o simbo-

lizavam, a actualizagão desse fundo, pela ressurreigâo e
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apropriagão dos valores que o aliraentavara, tinha que

implicar o impulso duradoiro de uma mitologia que servisse

indiscriminadaraente o passado e o futuro. Os sinais identi-

ficadores dessa interpelagão depreendera-se logo da encenagão

da estátua de Saiazar, agenciada, por Ferro, â entrada do

pavilhão. Com ela se abria um itinerário gue enquadrado na

sua iraaqera era reforgado por uma destacada inscrigáo de uma

frase tirada da recente edigão francesa dos seus discursos,

prolonqando a reiteragão de uma postura professoral que se

transformou em "ex-libris" de toda a exposigâo (74). Dessa

advertência, que lembrava que "aquele que passa pode olhar e

ver sem ser obrigado a admirar", tiravam-se todos os divi-

dendos de um nâo pretendido convencimento - a menos que vo-

luntariamente se desejasse entrar e ver esse "filme do-

curaentario" (75) que a exposigão era e aí então verificar a

predestinagão deste país para os "milagres histôricos" que o

caracterizaram no passado, como insinuou Edrnond Labbé no seu

discurso durante a inauguragão (76).

Servindo-se de uma imagera hábil que liqava esta repre-

sentagão ãquela que em Paris se havia ievado em 1931, por

altura da exposigão colonial, o comissário francûs não dei-

xou de notar que "orgulhosos da sua histária os portugueses

procuram também estar orgulhosos do seu presente", uma vez

que "depois de terem sido os qrandes descobridores ao longo

dos séculos XV e XVI, eles pensaram, cora razão, que é

chegada a sua vez de serein descobertos no século XX" (77).

Na realidade, e pese erabora o estilo peremptôrio, a conclu-

são de Edmond Labbé era o reconhecimento da acgão gue ali se

mostrava e esse acto interessa precisamente por representar

a ratificagão internacional gue Salazar tanto desejara e que

aqora se tornava possivel através da encenagão de Ferro.

Conjugando os vários tempos do verbo descobrir, ele consegue

mostrar, não sem recorrer a uma duvidosa exegese, que um

pequeno país coin ura universo prôprio podia dosenhar na

actualidade uma figura sirailar â "aventura" das Descobertas

e como tal se oferecer em matéria a desvendar. Essa imagem ã

qual Ferro emprestou o talento e a imaqinagão que há muito

se buscava, ultrapassando-o até em larqa medida, foi a fonte
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de uma nova espécie de assentimento colectivo que se tradu-

ziu nas palavras finais de Labbé : "aquele que passa pode

olhar e ver ... mas é obrigado a admirar" (78). No momento

exacto em que o pais afirmava a sua presenga nessa "parada

de nagdes", o Estado Novo "artisticamente tratado" ganhava

um perfil que o superava e que lhe permitia ser considerado

como "estável" e "moderno" (79) e com uma palavra em termos

de futuro.

As suas notas características eram os grandes temas das

salas ou secgôes em que se desenvolvia o paviihâo. Articu-

lados num encadeamento gue a estãtua de Salazar iluminava â

entrada, passava-se a palavra a sala do "Estado" gue logo se

concretizava na das "Realizagôes
"

,
vividas na dos "Traba-

lhos" com passagem ã do "Ultramar" para depois se pormeno-

rizar o papel do "Artesanato" , das "Pesquisas", "Riquezas" e

"Turismo", numa espécie de continuidade natural e lúdica que

assim ocupava toda a extensão do rés-do-chão e do piso in-

termédio do edifício. Dado desta forma o seu programa, era

possivel ver nestes núcleos o reflexo dos valores gue ori-

ginariamente o Presidente do Conselho estipulara como

objectivos principais da exposigão (80). Ali facilmente se

encontrava a raiz e a marca de um Estado Novo "cientifica-

mente exercido" gue a tradugão plástica e iraagética alivia-

va, criando o clirna apropriado para a subida ao primeiro

andar onde ficava a "Sala de Honra" decorada com painéis

alegôricos das províncias portuguesas, no meio das quais se

iraplantara a estátua do Presidente da República, General

Carraona, modelada por Antônio da Costa, de forma simples e

discreta. Porém, se a adequagão desta planificagão era dada

na trama de um itinerário que comegava com o Presidente do

Conselho e acabava com o Presidente da República,

evidenciando a "acgão" e a "representagão" da obra que

encenava, entre um e outro desenvolvia-se o pais, era

aqenciamentos fulgurantes gue os decoradores previamente

prepararam e depois ali corapletaram, enquanto que,

paralelamente, na "Sala de Honra", as imagens da

"Estremadura" (Lino Antônio), "Algarve" (Francis Smith),

"Ribatejo" (Camarinha), "Douro" (Eduardo Malta),
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"Trás-os-Montes" (Júlio Santos), "Beira" (Abel Manta) ,

"Minho" (Estrela Faria) e "Beira Litoral" (Jorge Bar-

radas), lembravam, pela mão dos seus pintores, gue essa

actividade não era neles acessôria mas gue a exploragão mo-

dernizante trazia tambéin consigo os limites desse mesrao mo-

dernismo. Do resultado de cada inscrigão, a regiâo vivia com

a convicgão do autor e com a meraôria do seu pincel, na dis-

tância precisa era que eles separavara a aleqoria da pintura

ou no momento em que ainda as confundiam como era, de resto,

o caso Eduardo Malta - nota dissonante de todo o conjunto e

cuja presenga não parece ter sido alheia ã influência de

Henrique Galvão (81). De outro modo se revelaram as imaqens

da capital através de Paulo Ferreira (nura painel de azulejos

cintilantes que Ferro baptizaria de "Lisbonne aux raille

couleurs") e de Antônio Soares (numa fantasmagôrica tela que

recordava o seu lado intiraista e algo columbanesco) , pôlos

opostos de uma visão e percepgão da cidade que assim se

captava nos seus mais extremos excessos servindo, res-

pectivamente, de pontuagão ã escadaria e ao patamar do ves-

tíbulo inferior, numa espécie de referências cruzadas que o

painel do "Alentejo" de Dôrdio Gomes, escondido rio gabinete

do comissário, podia ter justificado ãs avessas, se tentasse

ligar uma mestria gestual a um não menos sentido amor ã ter-

ra que nele quase sempre se resolvia "em pintura" (82).

Mesmo assira foram previstas e calculadas outras realiza-

gôes que de modo raais concreto sirabolizariara o ideário do

Regirae criando as condigôes para uina ordenagão do percurso.

A obra que perspectivou melhor todo este conjunto foi, sem

dúvida, o enorrae baixo-relevo de Henrique Bettencourt, co-

locado na "Sala do Estado" loqo ã entrada do pavilhão, e que

figurava o Estado Novo numa série de inscrigôes esculpidas

onde se modelaram as imagens da Família, do Trabalho, das

Corporagôes, das Cãinaras Corporativas ,
da Assembleia Na-

cional, do Governo e dos Tribunais - base de uma pirâmide

social cujo cume era representado pelo chefe e que Botelho

caricaturaria numa pintura sobre papel, datada de 1937. 0

efeito, dado a partir da alternância entre as figuras e as

legendas que as explicitavam era surpreendente pela minúcia
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ria sua construgão e pela novidade iconoqráfica que apresen-

tavam e justo é considerar que, possivelmente, aí se tenha

tomado consciência das enormes potencialidades que determi-

nados reqistos artísticos ofereciam, como naturais veículos

de comunicagão de massas. Aliás, neste trabalho, é bem vi-

sivel a necessidade de simplificar os signos destacados, corn

a inerente transformagao do seu carácter de medium em men-

sagem pura, e interessante se torna compará-lo com ura céle-

bre cartaz italiano, exposto na "mostra della rivoluzione

facista" em 1932, cujo tema era precisamente o "ordinamento

corporativo della stato facista" (83). Mas enquanto ali uma

monumental áquia abria as suas asas e oferecia o seu corpo

como suporte da inscrigão do texto dessa ordenagão que se

escalonava até ao recorte da sua cabega bem desenhada, no

baixo relevo de Bettencourt a estrutura da águia perde a

figuragão das asas e da cabega identif icadora e passa a ser

apenas uma superfície centrada num trabalho visual onde o

texto se substituiu por imagens (apenas pontuadas em legen-

rias) e a cabega se abstractizou na exploragão gráfica do

lettring que compôe a designagão "le chef". Nâo se pense,

porém, que esta não concretizagão do rosto do "chefe" era

vista ou interpretada como uma contra imaqem de Salazar. No

vestíbulo que precedia esta sala a sua figura estava forte-

mente carismatizada por Franco, na estátua que para o efeito

llie foi encomendada, e dentro das características que, em

1933, Rolão Preto avangara quando ironicamente o definira

como "o ditador-catedrático" , "o professor calmo e reflecti-

do que conhece os homens ( • ■ • ) pelo seu critério de forma-

lista universitário" (84). É certo, que este perfil, que

aispensava a "heroicidade" e o "entusiasmo" que o mesrao Ro-

ião Preto (85) apontara como particularidades indispensáveis

a um "chefe dos tempos modernos", não se adaptava as exigên-

cias expressivas que o baixo-relevo de Bettencourt pedia.

Mas o pretenso esvaziamento dos seus contornos nessa repre-

suntagão que se servia apenas da grafia das letras da com-

posigão da palavra "chefe" estava reposto no sentido do res-

to da sala, uma vez que ela vivia do aqenciamento de frases

tiradas dos seus discursos e dos diaqramas e fotomontagens

que fielmente reproduziam o papel de alqumas das suas mais
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recentes orqanizagôes civis, como eram a Legião e a Mocidade

Portuguesa. Neste reforgo da sua acgão diluia-se a necessi-

dade do seu retrato naquela composigão sobre o Estado Novo e

a ela juntava-se um novo elemento cujo peso e relagão não

mais abandonaria a exposigão. Esse elemento consistiu na

criagáo de um clima onde a sua presenga se fazia sentir ob-

sessivamente, caracterizando um tempo e acabando por encon-

trar eco em tudo o que se fiqurava, tornando-se no tema mais

insistente de toda a visualizagão . Para que esta conversão

fosse operante, â sala do "Estado" sucedia-se a das "Reaii-

zagôes" (sala 2) e nela se mostrava o balango das activida-

des nos dominios da administragão, indústria e comércio onde

as estatisticas e os diagramas realizados por Eramerico Nunes

e as fotomontagens de Mário Novais e Alvão proporcionavam um

ritmo inesperado de imagens gue transformavam o assunto em

pura ideologia. Isto não significa, obviamente, gue fossem

dispensadas as referências, os números e relagão entre as

receitas e as despesas "finalmente equilibradas" nesse tempo

de qovernagão que se ilustrava. Pelo contrário, elas erara

dadas insistenteraente entre titulos ou legendas sugestivas

de gue as "Finangas sãs e suas consequências" eram exemplo;

mas para que esse equilíbrio fosse mais realista, o comis-

sário, que era também o autor desses textos, não se coibiu

de acrescentar as razôes que a tornaram possivel: "um sô

Chefe de Estado; um s6 Presidente do Conselho; urn sô Minis-

tro das Finangas; uin sô Ministro da Justiga e uma sô orga-

nizagão política" (86).

Claro está gue esta justificagão do "milagre econôraico"

nacional precisou de um termo de comparagão gue lhe desse o

verdadeiro sentido; e, por isso, a informagão sobre a si-

tuagão anterior tornou-se fundamental para este reforgo:

contra os oito Chefes de Estado e guarenta e três ministé-

rios (com a máxiraa duragão de quatrocentos e seis dias e o

rainirao de seis, nuraa média de cento e vinte e um dias) que

se sucederam entre 1911 e 1926, apresentava-se aqora um s6

Chefe de Estado, cinco ministérios (máxiraa duragão de mil

setecentos e treze dias, mínirao de cento e noventa e sete,

uraa duragão média de setecentos e setenta e três) demons-
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trando a estabilidade atingida entre 1926 e 1937; ao mesmo

tempo, preparava-se o visitante para a sala seguinte onde

as imagens do investimento na "Hidráulica" , "Comunicagôes e

Construgôes" passavam a palavra aos "Trabalhos" (sala 3),

ilustrados nas novas barragens, rede de água ã capital, es-

cradas e caminhos de ferro e, pontuando as edificagôes, ex-

ploravam-se as fotografias arapiiadas do Arsenal da Marinha,

do Instituto Superior Técnico e da Casa da Moeda. Nestes

tragados era já possível ler-se a raudanga operada na arqui-

tectura oficial através das suas estruturas formais e con-

fiava-se que estas se fizessem aqui/valer å instauragão da

nova ordem pretendida, deixando a estes exemplos destacados

a missão de ilustrar esse progresso e esse equilíbrio social

que os novos portos de Lisboa e Leixôes mostrados em dia-

gramas em relevo, completavam fechando com chave de ouro

esta sala. Na dependência seguinte, dedicada ao "Ultramar"

(sala 4), era a vez de uma melhor explanagão desta aposta

dentro de uma política gue o Acto Colonial (1930) delineara

e que se traduzia nos diaqramas que colocavara em evidéncia o

papel das "missôes", "assistência médica" e "construgão de

estradas" que facilitararn a exportagão dos produtos colo-

niais e que ajudarara a uma melhor penetragao nos territôrios

de que aqora se extraía o lado exôtico dos costumes e pai-

sagens gue já fora motivo de orgulho em Lisboa (86). Mas os

pontos altos desta secgão seriam, uma vez mais, as amplia-

goes fotográficas da construgão da ponte sobre o Zambeze,

"uma das maiores do mundo", corao se acrescentava, e o dia-

grama representando o percurso do caminho de ferro de Ben-

guela gue um comboio eléctrico de brinquedo accionava pondo

tudo em moviraento. Depois, uma vitrine da Companhia de Dia-

mantes d<a Anqola, deixando ver o tamanho e qualidade das

pedras preciosas que exibia, lembrava riquezas e exploragôes
■M-

que outras imaqens de Jorqe Barradas e Maria Keil captavam

sob o distico "Portuqal não é um pequeno pais", enquanto

Francis Sraith
,
trabalhando sobre o continente, ilustrava re-

cantos lisboetas na escada que conduzia ao piso térreo e que

se abria na secgão de "Arte Popular" (sala 5). Ai uma notá-

vel colecgão de bonecas vestidas com trajes regionais de

r.odas as províncias portuguesas evidenciavam a variedade e a
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complexidarie dos costumes acentuados nos inúmeros objectos

de artesanato que se lhes juntavam para um melhor enquadra-

raento, num trabalho cuidado de Tomás de Melo que evidenciava

já o crescente interesse pela procura de raízes nacionais

que assim se encenavam em justií icagôes de especif icidade e

de marcagão de diferengas que a secgão seguinte dedicada ãs

"Pesquisas Cientificas" (sala 6) de outro raodo particulari-

zaria. 0 sextante que servira Gaqo Coutinho na sua viaqera

inaugural até ao Brasil era agora a pega chave desta temá-

tica que não poderia ter muitos desenvolvimentos e, por essa

razão, uma vez mais se apelava ao passado em sugestôes de

"feitos" e "convicgôes" gue as datas introduziam num hábil

paralelismo: "1470 - a primeira caravela gue atravessou o

Atlântico trazia nas suas '**-?* a cruz de Cristo; 1922 - o

primeiro avião gue sobrevoou o mesmo oceano trazia nas suas

asas a mesma cruz e a mesma fé" (87). Mas, as recentes pes-

guisas de Reinaldo dos Santos sobre arteriograf ia dos mem-

bros e da aorta abdominal davam o sinal de progressos no

campo da medicina que já nos valera anos atrás o prémio No-

bel com os trabalhos de Egas Moniz gue tambéra figuravam a

par das novas instalagôes do "pavilhão do Rádio" num formu-

lário modernizante de Carlos Ramos gue ajudava a legitimar

recentes investimentos . A estes "progressos do espirito"

corao entao se dizia, seguirara-se as "Riguezas Naturais" (sa-

ia 7) com acerto para os produtos do solo (vinhos, azeite,

minerais e frutos) e da indústria de conserva do peixe que a

apresentagão paralela de estatísticas referentes ao comércio

de exportagão davam uma nota do desenvolvimento atingido,

charaando a atengão para outra forraa de ligagão coiii o exte-

rior que o "Turismo" (sala 8) exemplif icava investido agora

por uma "política do sol". Fotomontagens de recantos pito-

rescos da Nazaré, Sintra, Douro, Ilha da Madeira e Agores e

painéis decorativos com alusôes das suas paisagens em es-

tridências de cor e habilidade de desenho gue Fred Kradolfer

e Bernardo Margues executaram e que se faziam acoinpanhar por

apontamentos publicitários igualmente sugestivos, preparavam

o espago para a introdugão de perguntas e respostas com

eficácia latente como, por exemplo, as que deixavam a inter-

rogagão "aimez-vous la solitude?" para depois precisar em
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que "vous serez moine lá-bas si vous voulez"... ou ainda as

que contraditoriamente inquiriam "aimez-vous l'art romain?"

para anunciar "qu'au Portugal il y a une ville cubiste"...

(88).

0 fabuloso encadeamento que Ferro delineou para fabricar

uma nova imaqem do Estado Novo não se verifica apenas na

sucessão sequencial das salas ou secgôes. A pontuagão que a

escultura acrescenta nesta exposigão não é menos importante

e ela permite uma reflexão mais centrada na estratégia que

globalmente a informara. Com efeito, se no exterior os bai-

xos-relevos de Canto da Maia e Barata Feyo colocavam em

evidência "os grandes horaens da época herôica" (89) - Ca-

mdes, Fernão de Magalhães, Infante D. Henrique, Vasco da

Garaa, Álvares Cabral e Afonso de Albuquerque -, no interior,

âs estátuas de Salazar e de Carraona, situadas, corao vimos,

no hall principal e na sala de honra, juntava-se aqora um

novo baixo-relevo do Infante D. Henrique, colocado no ves-

tíbulo iníerior, numa postura de orag«ĩo que Ruy Gameiro mo-

delara nuina interpretagão iconográfica gue fornecia a li-

tânia de um mistério de fé gue era menos o desse passado

outorgado que o do presente onde tudo convergia. A nitida

preocupagâo de buscar nesta figura, que Ferro via como "per-

cursor de Salazar" (90), semelhangas e caracterizagôes , de-

senha por si sô o mesmo movimento que suportou a repetigão

da Cruz de Cristo quer na fachada virada para a Avenida de

'í'ôquio, quer no interior da sala das "Pesquisas" onde se

enquadrara o sextante de Gago Coutinho justificando tudo no

mesmo credo que esse eler.ento simbolizava, quando coraparado

com o seu uso nas velas das naus que séculos antes tinham

feito identica travessia. As referências aos valores cris-

taos mesmo mudando de tempo não mudavam nein de forma nem de

nome e facilmente verificamos que são elas ainda que atra-

vessam o discurso inauqural do comissário portuquês, ser-

vindo não apenas um aspecto parcelar da exposigão mas jus-

tificando todo o perfil da representagão. Quando Ferro de-

fende que, "para nôs, as mais belas máquinas, são ainda as

máquinas de Deus: os homens", ou quando, convictamente,

passa a desenvolver este raciocínio afirmando que "todo o
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nosso esforgo deve aplicar-se a aperfeigoa-los, a torná-los

dignos do seu criador que não é responsável pelos defeitos

que aqueles desenvolverara no seu contacto cora a terra" (91),

iraediatamente nos é dado ver os graus diversos de uma subti-

leza que usava o humanismo para justificar as característi-

cas catôlicas de um povo, enquanto o subtraía ao confronto

directo com as produgôes das "artes e técnicas" das outras

nagôes, emprestando a esta imaqem uma extravaqância tão no-

tôria que em breve se transíormou num objecto de irrisão e

simpatia ( 92 ) .

Mas, este risco de Ferro, foi, de certo modo, calculado.

A teorizagão com que fez acompanhar esta apresentagão mostra

ura conheciraento preciso dos limites que um perfil assim de-

senhado podia alcangar, e não é por acaso que ele prdprio

afirma que "não temendo a comparagão internacional quando se

tratava de 'feitos' do passado", reconhecia, no entanto,

"que não podia competir no plano das 'artes e técnicas' na

vida moderna" (93). A época era "mecânica, demasiado mecâ-

nica", como ele sublinhava, e se nesse reqisto uma compe-

tigâo se afiqurava impossivel, uma outra se impôs de molde a

"completar o panorama do génio e do progresso do tempo",

para além dos "utensílios, aparelhos ou demais pressupostos

cientificos" que então a ilustravam (94). Ou seja, tentava-

-se demonstrar como a ligão desse proqresso que a arte e a

técnica dos outros países equacionavam, podia encontrar a

sua tradugão exemplar entre nôs, concretizando os seus po-

deres na eficácia da acgão do Estado Novo que, em dez anos,

levara a cabo a tarefa de "reconstrugão" que ali se encena-

ra. "Aos outros a ligão, a nôs o exemplo" proclamara Ferro

(95), lembrando que se, por um lado, aproveitamos todas as

invengôes e proqressos da humanidade, "estamos quase felizes

de náo termos sido os seus criadores, porque assim nos de-

fendemos mais facilmente dos seus periqos e do seu charme

diabôlico" ( 96 ) .

Como criagão prôpria, "diqna de ser exposta, bastava-nos

a nossa paz social, essa paz obtida por meios rauito simples

e muito honestos" que em si mesrao era já uma contribuigão
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"para o progresso do nosso terapo através do exeraplo, não

negiigenciâvel, dessa paz" atingida. "Ao espectáculo muito

inatorial das máquinas, preferíamos o dos seus resultados e o

dos ideais que nos salvaram e cujo conhecimento era impor-

tante para a época", acrescentava Ferro. Agora, não se tra-

tava de "bajular o homem no orgulho da sua forga, da sua

omnipotência" ,
como em 1922, no seu prôprio manifesto tar-

diamente futurista ele pretendera (97). Chegara a hora de

esse mesrao horaein voltar "a trazer relogios de pulso" (98)
-

isto é, de reconhecer que afinal não era "a Hora oficial do

Universo" esse "ineio dia em ponto com o sol a prurao" e de se

"reconduzir ã simplicidade cristâ e ãs suas proporgôes hu-

manas" ( 99 ) . . . .

Houve neste rea justamento de Antônio Ferro, uma tentati-

va para justificar, de modo assaz idealista, a nova ordem

instaurada adaptando-a a imagem gue ele práprio fabricou.

Todavia a razão do relativo sucesso desta empresa que pro-

curou transformar o "ressurgimento" nacional numa "obra de

arte contemporânea" , vista através da "harmonia do seu egui-

líbrio" e "das suas proporgôes", deve ser considerada em

fungâo dos objectivos que Salazar pretendia alcangar e do

controle que Ferro acabou por exercer ao consequir a proeza

de substituir uma ideia feita por uma nova ficgão oficial

que oferecia o pais como último reduto de uraa paz araeagada,

num oásis de humanidade onde prevaleciam os valores cris-

tãos . Mas este optimismo cheio de concessôes não foi tão

irrealista que não notasse que, apesar de tudo, "os tempos

livres nos faltaram para poder inventar e fabricar esses

objectos de arte, essas indispensáveis frivolidades que são

as vinhetas da maturidade dos povos" (100). Se não as havia

era porque o país se empenhara "na recuperagão de uni terapo

gasto em meio século de lutas interinas" e não tivera dis-

péndio para se aplicar em outra coisa gue nâo fosse a sua

prôpria reposigão. 0 resultado era o gue ali se apresentava.

O moraento parecera propicio não apenas para essa demonstra-

gão, raas para um reajustamento retrospectivo que a já efer-

vescente situagão internacional favorecia, podendo absorver

coraparagôes subliraadas que sá se esclarecem no contexto do
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terapo. Antônio Ferro conseguiu, por exeraplo, abordar os

contributos e as invengoes mais recentes colocando lado a

lado "a forma de um motor" e "o tragado de um Estado"

deixando no ar a pergunta sobre qual dos dois seria raais

útil para a humanidade (101). Foi â marqem da temática da

exposigão, mas paralelamente a ela, que se forjou a

autêntica imagem do Estado Novo no seu carácter de assumida

"modéstia" e de conversão em "ordem", sinais identif icadores

da exemplaridade do "Estado modelo" gue um humanismo pe-

culiar revestia agradando a certa critica francesa gue se

limitou a assiná-la dentro destas nogôes.

A ajudar esse perfil previaraente talhado estava a prô-

pria localizagão do pavilhâo, recortado entre a agressivi-

dade das representagôes raonumentais da Alemanha e da Rússia

e inteiramente voltado ao rio Sena, em sugestôes de uma ira-

plantagão guase natural gue tirava da proximidade politica a

diferenga específica e do acaso topográfico a vocagão marí-

tima ancestral gue perraitira o contorno da grandeza do pas-

sado. Desses condicionamentos do enunciado que se explora-

ram, o pavilhão português pôde ser assim referenciado corao

"oásis" de toda a exposigão, "o refúgio de ura instante" ou

"o repouso" merecido "guando se sai dos grandes vizinhos"

(102). Por confronto, a sua vincada "modéstia" era realgada

como qualidade e a subtileza do seu arranjo interior dava a

impressão de nada impor, nessa forma de indiferenga dôcil

cora que a inforraagão fora aparenteraente trabalhada. 0 choque

prodigioso de uma representagão "moderada", "despretencio-

sa", "calma", "agradável" e quase generosamente abúlica num

contexto de excitagão onde os ecos panfletários eram dema-

siado evidentes, contribuiu para que a sua aceitagão se fi-

zesse sem esforgo, transformando esta adjectivagão numa es-

pécie de matriz inesqotável do discurso critico.

É em consonância com esta visão, ou corao encarnagão de-

la, que tanto o jornal "Le Sept" como "La Vie Ouvriore", nas

suas divergentes e extremadas posigôes, evocam a imagem da

presenga portuguesa, elevando-a a participagão modelo na

particularidade com que era suposto viver a sua relagão
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cor.sigo raesma e com os demais paises. Ao contrário da repre-

sentagão alemã gue fora concebida como confronto ã da Uniâo

Soviética (103), procurando desse modo realgar as diferengas

que as f undamentavam, a figuragão portuguesa surgia corao que

roraetida para si prôpria e retomando o tema comum da re-

construgão nacional de forma ideai e idílica.

É verdade que todos os países apostavam num redimensio-

namento das suas respectivas imaqens de acordo cora a reali-

dade a que se reportavara. Mas, enquanto os pavilhôes da Ale-

manha e da União Soviética se aplicaram numa transf iguragão
baseada em cânones, modelos e inspiragôes que procediam dum

mesmo fundo neo-clássico que se combinava com ura forraulário

modernista difundido internacionalmente nos anos 20, o pa-

vilhâo português batia-se por um aparente conformismo refor-

mulado por Ferro em termos de presenga discreta, equilibrada

<; pacifica, isto é, contra a ordem imperialista que esses

paises frente a frente simbolizavarn. 0 resultado foi que

tanto o projecto de Albert Speer como o de Boris Iofan es-

tiveram longe de se afirmar sem ambiguidade, mesino tendo om

conta o seu carácter monumentalista e agressivo: o primeiro

porque o seu aspecto grandioso que "deveria ser o manifesto

do sentido da vida e da cultura alemã" (104) ficou preso âs

referências da arquitectura dos mausoléus da Roma antiga,

oferecendo o espectáculo do gosto pela morte de todo o sis-

tema nazi; o segundo porque ao desejar "testemunhar a cria-

tividade de um regime portador de um desenvolvimento sem

precedentes na cultura de massas" não ultrapassou as con-

cradigôes do ecietismo do "realismo socialista" ficando a

sua demonstragão suspensa entre os princípios rigidos de uma

composigão arguitectônica marcadamente classicizante no ex-

terior e a ambivalência da qualidade abstracta do seu inte-

rior, portadora ainda de elementos que implicaram uma pes-

quisa forrnal construtivista, quu ali se revelava, produzindo

uma sequência sem unidade espacial ou discursiva e, assira,

contribuindo para exemplificar os limites de uma impossivel

"Terceira Via" (105).

Foi dentro destes condicionalismos dos pavilhôes da Ale-
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manha e da União Soviética que a proposta italiana de

Marcello Piacentini modelou os termos de uma nova eíicácia

que procurando dar "a simplicidade das coisas tal como elas

são" (106) metamorfoseava os dados da questão "nesta bizarra

procura colectiva de uma linguagera unitária" (107) e escla-

recia as preocupagôes do comissário da representagão portu-

guesa. Se as presengas da Alemanha e da União Soviética se

defrontavam em dois conjuntos verticais precisando de asso-

ciar ãs suas figuragôes um pedestal arquitectural e uma

enorme escultura enquanto elementos necessários â visuali-

zagão dos seus ideários, num misto de demonstragão do terror

e da forga que a aproximagão de um reqisto funerário ou da

mítica marcagão escultôrica da foice e do martelo induziam,

a afirmagão da Itália reestruturava a experiência formal das

ditaduras, procurando uma cadência de ritmos extremamente

estruturais no interior de uma tradigão mediterránica e na-

cionalista (108). Isso não s6 o tornou no pavilhão mais

elogiado da exposigão como tainbém trouxe â superficie as

razôes de uma guase incondicional adesão ã represontagão

portuguesa gue, por via dela, encontrou polarizadas em si

ôpticas tâo dif erenciadas e igualmente centradas na consta-

tagão do seu perfil "apaziguador" ,
"nacional" e "mediterrâ-

nico" , acrescido agora da verificagão de que "nada esmaga

aqui, nem a obsessão do nome do chefe, nem a massa das es-

tãtuas" (109).

Confundido cora essa desarmante e positiva maneira de se

cxpor, o jornal de tendência socialista "La Vie Ouvriêre"

não deixou de confessar que o pavilhâo português constituía

"a mais sedutora, a mais delicada e inteligente propaganda

fascista gue nos é dado ver", adiantando mesmo gue "parece

dificil, senão impossível, com os meios actuais fazer me-

lhor" (110) no quadro da encenagão urbanística tardo moder-

nista classicizante do proqrama qeral francês da exposigão.

Esses "meios" que haviam proporcionado ã Itália uma expres-

são arquitectônica sôlida e de qrande impacto sem as

conotagôes provocatôrias e intimidativas de uma Alemanha ou

de uma União Soviética, foram aproveitadas na representagão

portuguesa para transfigurar o discurso visual que no
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.'...or do pavilhão se exibia, em termos que se equivaliam

<_, ...i.portância ideolôgica dessas arquitecturas . Ao

tr.n-.sformarem "as contas do Estado em arte", como notou

ai '.. o mesmo jornal (111), os decoradores e os pintores

cn. ■juirara a enorme faganha de fazer substituir o primeiro

movimento de "curiosidade em verificar as somas ou os

algarismos apresentados" num capital de fantasia no gual "o

oll.o fica preso" e tanto lhe "basta" (112). Cora um perfil

arquitectônico mais ambíguo na sua definigao do que o

italiano, o pavilhão portuquês, apesar dos comproraissos que

o fundaraentarara, favorecia uma certa benevolência da

crítica, mesmo quando alguma ironia a atravessava para

iustamente assinalar o fantástico de tudo o gue se mostrava

numa apologia sem nuances do trabalho e da paz que levava um

jornalista a coraentar: "como deve ser divertido (em

Portugal) fazer estradas e partir pedras" ou "como deve ser

divertido ser negro nas colônias portuguesas" (113)... Na

verdade, se há uma nogão gue resume o cariz que Ferro

introduziu no seu proqrama, ela é, sem dúvida, o des-

pretenciosismo como tentativa de fazer passar o lado lúdico

das coisas e inverter toda a lôqica da obriqagão ou do dever

que a "ordern" acarreta era prazer ou puro divertimento, numa

linha de sedugão que a tradigão nacional não conhecia e que

o reqime certamente não aprovava . Araalqamando várias con-

tribuigôes no seu proqrama, ele facilmente integrou na sua

demonstragão festas de saber popular, com dangas folclôricas

no terrago do pavilhão, não faltando a previsão de um pe-

gueno anexo dedicado ao vinho do Porto e ãs conservas de

sardinhas onde se ofereciara permanentemente "provas" aos

visitantes. Esta simpatia hospitaleira que desarrumava as

ideias feitas sobre o modo de estar nas ditaduras, não se

deixou seduzir pelo prôprio reqisto onde se situava e, no

interior do pavilhão, as indicagôes e as explicagôes solí-

citas dos quias destacados faziam-se acompanhar de generosas

ofertas de sacos onde as várias edigôes do S.P.N.,

preparadas para o efeito, ofereciam a complementar infor-

magáo, sem possibilidade de recusa. Assim se passou para as

maos do visitante virtual obras corao o "Décalogue de l'État

NOL;Vuau Port.ugais" , "Portugal,, le pays qui a plus contribué
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á la connaissance géographigue du monde", "Le peuple

portugais et ses caractéristiques sociales" (texto de

Francisco de Casanovas e ilustragôes de Stuart Carvalhais),

"Apergu qénéral du corporativisme Portuqais", "Le droit

publique de l'État Noveau" ou ainda "Théatre du peuple"

(texto de Antônio Ferro cora ilustragôes de Carlos Botelho),

"La maison portuqaise â travers les âges" (texto de Andrée

L'icg cora ilustragôes de Jorge Barradas), "Quelques aspects

de Lisbonne" (álbura de gravuras por Attila Mendly),

"L'Empire Colonial Portugais", "La domination portugaise au

Maroc" (texto de Vasco de Carvalho), "Grandes chasses, Tour-

isme dans l'Afrigue portugaise" (texto de João Augusto

Silva) e "Le Portugal Gastronomigue" (por Albino Forjaz de

Sampaio, com ilustragôes de Carlos Botelho). Não raras vezes

esta selecgão era acompanhada por postais ilustrados tambéin

especialraente editados para esta ocasião, compondo séries

sobre "Coutumes Portugais" ( cora fotografias de Mário Novais)

ou sobre "Types de l'Impire Portugais" (cora desenhos de

Eduardo Malta) ou ainda sobre recantos evocativos de Lisboa

Antiga, "Alfama" e "Mouraria" (com desenhos de Alvaro

Canelas), em concorrência cora as reprodugôes do prôprio

pavilháo. Um catálogo informativo sobre a secgão nacional

completava, por fim, este panoraraa editorial, raantendo o

mesmo cuidado gráfico que acompanhava todas as publicagôes e

fornecendo outros dados sobre a histôria e o comércio de

alguns dos produtos apresentados, intercalados com

reprodugôes a cores de cartazes sobre o vinho e a fruta (da

autoria de Roberto de Araújo) ou sobre o turismo na Costa do

Sol, com a já embleraática imagera do Estoril encontrada por

Alraada (114).

Visivelmente classificada pela sua abertura ou pela cla-

reza do seu discurso, a imagem do país, que teve cuidados e

atengôes unificadoras atê na capa do catálogo, feito nas

cores da bandeira que um castelo e um escudo sobrepostos

centravam, não deixaria de apostar, no entanto, na possibi-

lidade de uma maior ambiquidade ao nivel do cartaz da prô-

pria representagão. Mais sensível ã captagão dos fluxos da

opiniâo, e conhecendo o contexto do tempo e do lugar, esta
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proposta, assinada por Paulo Ferreira, oxplorou o efeito que

o cruzamento entre uraa chave inqlesa verraelha e ura lápis

verde ao longe provocavam, mesmo que para evitar embaragos

de outras aproximagôes gráficas de intengão e sinal

contrário, estivesse ali desenhado um enorme lago cora as

cores da bandeira r'rancesa que os unia - e que, afinal,

outra coisa nâo era senão uma homenagem a todos os gue nessa

empresa colaboraram (115). Mas, supondo até que, em fracgôes

de segundo, a confusao se pudesse instalar, a pedagogia da

paz no gesto que as diferenciava ressurgia do fundo em tons

de ocre e azul brando como forma indicadora e reflexa da

figuragão que no pavilhão se oferocia. Sem o ter desejado, o

autor do cartaz passava a instalar-se nesse luqar periqoso

de recuperagão de sinais de efeitos conhecidos ou de qrande

possibilidade de impacto, de que o filme "Revolugão de

Maio", produzido e realizado por Antônio Ferro e Antônio

Lojaes Ribeiro, é o mais assombroso exemplo. Talvez por isso

esta obra tenha inteqrado a representagão já que estas

coiaboragôes proraetiam uma construgao mais conforme com o

reqisto onde a verosimilhanga adquire todos os direitos e se

predestina ã conversão. Mas tarabém não é de excluir que o

í'iline tenha ganho outra razão, a partir do ntomento em que

foi anunciada a sua participagão nesta exposigão (116).

Aiiíbas o dataram e o transformaram num dos mais importantes

documentos sobre o Estado Novo, não por se ter limitado a

justificar ou a teorizar uma acgão, mas por se ter arriscado

a contornar a experiência humana dentro de uma histôria que

a transcendia e que possibilitava ainda uraa redefinigâo de

papeis por arrependimento ou autoneqagão.

Na complexa trama em que se teceu a representagão portu-

guesa em Paris três acontecimentos foram decisivos para a

construgão de uma iraagem activa e actuante da nova realidade

nacional e, cada um deles, acrescenta algo aos outros, en-

quanto fixagão de interesses ou facetas ao mesrao tempo es-

truturadas. Essas versôes ou modelos, onde se inteqram a

exposigão de Ferro, a actividade editorial exemplarraente

dada através da reedigão de uma recolha selectiva dos

discursos de Salazar e o filme de Antônio Lopes Ribeiro, náo
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se articularam segundo idênticas ou paralelas expressôes e,

em coraum, tinham apenas a mesma vontade em renovar as

aparências do voluntarismo do Estado Novo gue agora se via

confrontado com a imperiosa exigência de aparecer a um

público indiferente ou descrente dos seus resultados. Â

oportunidade gue se lhe ofereceu, e que foi aproveitada era

terraos de consolidagão política no interior do territôrio,

responderara cora a raais desarmante propaqanda que não se

exerceu somente como uma mera formulagão ou apelo

suplementar de convencimento. 0 processo era que a

representagão envolveu a realidade nacional re;sidiu num

combate cerrado ãs tensôes que se viviam e que uma hábil

campanha jornalística apoiada numa vasta propaqanda

editorial preparada um ano antes em três linguas

proporcionava e reforgava nas imagens que as várias frentes

atacavam. Na medida do possivel, elas acabaram por comple-

tar-se a todos os niveis: seleccionaram-se e ordenaram-se os

discursos do Presidente do Conselho proferidos entre 1928 e

1936, com uma não menos criteriosa tradugão francesa de

Fernanda de Castro, prefaciada por Maurice Maeterlinck (117)

e que recebeu o título de "Une Révolution dans la Paix";

projectou-se e edificou-se o perfil desta equagáo numa es-

pécie de "teorema" visual que alquma imprensa classificou de

"

jornal-paviihão" ou "pavilhão- jornal
"

(118); e, finalmente,

realizou-se e exibiu-se o filme de Antônio Ferro e Antônio

Lopes Ribeiro langado com a designagão de "La Révolution de

Mai", muito prôxima, aliás, daguela que foi escolhida para

nomear a colectânea dos discursos de Salazar, e que, deste

modo, podia reivindicar, no registo que lhe era proprio,

esse qrau dc; verosimilhanga que lhe competia.

Não era apenas essa Europa que partilhava agora melhor a

imagem-realidade que se servia, mas os seus prôprios autores

o demais colaboradores . Daquela, e de modo inteiramente no-

vo, apareceu uma atengão de outro tipo que visava o enten-

dimento do que lhe era dado ver através de comparagôes com o

processo da cultura europeia, em geral sempre distante e

muito simplificada (119). Mas o gue houve de realmente vá-

lido nestas aproximagôes foi gue elas localizaram ou iden-
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tificaram o sujeito principal de toda a acgão que se pro-

curava demonstrar, o Estado Corporativo Português, e apon-

taram os parentescos com o integralismo de Charles Maurras e

com o catolicisino social que habitava a enciclica "De rerum

Novarum"
,
fontes inspiradoras dessas pontuagôes que alimen-

r.avam a nossa presenga, e que se esclareciam â medida que

mudavam do registo da letra do texto para o da imagera pura,

fosse ela a da exposigão ou do filme que a acompanhava.

É interessante analisar esse suporte residual gue sus-

tentou a iraagem do Estado Novo nestas diferentes expressôes

e verificar a radicalizagão gue se opera guando essa passa-

gom se dá . Se os discursos do Presidente do Conselho tinhara

já experimentado uma nova eficácia quando, em 1934 e 1936,

por razães de necessário balango procuraram uma tradugão

visual desse enunciado (120), aqora, cora outro alcance e

acutiláncia, Antônio Ferro ilustrava-os cora uraa forga e ex-

rensão que nao conheciara, numa demonstragão singular onde

tuoo acontecia como se desde senipre nos tivéssemos regido

por esses principios ideolôgicos e por esses famigerados

valores sociais gue assim surgiam cora a naturalidade de ca-

racteristicas definidoras da nagao. Todavia nem o pavilhâo

de Ferro foi uma mera transposigão desse texto ou seus

pressupostos nera o filrae de Lopes Ribeiro foi um reflexo

mais ou raenos ampliado desse espelho. O pavilhao, e apesar

dus cedências que o comproraisso arquitectônico veiculava,

superou em larga medida a cadeia de razôes discursivas do

Presidente do Conselho, vencendo dúvidas, aclarando e mo-

dernizando itinerários e, principalraente, ul trapassando to-

dos os preconceitos que ai habitavara sobre o exercício da

arte e seus poderes, qrangeando a Salazar dividendos gue

favorecerara de modo surpreendente um reconhecimento inter-

nacional .

Com fabulosa rapidez Antônio Ferro conseguiu alterar e

reforgar uma imagera gue um ano antes parecera sô poder ofe-

recer-se em alegoria, e torná-la no factor público mais ac-

tuante com consideráveis vantagens estratégicas e em cir-

cunstâncias de notôria dificuldade. Existiu naturalmente no
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caso, mau qrado o contributo inestimável dos artistas, e em

particular dos decoradores, uma soma considerável de facto-

res de vária ordem. Eles formarara corao que um sistema inte-

qrador destes elementos de diferente espécie, criando es-

pontaneamente um clima proplcio ao desenvolvimento da acei-

tagão de uma série de considerandos que não podem ser

explicados apenas pelas caracteristicas pessoais do

comissário ou pelo ã vontade com que se raovia nos meios de

comunicagão ou mesrao pela determinagâo exclusiva da

conjuntura internacional . Isto não significa que a firme

convicgão cora que Ferro viveu esta empresa não tenha

contribuído para que nos fosse devolvido um quadro de

existência sobre-estimada constituindo uma quase sequnda

natureza da prôpria representagão. Mas também á possível que

este acréscimo que nos é dado ver, tivesse na sua prática

responsabilizado a todos os níveis o comissário por uraa

"politica do espirito" (121) que Ihe cornpetia deterrainar e,

sobretudo justificar, através "de ura certo número de

respostas", "as questôes que estavara na base de toda a vida

social - conceito da pessoa humana e seus direitos, fins do

homem, conteúdo e limites da autoridade", como Salazar

escrevera no prefácio do seu livro "Une Révolution dans la

Paix" (122). Exemplos preciosos desta prospecgão, nas

leqendas dan salas do pavilhão, nas entrevistas dadas, nos

discursos proferidos (123), nao faltam nesta transf iquragão

messiãnica sob a éqide de Ferro. Contudo nenhuma delas, nem

mesmo a tão elogiada exposigão (124), teria tido, por si so,

capacidade ou forga para forjar um tão amplo e consensual

movimento gue satisfizesse o desígnio de deixar o caminho

aberto para outras metamorfoses . Os prémios conferidos a

Portugal e aos seus representantes ,
sô divulgados ein 1939,

demonstrara, nos seus galardôes, esse clima com a atribuigão

do "Grand Prix" a Antônio Soares (pintura), Canto da Maia

(escultura), Dalila Braga (artigos de fantasia) e a Bernardo

Margues, Fred Kradolfer, Tom, Botelho, Emraérico, José Rocha

e Paulo Ferreira (decoragão) . "Diploraa de Honra" ainda

receberam individualmente Barata Feyo e Ruy Gameiro (pelos

seus trabalhos de escultura), Paulo Ferreira (pelo seu

painel de azulejos "Lisbonne aux mille couleurs") e Tom
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(pelos "artigos de fantasia" em colaboragão cora o etnôgrafo

Francisco Lage, tambéra premiado). Medalhas de ouro foram

icjualmente distribuídas, em distingão individual a Estrela

Faria, Barradas, Abel Manta, Francisco Smith, Lino Antônio,

Dôrdio Gomes, Camarinha, Júlio Santos e Eduardo Malta. A

Henrique Bettencourt e Keil do Amaral foi atribuída a mesraa

classif icagão nos domínios da escultura e da arquitectura.

Mas recompensa idêntica tiverara ainda os arquitectos Pardal

Monteiro, Sequrado e Rebelo de Andrade pela "secgão de Obras

Públicas" ali representada.

Melhor se compreenderá o fenômeno em que se transformou

a representagão portuquesa se nos debrugarmos também sobre

os efeitos do filme
"

La Révolution de Mai". Â semelhanga do

que acontecera cora a exposigão de Ferro, este trabalho de

Antônio Lopes Ribeiro, feito a partir de ura texto do direc-

tor do S.P.N. e por este produzido, corapareceu no tablado da

Europa com a idêntica intengão de mostrar, convencer e con-

quistar, na encarecente ideia de fazer propaqanda pura "sem

os subterfúqios de a esconder sob a anedota, o romance ou o

rirama" (125). Nessa determinagão frenética de uin pedaqoqismo

fâcil e ao alcance da mão, e sem os embaragos do reconheci-

mento de uma natureza que ã partida se esclarecia, Lopes

Ribeiro realizou, com a intrepidez e o prof issionalismo que

Ihe foi reconhecido (126), uma obra que desarmou o público e

a crítica acabando por ficar na cineraatoqraf ia nacional corao

o inais conseguido registo de propaganda do Estado Novo.

Cabia-lhe mostrar, no espago de uma hora e dez minutos

de filme, a nova ordem instaurada que, sequndo o Presidente

do Conselho, se verificara nos dez anos decorridos - com o

rostabelecimento da paz, do equilíbrio social e das recupe-

ragôes financoiras, econômicas e patrimoniais
- realidade

suf iciente para converter os mais renitentes e, nomeadaraen-

te, os seus opositores. Era necessário, portanto, ascender

ao docuraento mas também usar a ficgão para poder enqlobar a

exemplaridade do suqerido. A histôria que Ferro imaginara

sob pseudônimo tocava ambas as coisas: um revolucionário

condenado ao exílio por actividades insurreicionistas re-



gressa ao seu país dez anos depois
- exactaraente esses dez

anos que se tornarara também tema da exposigão e matéria da

colectânea de Salazar -

e, enquanto se prepara para resta-

belecer contactos e recomegar o trabalho político interrom-

pido, vai sendo confrontado com a nova realidade até que,

subjugado pela mudanga entretanto operada, desiste dos seus

intentos e aplaude a nova situagão. Na verdade, raramente ura

texto de propaganda foi tão brandamente engendrado, pelo

menos, aparentemente . Havia, porém, gue encenar esta trama,

escrever diáloqos, escolher enquadramentos, planificá-la e

montá-la de modo a que estas intengôes ficassem aqarradas ãs

imagens. Com uma habilidade invulgar, Antônio Lopes Ribeiro

radicaliza a ideia e dá-lhe um movimento inesperado: sem se

decidir pela ficgâo,faz passar a visao de todas as altera-

gôes da nova situagão nacional pelo rosto dc\ personagem,

conseguindo que sejam estas imagens a determinar-lhe as

emogôes. Ao iluminar um presente enaltecido por novas cons-

trugôes, arruamentos, pragas, jardins* escolas numa acalmia

vivencial de geragôes, ele não sô explorava a obra realizada

como a registava, não em torno de uma figura já hesitante ou

desistente, mas do ainda convicto e activo revolucionario

possuidor de todas essas razôes gue o condenaram outrora.

No plano internacional esta abordagem não podia alcangar

maior eco e era exactamente a isso que se destinava. As

criticas surqidas no "Le Temps", "Le Jour", "Petit Pari-

sien", "Journal des Débats", "L'Excelsior" ,
"La Libertê" u

"L'Essor Colonial et Maritime" são resultados concretos

desta operagão-charme que nunca se decidiu entre o documen-

tário e a pura ficgão. Antes os utilizou numa alternância

calculada, intervalando "as belezas naturais das paisaqens"

sempre pretexto para uma "evocagão de costuraes"que conti-

nuavam "cantando sobre as novas estradas ou cidades do tra-

balho" (127). Mas também aí couberam trechos de arquivo que

davam cenas ao vivo de aparatosas humenagens a Salazar e

Carmona por ocasião das comemoragôes do "Ano X" em Braga ou

se detinham em exercícios de jovens ginastas da Mocidade

Portuguesa, ou focavam desfiles militares pelas avenidas da

capital, oferecendo uma impressão de solidez que a critica
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não deixaria de assinalar. Junto de uma Europa cansada de

uropaqanda escondida ou aqressivamente explorada, este eco

rie uma "revolugão sem sangue" e de um povo "que a aceitara

ijeiu constranqimento" ,
sô podia ser favorável pois a ela

tambéra se destinou em prioridade. Quanto ã incidência no

interior do pais que assim se oferecia, ela nâo foi tão

profunda apesar de ter sido mais extensa (128). Aliás, isto

inesrao su acorda, afinal, com o significado que tanto o filme

coiuo as outras manifestagôes tiveram: embaixada feita para o

..'xterior que "modestamente" se apresentara sob o pano de

lundo de uma "paz" e de "ura proqresso" atingidos, sem dese-

jar competir mas não querendo deixar de se afirmar (129).

Sut>jacente a ela esteve a demonstragão de um país convenci-

do, zeloso da sua opgão por uma "ditadura humanizada" - teraa

oaro a Salazar e renovado por Ferro. E, sobretudo, a defi-

nitiva consagragâo da sua nova imagem, necessária ao Regime

que se batia por um crédito vivificante mas que, em compen-

sagão, ficaria inquieto por não lhe ser possivel reconhe-

cer-se completamente nesta moderna metamorfose.
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3 - A "PEQUENA CASA LUSITANA" NAS EXPOSICÔES DE NOVA IORQUE

e S. FKANCISCO, 1939

Entre outras coisas, a representagão portuquesa na Expo-

sigão Internacional de Paris - e em particular o seu pavi-

lháo -

desejou ser não apenas a encenagao da "batalha" (1)

dos dez ar.os de uraa governagão "artistica" (2) que ali se

oferecia corao urna moderna
"

escultura política" (3), mas

igualmente uma reformulagão das bases do ideário ctue a sus-

tentava. Estas duas intengôes não sô nao se exclulrara como

acabaram por compietar-se . Ambas nasceram da mesma necessi-

dade de "revelar â Europa e ao Mundo, uma obra de renovagão

nacional" (4) que entretanto se operara, corn vista "a ganhar

o terreno perdido durante muito tempo de inactividade" (5).

0 acesso e a explicitagão dessa demonstragão, implicou uma

série de iniciativas gue procuraram esclarecer, como vimos,

os principios e as f undamentagôcs de um regirae, de modo

atracnte e "humanizado" (6). Mas se desta forma alguma es-

pecificidade se conquistou, por contraponto ã dureza e

aqressividade dos pavilhôes vizinhos, a intensa e positiva

carnpanha publicitária do director do S.P.N. ofereceu, su-

plementarraente, uma extraordinária mobilidade ideolágica, ou

antes, permitiu uma maior disponibilidade para gue esse pú-

blico a quem se dirigiam encontrasse neia as mais simples e

adequadas sugestôes.

No tempo de oficiais poupangas é interessante notar o

dispendio e o alcance gue obras corao o Album "Portugal,

1934" logo marcarara e, a essa publicagão, outras se

seguiram, com maior intensif icagão em 1936, ano da pre-

paragåo da exposigão de Paris. A listagera que os orgãos de

coraunicagáo reproduzem é vasta e reflecte imediatamente uma

vontade do poderio que ela assequrava com a divulgcigão das

suas organizagôes e resultados nas três línguas escolhidas

(7). "Le Relevement Economique au Portuqal", "La Renaissance

Financiêre et Economique du Portugal", "La Domination

Portuguaise au Maroc", "Apergu General du Corporativisme

portugais" ou "Professor Oliveira Salazar's Record", "The

j



'i't.-s Coi:::!:audo;:.éuts of the Portuguese New State" ou a.inda

"c'.i.stitucion Publica de la Republica Portuguesa" e

"Ix-.alogo del Estado Nuevo Portugues" quo o S.P.N. editara

eii. .9 36 nao tiiihain outra fungao senão a de difundir, em

Fi nucês , Ing'lés e Espanhol, o processo de criagâo de um

Es'.odo Novo o o seu fortaleci...ento por Lnterposta iinagem dos

t .11 : ja atingidos. Os discursos do Presidente do Conselho

..!<:: esctMitaricun o funclo de uraa teorizagão cuja existoncLa c

poíu.anência necessitavam j_or seu turno de uma explicagão

pai.i além da que sc entendia nas entrcvistas, fossem elas

riari.:S a Ferro ou a Carnier (8).

A fcilta de ideôioqos que o reqime não tinha nem dispunha

( y ) e enquanto a imprensa estranqeira aproximava esta "ex-

j>ct Lũnc La" das ditaduras já em exercício na Kuropa, buscando

.ilqnraa cobertura ".-nobrecedora" , Ferro tomava em mãos a

UiU'fa de a decil'rar c situar, modernizando-lhe os

ho> ...onr os e osforgando-se por negar o arcaismo em que se

Lnstalara, antecipando nessa forma de resgate os contornos

rie iuii pai.s futuro, em boa imagem de folheto rie turismo. Para

l.io; Lcar esta paisagera que proj^orcionaria tcirnbém uma mais

arietiuadn leLtura do pavilhão, Ferro merqulhou

r...:7 .oeradamentt; no percurso havido e nas opgdes nele

contidas. Delas acabaria por extrair não um inoro relato do

.icor.tecer-presente raas a mais fantástica e mítica

í unoamentagão de urna escolha politica que a contento

riocidira transformar o territôrio "num país pastoral, doce e

v ';. : ■< jiliano" , apôs ter "aprendido, pela sua prôpria

oxpt:riência, os erros e as decepgôes das ambigoos

ciest.Mif readas" (10). 0 Portuqal que "(arrancara) o qlobo as

sua;. últimas trevas, ao draqão da noite, depois de ter co~

nlieoido a grandeza e a miséria das civilizagdes poderosas",

c:o:o einplava agora "do seu longinquo farol, os homens que se

acj i i am inutiimc.nte" (11). A eles, uma scS perqunta, atravds

de :''e;rro, iorniuiava: "conseguirao descobrir um outro novo

iiiunuo, construir uma nova casa para a huinanidarie?
"

; "consc-

gu i : ao coin as suas rnácjuinas gigantes e os seus engenhos dia-

Lju I i oos
,

o clu: os nossos antepassados portugueses fizer.uu

coin Ltrn.t siiT.ples bússola?". No ar ficava a dúvida e o esbogo

.!(.



de uraa perspectivagão gue não mais acabaria de ser traba-

lhada. Que nos interessava que os outros tratassem "de

atinqir <__ lua, essa raetrôpole de sonho, ou que se (aproxi-

masseni) do sol que queircará implacavelmente as suas asas de

cera..." (12). Conheciamos já "o qosto amargo, falaz, dos

i'rutos demasiado coloridos, demasiado apetitosos". Agora,

justificava ainda Ferro, tinha chegado o tempo de "domar

as nossas ambigôes" para nâo deixar que "o nosso proqresso

real, o nosso progresso de hoje, ultrapasse a medida do

horaem e do seu destino" (13)...

Assim, ao fira de séculos de histôrias aventurosas se in-

vertia a interpelagão da vocagão teraerária nacional e da sua

natural abertura ao exterior convertendo-a nura calculado

"desprendimento" e num "retraimento voluntário" (14), que

eram já sinais de uma nova praxis em busca da sua definitiva

imaqeru. Esta imprevista abordaqem de Ferro significou, sob a

forma gue adguiriu toda a representagão portuguesa, a re-

cuperagão acabada e final do que o escritor e pensador suígo

Robert rie Traz, referido por ele numa conferência proferida

em l')~'), chamou de necessário reqresso âs "Provinces

Perdues" - esse conjunto de "sentimentos ou costumes que a

moda coraegou a charaar de preconceitos e que constituem,

afinal, o mapa da prôpria felicidade: o espírito de familia;

o ainor não inferiorraente livre raas superiorrnente escravo; o

pudor, fonte de desejo; a qraga de certas tradigôes que en-

feitam e embelezam a vida ..." (15). Para Ferro era evidente

que algo raais se passara em Paris que a simples demonstragão

de uma ucgâo ou a visualizagâo de um Estado modelo. Ao si-

tuar este seu trabalho no enquadramento das outras nagôes,

aquele passou a receber uma nova luz que transformou os da-

dos iniciais, abrindo caminho a novas reformulagôes de que o

seu discurso inauqural é o primei.ro exemplo (16). Mas se ele

desejou metamorfosear a presenga portuguesa na fôrmula al-

tornativa de uma via aperfeigoada para a "felicidade" dos

povos, este seu acto acabou por ser uma forma original do

resposta a essa chamada universai em guc oste trpo de expo-

sigôes se constituía desde o Século XIX. Nesse aspecto,

Ferro antecipou-se âs conclusôes e reflexôes que haviarn de
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surgir no rescaldo deste acontecimento e moldou, sem inais

eslorgo, o perĩil que a representagão nacional teria na

pro>. ima exposigao internacional que ali já se anunciava, e

qu- rieveria ter lugar era Nova lorque, era 1939.

0 desafio que a Exposigao de Paris representou para o

mundo, foi concebido ainda dentro dos princípios que reqerara

as qrandes exposigôes universais do passado e cuja razão

v.ital era a de serem o "tinico meio comercial de troca e

única possibilidade de conheciraento dos proqramas adquiridos

ern cada cateqoria de accividade industrial" (17). Todavia,

coii: o desenvolviraento do raercado mundial e seus novos cir-

cuitos e coin o crescente papel que os meios de comunicagão

cieseiupenhavam nomeadamente através dos processos irnediatos

de tiLfusão, corao a rádio e o cineraa, não era "mais possivel"

ntiii. se justificava que uma exposigâo pretendesse representar

a actividade universal (18). Tornava-se imperioso siinplifi-

car «.-st.e tipo de raanifestagôes e, se possivel, escolher-lhe

uiii cema.

.■■■. oxposigão de 1937 tinha já sido, de certo modo, o re-

flexo desta necessidade; mas, mesmo assim, a vastidâo e am-

plicude das suas preocupagôes não proporcionaram as condi-

gdes favorãveis ã alteragão do tradicional cariz e, nesse

sontido, ela pode ser, de facto, considerada como a última

exposigão universal (19). Por outro lado era tambéra urgente

rej:>onsar o espírito que alimentava estas exposigdes. Se era

.in.'ijáve.L a importância da actualidade do tema, dele depen-

rienuo em grande parte o sucesso, comegava-se a sentir que

tr.lt-. "deveria ser huinano", uma vez que "o homem moderno dei-

xou de estar aterrorizado pela enqenhosidade técnica ou pe-

J.as aplicagôes cientificas" (20). A habituagão quotidiana

A.js derivados destas pesquisas -

carros, avides, maquinas

de tuda a espécie, televisôes - fazia Maurice Barret notar,

:<.,\r. páginas da conceituada Revista "L'Architecture

d' Aujourd' hui" , que hoje a humanidade aceitu com naturali-

riarie todas essas coisas (21). Mas, como ele loqo acrescen-

invo, o que ela, na vc;rdade, pretende saber "é o que tudo

isso lhe traz om termos da sua felicidade pessoal". Uraa nova
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fôrmula precisava, portanto, de ser encontrada.

0 que interessava agora já nada tinha que ver com a de-

monstragao do que estava "resoJvido", nessa encenagão das

artes e das técnicas que o homem tinha ao seu dispor. Mais

do que nunca a humanidade aspirava poder ter acesso "ao que

estava para acontecer" e, de preferência, dentro de um qua-

dro ideal onde a evidência da "orqanizagão" se manifestasse

ein termos de "orqanizagão do mundo" corao consequência da

unificagão técnica, artistica, econôraica e social (22). As

exposigôes até entâo tinham apresentado a humanidade como um

caos do partes separadas, "concorrent.es ou inimiqas" t: era

exactamente isso que era necessário rever. 0 teina do "futu-

ro" e a questão da "felicidade" dos povos transforma-se na

questão inais sensivel a um mundo que se via perturbado no

seu equilibrio político pela ameaga do fascismo e pela pro-

babilidctde crescente da querra. Não surpreende, portanto,

que a nova exposigão internacional que se d-_o_.ei.hava, e que

fora anunciada como devendo ter luqar em Nova Iorque dois

anos depois, tivesse centrado o seu horizonro nesse quadro

de preocupagôes e, não .-, certamente, por acaso que Darret

no fim do artiqo citado tenha feito coincidir as esperangas

Uu reformulagão deste tipo de manifestagôes com as poten-

cialidades que um pals coino a América podia oferecer (23).

Não so tera acentuado rauito a liqagáo deste fundo huma-

nista que Ferro trabalhara já om Paris na expressão parti-

cularizada da representagáo portuguesa, cora as preocupagôes

que parecera ter constituido a motivagão inais visivei de "The

Now York World's Fair" de 1939. É claro que outras r<izôes

também a determinarara, nomeadamente aquelas que provinham da

crise econoraica que se fazia sentir naquela cidade e que, ã

semelhanga do que acontecera em 1933 em Chicago ou em 1937

cm Paris, procurava-se através deste qénero de actuagôes

atenuá-la, resolvendo em grande parte o grave problema do

dt--semprego, para além dos intuitos financeiros de mais longo

alcance (24). Deste seu lado, ela necessariamente veio a

receber a designagão e muitas das suas caracteristicas (25).

Todavia, ao pretender transformar-se no eco das aspiragôes



oc> ...iuĸlo, chamando a si a vocagáo profcit ica de tragar o fu-

tut", essa ft:ira acabou por desenvoiver-se e estruturar-se â

'•.'<_>.:... doste ten.u assumindo tambéra o carácter cle exposigão

(_■■('). I'oi, de certo inodo, esta arnbiguidade que raarcou a sua

itai. u ;'.;za, exprossa raais detalhadaraente no objectivo de ima-

gi.'i.i: "a construgão do mundo de manhã com os utensiiios de

ho'jt" (27), de acordo "com os ideais clássicos ria beleza e

ria harraonia e dontro ria concepgão roraântica rio elevagao

pei'inantjnte para ura mundo melhor", coino depois explicitou

Cio.ir Whalen, Comissái io Geral da exposigão (?S) .

l-.'áo é sem razão que esta apocalíptica manifestagão pode

sor .•ousidorada como o último sonho da Amcrica antes do pe-

sadeio ria quorra (2~). As notícias que sobre este aconteci-

mer.r.o cheqavani a Portugal erain escassas e sd era Maio de 1938

t:- que o jornal "0 Diabo" fornece aos seus leitores uma visão

apro:-:iiiiûda dos preparativos que entrotanto se haviam ini-

cL.ĸiu para pdr de pe "um certame de proporgôes qiqantescas

qu>- ev Lrienciara sobremaneira o que porie criar o esforgo hu-

itiáno aliado â cit;ncia e a técnica" (30). 0 ênfase maior era

ciario á activiciarie frenética quc se vivia o ao poder máqico

de cransformar uma "enorrae área de terreno aqreste e impro-

c__i ivu", localizado etn Lonq Island, numa "improvisada ci-

ciac;.-" qne esperava receber cinquenta milhôes de pessoas,

"pui terra, pulo ar e polo mar". A prôpria relagao do autor

da ;:ut. Lcia eum os dados que difundia, era vivida cora tal

e.it nsiasmo que ja os visionava como se ustivesse a assistir

c. liiii grandioso espectáculo e nao aponas a apreenrier como

roa .. id.ide o cjue era susceptível de ser descrito. Assim es-

eoiheu u tltulo de "cosmorama" para explicar com maior li-

beroarit:: o qut: acontecia, glosando em termos épicc^s ou apo-

Íoq<M icos o c^lu: do outro iado do oceano llie chocjava: "...

era uantanosa a maior parte desse vasto campo, que numerosas

cuini..is clt^ trabaLhadores
, actuando vinte e quatro horas por

dici, transformarara a breve trecho, dir-se-ia que por efeitos

ritr niagia: raais do ura milháo de gaiôes de gasolina alimeru.a-

ram os tractores, dragas, cilindros de motores e outros

coiiiij! Lcados mocanismos e oitenta mil ddlares l'orant gastos

r>..- !...•; fardis do doze torres que tinham vinte e quatro metros

l.l>



de altura"; "construiram-se estradas e lagos artificiaLs

atraves._-.dos por sdlidas pontes, grandes fiorestas foram

transportadas e edificios numerosos se ergueram com incon-

cebivel rapidez e raagnif icência (31). Subindo de tom, a

narragâo continuava, não já de forma necessariamente infor-

mativa, mas ainda assim compreensiva e justa para com esto

verdadeiro fenôraeno: "nesse apcrtado periodo de terapo, era

relagão a obra realizada, os quimicos consequiram fertilizar

o árido terreno, empreqando duzentos e cinquenta metros cú-

bicos, aproximadamente, dos materiais extraidos do proprio

pântano; simultaneamente, mais de tlez mil árvores vindas rie

regiôes clistantes, foram colocadas no amplu reciuto que se

lhes preparava, algumas com o peso de vinte toneladas e al-

tura supcrior a guinze metros; para cúmulo da maravilha n.-

flectida polo empreendimento estão guase concluidos ure digue

e uma bacia marítima, onde possam atracar barcos-motores e

navios com excursionistas" .

Fo.i assim, de um modo extremamente claro e oferecido

mais aos sentidos que a razão, cjuo o jornaL "0 Diabo" pro-

porcionou esta série de quadros representativos do trabalho

que a oncenagão do "futuro" ospelhava. A assinala-los

acrescentava que estavara já era fasc de avang.tda construgão

ura grandioso "obelisco" de duzentos e quinze metros do al-

tura e um "perisférico" "monstro e alvinitente" em que "se

(consubstanciavara) duas notáveis criagôes da inteligéncia t;

que (seriam) visíveis a muitas milhas de dlstância, manei-

ra, aliás, eficaz de referenciar o local ondo tudo se cle-

senrolava. Desde já sabia-se que dentro desse "perisférico"

uin "enorme globo gue parecerá manter-se suspenso na atmos-

fera, desprovido do mais insignif icante apoio" "girarao

tapetes raágicos que proporcionarão a dezasseis rail visitan-

tes, por hora, a nítida sensagão de viajarem no espago, ;;o-

bre uma reqiåo pitoresca e incomensurável" . E, ã entrada,

noticiava por fim o mesmo jornal, "que ficará a uma altura

de cinco andares do solo, vai ser colocada uma escad.iria

rolante, dc extensão nunca igualada até hojo em construgôes

semelhantes nos Estados Unidos" (32).
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:Ja i'eai idade, o altissonante anúncio desse "futuro" que

a .'.iii.-ric.i prometia, em breve passava para o registo gráfico

ijt- cois Cortazes cada um dele:.; Ccntradn no "obeiisco" ou no

"pe: isi'er.; co" simboios do progresso e da esperanga gue um

idr-..tico rogo ae artificio iluminava deixando as suas formas

(jeoiii.-r.r icas recortarem-se no espago (33). Um "fox-trot"

e.uii.osto nesta altura por George e Ira Gershwin e intitulado

"Ih-uM. o!" a New Day" não podia deixar d<; ser inelhor agouro

( î'i ) , o <-ra ja o reflexo de uma nova crenga gue ali se ci-

mentava o cuja irradiagão revortia a favor de uma nao menos

nov.i relagâo com a tecnologia, a qual por sua vez se huma-

nizara eomo meio de alcangar a felicidade t; que a América

tMiCarnava enquanto iuqar por cxceldncia de todas as ilusdes.

/. o>:posigão servia para isso mesmo e, por essa razão, foi

orgrii! Lztiria em sectores que tinhara a seu carqo a demonstra-

gao cio "modo de vida americano" pro^ectado f iccionalmente

uuju "a.nanhá" que dosta forma se antevia. 0 stand "Coinmunity

Inr.i.rest" era exemplar na forina como encetava essa viaqem

pur dentro do futuro. Na sequdncia de uma riqorosa j_>lanifi-

c;a.\:o, priint'iro era dado ao visitante ass.istir ã modificagão

da sua relagão quotidiana com os trabalhos domésticos. A

apri-sentagâo da "mulher moderna", liberta finalmente pela

tociioloqia das penosas tareí'as que diariamente era obriqada

.1 o.ĸercer, permitia a cada uiti vor-se arrancado do colo e

rmaqinai
-

se já a "comprar pelo telefone uma casa, os indveis

.: ..ito a oncomencar para essa noite o jantar" (35). A partir

.J.iqu.i era toitáo possível planar nesse voo que a irnaginagão

urerecia o como uma qualquer "Alice no país das maravilhas"

tMicûntrar o "VODER", uma maquina falanto que reprot.iuzia a

vo- huimina ou aproximar-se do "Rochetport" onde se umbarcava

l>aia uin f.iasseio no espago até ao planeta Marte "de uin modo

tao uormal como hojt: se entra num carro num comboio ou num

aviao" (36). î'ĩas como suporte du toda osta prcspecgáo estava

o lu.jar reai, Nova Iorqucî, que se confundia cora a exposigão

l>orque nela se sonhciv<-i como cidade perfeita, luqar di; todas

as [lossibiiiriades .

Como oscreveu I.oonard VíaJlock, nuina obra reoente sobre

est<; cidarie (37), Nova Torque serviu de inodelo â "Consoli-
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dated Edison Corapany" para a "City of Light" e a sua

influência foi notôria nas duas exposigôes particulares que

dtísejaram representar a paisaqem urbana nas decadas que se

avizinhavam e que tiverain lugar no "Perisfério" e no Stand

da "General Motors". Dentro do "Perisfério" -

que "0 Diabo"

ein 1938 já dera relevo -, edificou-se uma espécie de "cidade

planetária" ,
criada por Henry Dreyfuss (38) que tomou a

riosignag.io de "Democraticy
"

e representava uma cidade do ano

2039 estendendo-se por dezoito mil guilôraetros guadrados cora

a capacidade de acolher ura milhão e meio de habitantes. No

contro, erguia-se uma metrôpole
- "the Centertron" - onde

não se residia, mas na qual duzentas e cinquenta mil pessoas

vinhain todos os dias trabalhar ou desfrutar de outras acti-

vidades, fossera elas educativas, sociais ou culturais, As

habitagôes estavam, por sua vez, repartidas en-re si por

setenta cidades satélites situadas na periferia do "Center-

tron", das quais algumas, chamadas de "Pleasantvi lles
"

,
t.-i <nn

exclusivamente residênciais e outras, chamadas de

"Millvilles", eram um misto de zonas de indústria ligeira e

c!t- moradias. Entre estas cidades numa área cie cinquenta

qui lomotros ,
estendiam-se zonas verdes reservadas a

aqricuitura e aos terapos livres. As arterias essenciais a

esta raalha erara vias largas ou auto-estradas, lembrando o

plano de Broadacre City ( 193 1- 19 35 ) .
de Frank Lloyd Wright,

cjuo osta
"

Democracity" prefigurava, numa escala rogLonal e

dentro de um esquema "de cidade de elementos

doscontralizados liqados entre si por estas auto-estradas
"

que, afinal, outra coisa não era que "o projecto j.i em curso

para a zona raetropolitana de Nova Iorque que se exeeutou

dopois da Sequnda Grande Guerra" (39).

Mais interessante e rauito mais arabiciosa do que a "Derao-

cracity" fo.i a apresentagâo do "Futurama" da General Motors.

Eia era também uma visão da vida urbana do futuro mas ainda

em busca da cidade que a tornaria possivel. Concebida pelo

"designer" Norrnan Bel Geddes, co.no um modelo para a América

do 1960, «i sua construgão custou seis milhôes e moio de

dollars e ocupou mais de dez guilômetros guadrados, mas de-

prossa se tornou também na mais popular de todas as atrac-
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go..:s da exposigão (40). A sua intcrvengao consistiu num

dlorama construido numa oscala qigantesca que pretendia

ilu..urar "corao so podia estender a todo um país um sistoraa

d,; ;mto -ostradas, através de montanhas, por ciraa de rios e

de j..iqos, atravessando as cidados o as vilas do passado

(■11). Mas para raaior precisao o tentando liqá-la a algo

roi'.ronciávcl no exterior, Bel Geddes iembrava que um dos

seus precedentes residia exactaincnLe na construgão maciga
rius ao.;ssos rodoviários que o Comissário dos Parques de Nova

Jorque já tinha posto em acgão (42). Foi a exploragão deste

clado concroto e real que lhe permitiu criar uma metrôpole

iinai|_.i'iária nuina amálgama de visdes e propostas onde se po-

riian: ler algumas solugôes já avangarias por F. Lloyd Wright

cru.-adas com as utopias da "Cidade Radiosa" de Le CorbusLer

espdcie de sintese de tudo quanto o urbanisrao dos anos 30

calrie.ira: fraca densidade de habitagôes; arranha-céus no

meio de imensas zonas verdes, interliqados por estradas para

autoiuovtĩis e passerelles para peôes, nuina racionalidade do

acessos e de efeitos imprevistos. Se a cidade do futuro as-

sim se descobria e inventava ,era nooessário vivê-la também

coin aivt.ocedéncia e com alquma autenticidade.

Para penetrar no "Futurama" os visitantes tomavam lugar

om onl'ortavt: is cadeiras e durante um quarto de hora viaja-

v.iiu cle unt iado a outro da costa araericana, desfrutando de

tocla aquela facilidade de estradas com sctu pistas, rampas,

pont os suspensas em vários níveis sobre as quais "carros ein

form.i ue cone qiravam a cento e sessenta quilômetros â hora"

(43) «: em cuja decifragao encontravam finalinente unidos o

luturu t: a foiicidade. Sô assim se explica o sucesso que

uleaugou e sd assim foi possível moclelar o perfii de um

"jnoqrosso" cjue í'oi visto como "a imaqem da prôpria renas-

coiig.i do Nova lorque" (44) -

metrôpolo nuin jardim de um país

rie maravilha e de enqenho, sem poluigão, sem onqarrafamentos

t. som pobreza . . . Mas sob este verdadeiro hino âs forgas

redoutoras da ciência e da tecnologia esclarecida, escon-

dLa-so uma crenga cada vez maior nos seus poderes para re-

soivor torios os raales da humanidade. A ideia era sedutora

m.is riií'iciL d<- assegurar na prátiea. Ao fim da exposigão já
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estes sonhos ruiam sobre os escombros da contradigão onde se

erigiram e a humanidade era conirontada com outra configu-

ragáo desse mesmo futuro gue a Alemanha nazi convertia cm

permanente ameaga para o mundo. Aquela felicidade que a

exposigão prometia e que levara os paises europeus a as-

s.ociarein-se era representagôes de não inenos idllica imaqem,

altorando substancialmente o cariz destas manife.stagdes,

deixara, afinal, a descoberto os temores que lhe estiveram

na origenu Sein o terein desejado os priineiros interpeiantes

rit: um mundo "luminoso, protegido, portador de felicidade,

mais confortável pclos esforgos da ciência e da indústria"

como se lia na introdugão do catálogo (45), mostraram a im-

possibilidade iracdiata do gue defendiam:
"

um mundo em gue

ostes esforgos såo postos ao servigo do bem estar da co-

lectividade; onde estes benefícios podera ser utilizados por

todos, um mundo de sonho".

Situar estes desígnios a par doo gue, em 1937, caracte-

rizarara a exposigão de "Artes e Tecnicas na vida raoderna"

ajuda a precisar melhor o sentido da exposigâo de Nova

Jorque e, por via dola, a entender os rwflexos que a pro

senga portuguesa pôde colher em Paris através do ageucia-

inento de Antônio Ferro. Mas esta humanizagâo politica quo o

director do S.P.N. fabricou para sor mostrada era oposigão ao

ostonsivo poder tecnolôgico das outras nagôes era agora

elevada e uma espécie de culto provincial e bucôlico, pondo

a nu a sua verdadeira vocagão rural tal como, aliás, o tnundo

inriustrializado e moderno o fazia cm sentido opostu, <.<> so-

brovalorizar a cidade sob as exaltantes formas de um novo

urbanismo .

0 que caracterizou a representagão portuguesa em Nova

íorque foi a aplicagão prática de um ideario que, em 19 38,

Saiazar comegara a desenhar com mais nitidez e que se rc-

formulava em termos de "regresso" å "simplicidade da vida",

a "pureza dos costumes" ã "dogura dos sentimentos" e ao "c-

quilibrio das reacgdes sociais", contra "a deiíicagao" da

"aparelhagem gue diminua o homem", "o delirio do mecânico",

do "colossal" do "imenso" do "único" (46). Estas nogôes, que
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t inhaii. sido dosenvolvidas pelo Presidente do Conselho a uma

etriu.'.ixada de portugueses do Bras.il (47), foram transcritas

no coinunicado do S.P.N., que noticiava e explicava a parti-

eip.,gao nacional naquela exposigão, servindo de íundamento o

jusi.Lfic.igao para as tcses que ali se defendiam (48). Sob a

ĩotm.i oficiosa de comunicagão ao país, esse texto perdo o

caractor de imperiosa afirmagdo internacional que habitara

todo o projecto da representagao em Paris e assume, nova-

iiieni.o sob a éqide de Ferro -

uma vez mais nomeado comissario

us contornos de uma explicitagao jã nao da natureza do

"Esl ado" mas da "Nagão".

Com este riescentramento -

que Leitao rie Barros assinalou

nas paqinas do "Sdculo Ilustrado" ao notar que em cena es-

ce.'a aqora um outro motivo, "menos exprussao política e mais

Nagao" (49), as citagôes particularizaram-so, os horizont.es

i.'t:i.luz iram-se e a tematica do "futuro" que os araericauos

[>r oj'Hinliam é aceite como pretexto ideal para explorar e de-

st-.-vo Jvtu- uin ost.ilo queirosiano dt; uma patr.ia em Tormes en-

corii' rat.la . f. o prdprio proqrama da nova embaixada no estran-

qeiro que anuncia como revelag.io que "o raundo de amanhâ,

visionado na nossa representagão, lonqe de ser a apoteose da

máquina, serã a qiorificagâo da viria simples e pura, baseada

no KsLariu Corporativo e nos seus esteios fundamenta is : o

espírito cristão, o amor da Pãtria e do trabalho, a cons-

trug.io da Faraíiia e o respeito do prôximo e de si prôprio"

(f.U). A miraqein de um pais reduto e "oásis da paz", que em

Puns se dei'ciidera mais do que se mostrara, torna-se agora

realidade a descrever e a pintar. Confinada, como estava, a

demonstrar a tose cie que "o futuro ( era Portuqal) terá como

cii icurct::; naturais o culto do passado, das tradigdes e a

manulcni-.io rias rt.-alizagôes e reivincl Lc:agôi?s do moraento pre-

seutt:" (51), a representagão nacional prt;parava-se para um

ensaio qoral que em breve se transfonnaria no espectáculo

pei n.aĩ.ente dt; um país cristalizado na imaqem ruralizada do

st-u Loicloro.

rc.iU.ivia, uma razão de fundo parece tt;r estado na base

l.i-.o e r.uvo contramer.to do perfil cju.; se proicrndia tragar. Se
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ein 1937 se fabricara uraa configuragão inoriernizada de um país

"

f inaliiiente reposto" e "restaurado" (52) com o intuito de

s.:cJuzir t: convencer uma Europa, da gual nos distanciáramos,

para Nova Iorgue, esse desenho teria de ser adaptado ao pú-

blico que Salazar eleqera entre todos e em fungao do qual

decidira a participagao nacional, apesar das idênticas

preocupagdes que numa e noutra alimentavain os interesses

Comerciais e do Turisrao. Esse novo público ora "a Coldnia

Portuquesa que (vivia) e (trabalhava) na Amdrica do Norte o

(orgava) por algumas centenas de milhar de pessoas" como

Ferro esclareceu nun.a entrevista ao "Diário de Notícias"

(53), acrescentando gue "era chegado o moraento para estabe-

locer com ela mais íntimo contacto e lhe dar o prazer de, no

meio de todos os povos ali representados, terem ao alcance

do seu araor, ura pouco da sua terra e de verem flutuar, entre

tantas e tantas bandeiras, aquela da Pátria que sempre e com

onlevo recordam" . A justificagão estava ali na sua dupla

face de agradar e conguistar os emigrantes até icrtão esque-

cidos e, talvez por isso, Antônio Ferro garantia ao jorna-

lLsta que "foi mesmo esta, posso-lhe afirmar, a circunstán

t;i<i que mais pesou na docisão do Coverno" (5-1).

0 processo que informou a participagão portuqucsa na ex-

posigão de Nova Iorque foi lento e complicado. Em Margo de

1938, o jornal "A Voz" noticiava sem qrande destaque que o

director do S.P.N. partira para aquela cidade a fim de "es-

tudar as possibilidades de representagão nacional nesse

certame" (55). No mds sequinte, precisaraente a 21 de Abril,

Ferro anunciava ã imprensa estranqeira a aceitagão do con-

vite para essa exposigão, explicando que de inicio ela tinha

sido recusada e que s6 "a recordagão dos t. rezentos mil por-

tugueses que (viviain) nos Estados Unidos", "demoveu" Salazar

(56). Mas, sô a 26 do Maio é que o Decreto-Lei n^ 28.707

instituia e requlamentava os termos era que esta representa-

gão se deveria realizar, def inindo-lhe os objectivos, cla-

rif icando-lhe as atribuigôes e prevendo uma malha apertada

de disposigôes que tentavara reduzir-lhe ao inínimo as despe-

sas (57). Dois dias depois ela era jã citada no número co-

memorativo do "ano XII" do reqirne, que o "Diário da Manhã"
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pubJicava, como uina das qrandes inLciatLvas que se desenha-

v«.u!i (58). Todavia, para a iraprensa portuguesa em qeral, este

acunteciinento sd adquiriu foros de noticia quando, no dia 1

cie Junho, o S.P.N. faz difundir o seu coraunicado que anuncia

,. p.uticijiagão nacional, raostrando já o seu perfil e tor-

naiK.ii.> pLÍblica a escolha do arqul tecto Jorqe Sequrado como

autur cio pavilhão que representaria o pais (59). Em nota ã

inarqom, o "Diãrio de Noticias" não deixou de congratular-se

cou. <i rtecisão favorável â represent.agão" , aplaudindo "sem

reservas esse facto", uma vez quo, como acentuava, "temos

ainria presente o ôxito extraordinário que obteve a partici-

p.tgao portuquos.i no ano passado em Paris (60). Dele se re-

tlrava o câlculo dos dividendos i.ecessdrios para a previsao

de novos sucessos, realgando-se o papel que Antdnio Forro

'.i.-sempenhara na obtengão desses resulrados e auqurando-lho

uu: ra "vitbria" neste novo comissariario, que uma vez mais

"soi> a sua inspiragão, entusiasmo e equilibrio de acgão e

peiisamerU.o, vontade esforgada e cidncia na escolha dos co-

! aburadores"
, outra coisa não podia prometer.

Para Ferro que foi, de facto, essa "vontade esforgada"

(61), osta eviddncia não era uma matriz inesgotável, ombora

ela constituisse uraa roforencia que urgia aproveitar. Na

imu.i ev ista que dá ao "Diário de Noticias", dois dias depois,

(i>2) consente em reconhecer que, apesar do horizonte favo-

r.ivt;! onde os comentários desse jornal inseriram a inicia-

tiva, "muito hesitou o Coverno om t.omar essa resolugão" e

que, por outro lado, "a dotagão quc dispôe é relativaraente

pequena
- ô.OOO contos - o que (obrigava) a nossa represen-

tag.io a ser inodesta" . A abundânci<i rie razdes que justific<i-

ram o optiinismo daquele jornal, merecera assim, alguns rc;-

paro:..; riu comi.ssãrio, tanto mais gue elas não atenuavam agora

nem a escassez rio tempo que lhe faltava neni a diminuta verba

que [->..ir.i o efeito foi atribuida. Restava-lhe a experiência

tl.. eiuprcsa levada a cabo em Pctris e o "exemplo do que st:

j>o<lt: tazer cora pouco dinheiro", corao Ferro acabou por cons-

tatar ( 63 ) .

Tudo andara ã volta desta questão. 0 atraso que se veri-
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ficara eru a consequência deste lugar coraum da preocupagâo

coin as despesas, a ideia de verbas mal gastas como reflexo

da desconfianga permanente nestt: tipo de manifestagôes . Foi

om termos de "coisa efdmera", de ter de "construir para des-

truir", "para desraanchar" , que Salazar pensou primeiro nesta

jjarticipagão e nao como uma nece.ssidade inadiávoL cle con-

solidar uma afirmagão internacional que em Paris, em 1937,

comegara a dar frutos. Mais importante que reforgar um

jrrestigio ou té-lo tido, mais signif icativo que haver uma

certa aceitagão entre os outros paises, ou até ter contri-

buido para relangar o tema de um "humanisrao" crist iauizado

face â "desumanizagão" crescent e da rnáguina (65), cra para

Salazar a verificagão de ter de "gastar era obras passageiras

o que se podia gastar, dentro do pais, em obras definitivas"

(66). Depois, também a ela estava associada a convicgão de

que "as exposigôes internacionais ( sucediam-se) constante-

niente, a propdsito de tudo e de nada" e "por toda a parte",

Levantando receios de um certo cansago ou desi ntcresse do

público (67). Salvava-se, evidenteraente, "a obra de propa-

ganda" e o "pretexto paravlevar ao conhecimento das multi-

dôes'^como apontava ainda Ferro; mas, mesmo assim, ela não

parecia justificar as verbas que tal empenho acarretava.

Houve, teve que haver, outras causas sobejamente tortes e

apelativas para que o Presidente do Consellio acedosse fi-

nalmente a participar nessa emprosa.

0 facto de essa Exposigão de Nova Iorque ter q.inho tal

vulto, importåncia, proporgôes, "que seria (...) quase des-

prestigioso para Portugal, nagão agora em plena eviriencia,

não ter ali o seu lugar raarcado" (68)
- contribuiu, corta-

intMTto, para <t decisão final, tal corao "a convenidncia de

aproveitar o ensejo para fazer a propaganda do país nuin

mundo em que ainda não éramos suf icientemente conhocidos".

Mas a circunstância fundamental, determinante, o que "mais

posou" foi, sem dúvida, o reconhocimento de que eia neces-

sârio reconquistar os emigrantes, levar-lhes uina intormagão

mais detalhada sobre o que se fazia dentro do país,

mostrar-lhes a "restauragão" ,
usando imagens, coisas, tra-

cii.gt_.es e valores que lhes fossem familiares e que arrancas-
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3 i=iii a memôria visoes e sentimentos, numa amalgaraa dt: emogoos

undo í.ac Llmonte passasse a riova mensagom. É assim que, coin

tocia <i naturalidade, o "passado" passa a entrar pela porta

prlncipal do "presente", outorcjando ã representagão portu-

quesa um ustatuto de pais-f iccionado em saudade, erigido

cuiuo liiii suiiIto sonlrado pelos cjue dele partiram -

paraíso de-

sojtirio nos regressos hipotéticos ao î Lm-da-vida, lugar do

reíoL'ituo; .beiii-aventuradas para as quais passariam a traba-

Lhar. Ê impossíveJ não ver nesse "futuro" qt:o o tema da ex-

posicdo oferecia, a cjrande oportunidado quo 0. Salazar teve

para encenar "o mundo de amanhã" do seu país de hojo e en-

saiar esta visão naqueles qut; por descont«;ntamentos vãrios

íoram obriqados a partir. Alias, as bases pragmáticas da

nossa rejuesentagão que devia assentar "no reqrc:sso ã sim-

j>I Lc Ldarie cla vida", h "pureza dos costumes" e å "dogura dos

seutiiuentos
"

, (69), foram retiradas, de um discurso que Sa-

.. azcir mesos antes proferira "â embaixada de portugues es do

iír'asil" (jue se havLa deslocado a Lisboa. 0 horizont.e da

em Lcj t.ig.it. marcara estas nogries ta.l cotno haveria rie marcar o

seu dosenvoivimento no programa do pavilh<ão portugut:s em

..ova ĩorque.

Da exjjlicagão cuidada de Ferro, que o "Diário cle Notí-

cias" ampliava (70), não desaparece, coino autorizado coinis-

sario quo ora, o proposito de interpretar o servir em pri-

moiro luqar, essa ideia geratriz dentro do que era suposto

estar o Lmaginário dos emigrantos e no cjual se recortava uma

v.iaqom ao "Passado" - "cora a lembranga rio esforgo descobri-

aor .? colonizador" - a demonstragao do "presente"
-

"pela

v'is.io de conjunto, sintética e incisiva da obra do lossur-

giiikrnto nacional
"

-

u, f inalmontt;, "om grande alegoria, a

cunct>pgão clo "futuro". Passado, presentt; e futuro ora o en-

cide.imento de "uma demonstragao" que pensava fazer "através

<J<- varias saLas e numerosos documentos e cjraf icos" ( 7 1 ) ,
du

un.ji.lo <i "<|'.t<-: os visitantes possam julgar do que seja Portugal

>.!e Amanhã, citravés de algumas verdades ess<;nciais uobre o

Porcugal tio Ontein e de algumas afirmagdes essenciais sobre o

i'ortugai d<: Hoje" (72).
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Mas ao contrário do que se flzera era Paris, onde se a-

proveitou o presente para raostrar "as artos e técnicas de

uitia qovernagáo" que se exercia (73), o "futuro" quu a tuina-

tica da exposigão de Nova Iorque oferecia era agora apenas

trabalhado nuina alegoria, enquanto o "passado" avangava nas

quatro rias seis salas previstas. A visão desse "presente"

que se crabalhara como cema único e exciusivo en. 1937, era

agora remetida para as duas salas restantes nuraa opgão gue

Fcrro JList if icava por razôes cie melhor "sintese" e "clari-

oade" (74). Nâo existe, j^orém, nada rit: conium entre este

programa e o que era Paris se apresentara
- embora o comis-

sário fosse o raesrao e tivesso, por exiqôncia sua, reivindi-

cado o identico principio de "unidade, hnrmonia e discipl ina

que proveio da utilizagão dos artistas para tal e por (ele)

escolhidos" (75), bases seguras do êxito ali alcangado. Na

sua explicagao ã imprensa, tudo o que se pretendia mostrai

tinha um lugar preciso, justificado, e com um riqor de or-

qanizagão semelhante â que se forjara em Paris. De qualquer

modo, se um idêntico critdrio de planificagão as aproximava

tudo o mais as diferenciava, a comegar polo práprio tragado

do pavilhao.

Encoíiiundado a Jorqe Sequrado "seu dedicado colaborador

de Paris" (76), o projecto toi realizado num tempo record de

dez dias -

"prazo inverosirai 1" , como o comissário referia, <.-

ajustado ao proqrama proposto, de modo a que ambos putlessem

ser divulqados ao mesmo tempo, o que se verificou como facto

consuraado o se aceitou dentro dos condicionamentos de uma

real escassez de terapo (77). Não se colocou, evidentomente,

o probleina da necessidade da abertura de um concurso públi-

co, como, em 1936, sc fizera para a exposigao de Paris (78).

A decisao do governo tinha tardado e hav.ia que recnperar o

tempo perdido. No entanto, a escolha de Segurado nao era

inocente. Ferro conhecia-o bem, com ele já havia colaborado

e sabia quo os créditos duste autor na recente obra da "Casa

da Moeda" tinham-se firmado com alguraa consisténcia dentro

da classe (79) .

J^las, acima de tudo, outra razão deveria ter pesado e ela
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j>r < s.de-se co.n o total acordo de ideias sobre o que deveria

s.u tiíiia representagão nacional nuraa exposigão com as

caiuoteristicas desta. Se as referências eloqiosas de Ferro

sao um prirneiro sinal dessa consonáncia, ao director da

revista "Arquitectos" drqáo uficial do sindicato da classe

uao escapou tão providencial comunhåo e com aJguma ironia

a sLibl inhou quancio notava quo "não so percebe s<: o tipo rio

'cumissârio qeral' que (Segurado) criou foi inspirado na

piopria possoa do Direocor rio S.P.N., ou so ostuibelecendo

abstractainente condigôes, foi levado sem querer a concluir

cjm: Antdnio Ferro se ajustava perfeitaraentc: a o.Las" (80).

Esta anotagão de Cottinolli Telmo inscrevia-se num texto de

ajuesentagão do pavilhâo cjue acabou por sut. u Luma principal

rit.'s.-.t: número da revista (81), o na qual Sequrado prestava um

ItJiuju depoimento, ultrapassando em larqa tnedida a ref'lexão

fjuo sobre o seu trabalho era pedida.

linporta, no entanto, roter aigumas das icieias-chave onde

insci evo a sua proposta e através da qual vai decifrando as

Lntengdtu; que eram comuns ao comissário : "uma expos Lgão

lui Lversal é sem dúvida uma invengão útil a todos os paises";

"(■ uiiiii forraa de estimular a Arte, a lndústria, a Tocnica

Geral e o Comércio" e de "riar trabalho cie mão-de-obra, de

espírito e de se fazer propaqanda directa" ; "e uin indice de

e ivi tizagão" e, mai.s do que tudo, "é um cartaz do pais"

(82). J"'r<;cisa pordm de dizer que "um bom cartaz o aquele que

ote:<:co uma composigao sLmples sintética e se apreende num

r'f !. uiico" a que "fica qrcîvado na memdria coin aqradãvel ira-

)u.es:.ao" e não mercT referencia aleatôria ou imprecisa que

qu<iJc}uor país possa usar par.i condensar o seu mundo. Dai a

impor t.tncia que ele prdjjriu dava a "unidad..: d<: oriuntagáo,

d<; proqrama e de unidade estética"e "o cuiriado" que afirmava

ri.-ver sor posto na "escolha do comissário" atu porque esta

t-ra, t.iinbém, em última an.iiiso, a ocasião que so ofc;recia

para situar uma linhaqem de responsabilidades qtte, passando

eiubora j_>or ele corao autor do projecto, descendia om iinha

ret.M. ..i do Perro.

N,io su pc-nse que neste seu acto, alqum distanciamento se
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observou iace ao desenvolviraento que nccessariamente tuve

nesta representagao . -Consciente de que "num paviLh.io a ima-

gtiu é o prdprio pavilhão" (83), Segurado passa a defendo-io

om termos de tradugão de um programa e aí tenta oxplicar o

equilíbrio entre uma pretensão inventiva e a disciplina que

a prévia orientagao exigia. 0 rusultado ora a solugão cjuo

apresentara e que se afirmara através ae uma estrutura

constituida por dois corpos distintos coin o intuito du agar-

rar de uma sd vez o programa estahelecido por Ferro: um pri-

mu.iro cotpo, definido por superí ícies pianas, engiobara as

salas referentes aos trds tempos discursivos -

o passado, o

prusento e o futuro; e, um segundo, de forraa circular, fora

j>rudestinado ao "Turismo" e ã "Arte Popular", aspectos que o

comissárLo não neqligenciara e gue ce tornara necessãrio

cigenciar. Uma galeria, "em situagao ã parto" era dejjois ane-

xada a esr.o conjunto, cora vista ã exposigão dos produtos da

indústria e do coinércio que, do iqual modo, tambcm Ferro

justificura corno razão da empresa.

Posta nestes termos, esta transposigão formal da letra

do texto tio proqrama nâo parecia conservar uraa (jrande ori-

qlnalidade. Nela, poréra, se percobe uma boa articulagâo rit>s

dois corpos, tendo em eonta que o segundo, de I orma arre-

dondada, servia de "hall" de acesso ao pavilhâo, onquanto o

out.ro st; riesenvolvia num processo sequencial de salas que

haviam rie riesembocar num enorme pátio sobre o qual se pen-

sava erigir uma escadaria onde alegoricamente so elevaria o

"

f uturo" .

Entretanto, o arguitecto incorporara na fachada princi-

pal do edificio uma monuiuental vitrine (84) que dava uma

nota desconcertante ao pavilhão sem lhe acrescentar a torga

ou o convenciraento que se pretendia. E certo que lu.-ssa

onorine raontra -

que Ferro descrevera loqo na sua primelra

entrevista (85) como introdugão de uma "grande novidade" -

se desojara mostrar tipologias de vincada caracterizagão

nacional, clispostas como "as folhas de irnagem de Épinal"

(86) e, pouco tempo depois, transformadas nos exeinplos rc-

cluzidos do "campino", da "lavadeira" e oa "ovarina" num
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r r.j!.>«. Iho de Maria Keil e já sein as iembrangas que o comis-

sario quoria sugerir. No ontanto, aquele mundo de

condunsagão assiiu recortado, se invocava a presenga du cos-

tuines, uvirienciava, por outru Laclo, a ausência de uraa cor-

respondeneiũ arquitectdnica inventiva que abarcasse ou re-

sumisso essa intencionalidade .

0 tundo para onde tudo remetia era a tradigão nacional -

foi'.te int:sqotávol rie recursos -

que Segurado tarabdm biu;cou e

que so revelava no carácter tdrreo do pavilhâo, no seu co-

roamento com ameias, na simulagão do st;u revestimonto em

pedra, na definigâo da entrada principal (dada por urna

abertura em arco de volta perfeita encimada pelo escurio) ou

mesiiiũ na torre do edifício o no seu prolongamento atraves de

uiua arc.tria. Foi nesta multiplicagão do citagôes quo o ar-

quitecto sc perdeu, conferindo ao pavilhão ura aspecto pesado

t:, ui.i car.icter, do certa forraa, reduntíante.

Poucas dúvidas terão existido sobre o irapacto visual

destes oleraentos. Mas, as roferêncins exi.stentes ao românico

(i<: Entre-Douro-e-Minho, enquanto matriz de uma visão histo-

ricista, o a recuperagão fantasiosa de apontamentos e mani-

testagdes popuiaros, assumiam, om conjttnto, um valor cultu-

ral c irieologico que abafava e confundia as bases moder-

nizantes da ostrutura arquitecrrinica onclo se implantavam .

Era a concretizagâo efectiva e final da alteragão dos pesos

rulat ivos das duas prem.issas o "moderno" e o "portuquês"

(87) -

tjuo tinham aiimentado o concurso para o paviihao rie

Paris. Em dois anos, essa condigão que fora ir.stituida por

j'urro e rt.'speitada com alqum esforgo e equilíbrio pelos ar-

quitectos concorrent.es, via-so aqora prat Lcamente reriuzida

ao sou sequndo aspecto (88). Para Nova lorque preferia-se

que o pavilháo fosse mais "português" e monos "moderno",

porque essn era também a ideia prograi::át Lca que piesidia ã

nova roj>resontagão e ainbas tinhain em vist.a um novo priblico -

ule piopi io constituído pelos portuguerjes residentt:s na

América .

A Jorqe Segurado coube-lhe a ingrata tarefa de reinstau-
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rar uma linquaqein com roupaqens nacionais, no pressuposto de

que osta podoria resolver a intencionalidade de ura proqraiua,

por sua vez , reinstaurador de valores nacionalistas . Ten-

tando corapatibilizar elementos altamente simbdlicos com uina

rigorosa versao construtiva, ele deu sentido a umu sintaxe

arquitectcinica que procurava no passado o roconheclmonto e

na actuaiidade <i estrutura. Porem ao fazo- lo, Sequrado in-

troduziu tambéin um novo eleinento transqressor que foi buscar

igualmente ã tradigão, náo já de ciofinigão nacional, mas de

raiz clássica: a fachada enquanto pontuagão autdnoma e

frontal, como rosto ou anúncio de uitia mensaqem individuali-

zada que distinguia este edifício dos outros -

"

iiiuiqem" e

"cartaz" do país corao eie prôprio se preocupou era assinalar,

nu depo.'i.sento que sobre este trabalho prestou (89).

É possívul que o enortue janelâo (depois substituido por

um quadrado também de cjrandes proporgôes por exiqdncia do

Pr\ sidente do Conselho) tenha sido o detonador da nova res-

ponsabilizagão da "fachada" que os pressupostos modurnistas

haviam desvalorizado nos anos 20 e que o prdprio Sequrado,

em 1930, por ocasião do I Salão dos Independentes, reiterara

ao afinr.ar que "quando para caracterizar um odifício se re-

corre aos emblemas decorativos, nao se faz indubitavelmente

Arquitectura" (90). As exaqeradas dimensôes claqueie elomento

colocavara problemas no equilíbrio formal do conjunto que o

arquitecto não podia desprezar, mesmo que num primeiro mo-

mento a sua necessidade tivesso s.ido apenas de ordem siinbd-

lica, coiao parecia scr, de rcsto, o caso da introdug.io da

"turre", do "uscudo nacional" enciraando a ontrada principal,

ou até, da nitida marcagão da sugestão de "ameias" ein torno

do eriLficio. Todas elas carregavam de siqnificado a inscri-

gão "Portugal", de "lettering" moderno, que se ex.ibia no

exterior do pavilhão
-

primeiro colocada sobre o grando ja-

nelão; depois, guando este se transformou num quadrado,

passando para a parede arredondada do corpo principal os-

tentando, em ambos os casos, uma nacionalidade que ali de-

veria ser interpretada como tal.

0 aniincio ria palavra significava apenas uma roferencia-
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gao quo a arquitectura conf irnava era memoralizagôes ir.edia-

tac th:
"

f o::d para dentro" e já não "de dentro para í'ora"

como Segur.ûdo om 1930, riufendora (91). Mas significava tam-

Lje.n que a loitura da iiuaqem cio pais tinha sido colocada sob

o siqno de uma simbologia conhocicla, na gual a c;strutura do

pavilhao funcionava como simplos suporto. Se est.us apronta-

moncos decorativistas apresentarara å jpartida uma opgão vin-

cariamente ideoldqica, a circularidade do corpo principal do

edificio iria permitir agora um suplementar reforgo, com u

joqu de remissûes que a colocagao da palavra "Portugal",

iiqoiramente d.;s] ocada para a riireita oferecia, num riiálogo

faciiiiado e ampliado pt;lo baixo-relevo de Ruy Gameiro qtu;

se deixava ver ao fundo, e que, representando o Infante [).

Henrique - atiavi.s de um pormenor de uiii rios projectos apre-

sontarios para o monumunto a erigLr era Sagres (97) - deixa-

va-o ref lectir-se nas ãguas de ura pequeno lago, para o

t.-fuito agenciado, religando tudo.

No riiscurso pronunciado por ocasiao da cerimdnla do lan-

gannMito da priineira pt;dra do jíavilluĩo j^ortugut'o; , Antdnio

l'ei.ro suljlinJiara cjuc; "a nossa maior reivindic.igao" insta

prostMiga era a de "manter viva, na raemdria dos povos, a

ideia ri<; que forara os portuqueses, juntamente com os espa-

nhois o os italianos, os criadorc:s de todos os imporios co-

loniais uxisteiU.es" (93). Essa era "a primeira ligao" (94),

nioidaria pela arquitectura do pavilhão como um aj.ielo â His-

tdria u .is raizu-s daquoies que liaviam deixado a j)átria-ir.<ie,

o que ela agora compens.iva num "regresso" figurado dando-

-lîn.-s em raz.io o quo lhos faltara era condigôes. A vontario

expressa por Salazar om reconquistar esta coldnia de emi-

grantes, tinha ein Ferro um bom oxec:utantc;. Ele sabia qtt<: a

coridig.io de estranqeiro em busca de trabalho em terra alheia

os predisj^unha habitualmunte para um patriotismo iii.b.-.tívol

que urqia aprovt:itar. Restava ainda colher esse fundo, ali-

raentar as emogoes e, se p>ossível, inverter o seu posiciona-

mento dontro do país onde se encontravam. 0 passado herdico

nacionai constituia um bora principio, nicis era necessário

t r.iba'lrini-lo com adequagao para que todas as intengôes se

vtu" L I icassem.
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E er.tão que Ferro se lerabra de transformar esses deser-

dados da terra cm descendentes dos descobridoros do mundo.

Como tei vindicagão primeira, o desojo raanifosto de "quo o

Munrio n.'io se esquega de que não seria tao grande se náo

fossem os seus navegadores
"

; depois, a sua riemonstragáo:

"que o Atlântico antes do sor uma realidade, foi um sonho na

alrna rio lnfante D. Henrique" e "que (Fernâo cle) Maqalhat;s

dando a primeira volta ao mundo, foi o priineiro arquiteur.o

do qlobo e da qrande esfera de Wurld's Fair da Criagao"

(95). Molhor conforto não poderia ter sido levado aos

i.ori.uguuses de além-raar. Aliás, <■ em terraos de "carta

aberta", de "carta de amor" gue Ferro interpreta a

construc.io do pavilhão nacional e d precisamente a esses

"americanos lusos dos Estados Unidos" que tondo "ajudado

humildemente" a edificar ossa nagão que ele, juecisamentu,

se dirige (96): aos "rodizios das fãbricas de Nova Iorque,

Newark, New Bedford, Fall River"; aos "pescadores de

Gloucoster - almas de neve, imortalizados por Kiplinq nos

seus "Captain Couraqeous" ; aos "pescadores de Pronin Cotown

gue ajudarara a nascer o teatro americano modernu,

primeLros fiqurantes dos
"

Provincotown players" de Eugene

O'NKll"; e ainda aos "farraers" da Califdrnia que tendes

aberto rios de loite nos vales paradisíacos de S. Joaquim,

Aiameda, Sacramento" (97). Todavia, nesta dupla apropriagao

da rualidade, cjlu.- nunca descurou o lado sentimental, est.ava

já contida a i ntencionalidade da leitura qut; o pavLihão

devici ter (e desenvolver) a partir de um horizonto histdrico

preciso
- o império portuqut7s

- e que tinha a s Lnqularidade

de procurar justificar como facto natural essa dispersao dos

portugueses pelo resto do mundo...

0 catálogo que o S.P.N. fez editar na aitura u quu acom-

panhou a representagão nacional, sublinha esta opgão e pro-

pôe uin itinerário de reminiscência histdrica que Bernardo

Marques, Carlos Botelho, Emmérico Nunes, Fred Kradol fer,

Joso Rocha e Tomás de Mello derain corpo no iugar, embora o

sentirio de toda essa encenagão deva ser analisado com um

inais cttidadoso exame. Entretanto, poder-se-ia dopreender que

apenas <:stes artistas coiaboraram nosta nova eiubaixada, numa
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:.;e l.i ;cgao ou escolha por entre a vasta equipe que Ferro for-

mou em 1936, nara a oxposigâo dc Paris. Na verdade o facto d

our.ro, o aqu L vamos oncontrar as menmas particLj">agôes, o

nĸ.smu ompenho, t: ati: qrande parte do material que foL ex-

po.u.u um 1937. 0 processo envolveu uma realidade quo nao

pociia cl.Lspens.tr n i ng 1 1 .'•::'.
,
se bem que sd aquele pequeno grupo

so tivesse deslocado aos Estados Unidos. 0 que caracterizou

est..- trabalho !'oi exactamente o aproveitamento da it.esm.i

;:i<iû-riu-obr.a e o modo diferente como a informagao era aqora

utiiizada, mau grado a pseudo-somelhanga gue alguns quadros

de t.-st.itísticas e qrâficos - inuito sintetizados t: reduzidos,

apresentavam. A autêntica diferenga residiu no enfoque e na

raaneira como os dados mais recentes ou raais centrados num

prestMitu se diluíram em favor de uma arapiiagão rios aspectos

..lo passado, cjue em Paris apenas tinham sido evocados e quu

os ueccradores aqora transf orraavara tentando respondur ã nova

perspect iva ou, em alguns casos, nela vivendo con. custos.t

i tuíepenridncia .

::.:guindo o percurso que o catalogo sugt-ria, o visitante,

lo.ju apôs ter í ranqueado a porta prineipal, era confrontado

com uma inens<iqem disposta como uma ieqonda, que resuraia o

espiiit-ú de todo o pavilhão: "jv>rtugal grande Nagão Colonial

num jjecjueno pais"
- tal cra o sontido da propagand<i .

Por ciita da frase, e preenchendo uma larga sanca ilum.i-

nacia, um friso com mapas e caravelas, que os decoradorcs

pintaram e aqenciaram (99) Lntroduzia o toma da vocagao ina-

rítiítia naclon.Tl que as salas sequintes i riam ilustrar. Na

par«.:iii: da direita deste vasto "hall" circular, uin espago

ust.iva rt;:servatlo <i expos i gao rie trabalhos de pintura cjue so

anuncLava mudaroin todos os Sdbados . Por ali passaram telas

cte Albi.no A. Costa, Albino Cunha, Beruardo Marquos, Carlos

Botulho, Dordio Comes, Francisc:o Smith, José Rocha, JiJlio

Santus, Luís Varela Aldumira, MarLa de Lourries Molo e Cas -

tro, M.irtins Barata, Narciso de Morais, Raquel Cameiro, Ri-

cardo Bonsaúde e Tomás rio Mello, com a inissão de profetizar

uma
"

ronascenga" pieturat cjue a tão riosiqual qualldado rias

obras; não podia confirmar. Porto desta sunerfício, serapn.

-
. _ .
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rencv...da em nomes e motivos, situava-se o baicau de infor-

magoos u venda de artigos, onde se integravam coiu o i.iesmo a

vontatlu as filigranas, os objectos de artesanato e as pu-

olicagoes de carácter geral ou erudito, que o director do

S.P.íi. proraovera para o efeito. Ali erain facultadas raono-

grafias sobre ciiguns navegadores portugueses como "Salvador

Gongalves Zarco" e "Cristobal Colon", corao tal poiemicainente

cons.iderado, respuct Lvamentu, de Saúl Santos Ferreira e Ar

tur Lobo d'Avila, ou obras gue versavam sobre o papel e a

concrLtDuigão dos portuguuses nesse continente como "Ca-

lifornLa and the portugueses" e "CJntrt giving thc names of

tho Portugueses wlio took part in the discovery uf American

Continont" da autoria de Coiostino Soarus, ou ainda textos

du propaganda da responsabilidade do prdprio S.P.N. corao

erara os folhetos "Portugal in the World", "Portugal" ,
"The

Ten Coiumanderaents of the Portuguese New STATE", "The New

Portuguose State of Portugal" ou raesmo o "The New State in

Thoory and Practice". Ura livro sobre o Turismo, ria autoria

de Lu.is Reis Santos completava o conjunto d.ts edigdes, dando

detalharias informagdes sobre o patrimdnio nacionai, com o

cuidario u o interesse que este erudito em iiistôria da Arte

podia fornecer.

Ainda no "liall", mas ã osquerda da porta principal, uma

û..cr.T inscrigão lembrava que a visita devia co:i,i.-gar pel.i

sala do "Turismo e Arte Popular" auonciada num [úso m.iis

elevado que cobria todo o espago da entrada e que uma escada

rie acosso ligava. A preparar-lhe o carainho, forara oscavarios

nichos nas paredes onde :;.; acoraodaram bonecas vestirias com

trajcs regionais e que introduziara o tema da saia a onde

conduziam. Ai , uma importanto colecgao etnoqrúflca foita ã

escala ilustrava nas suas purfeitas miniaturas os usos e os

haveros de um povo, captado na express Lviriade e singulari-

dade das suas regides, nuin trabalho cuidado e paciente rie

Tomâs rie Mello. Urn conjunto de frases elogiosas, tiradas de

alguinas referências quu cm Paris esta raostra merecera,

acompanliavam a disposigâo, não sera se ter destacatlo a apre-

ciagau de Maurice Maeterlinck que comegava exactamonte por

prevenir q.:e "não consigo descrever as maravilhas que vi..."
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íliiU). Maqaett.-s cjut: eluciriavain asped os poss.vuis do turLsmo

ejn l'ort uqa 1 e reprodugôes focogr.il i cas tiradas das ilustra-

gde:. rie i.ernardo Margues u Ton.ás rie Molo para o livro "Por-

tuqal, t!u: rainbow of Europe" de Antdnio Ferro, completavarn

o ae.rvo cJosta sala quo, o comissário um ano antos, def Lnira

como um "parent ..':;} is" dentro da oxposigão (101). Ê interes-

sante not«.r quo musmo considorada fora do discurso centrai

tlo pavLIhão ora por o.la qu«: o percurso se iniciava. A.s pa--

g.in.u; c.lt: costum.;:; o paisuqens que <:st:a secg.'io ofcrecia ti-

nhaiu o <:ncarqo rio dispor bem o vis Ltante e clu situá-lo de

acorrio com a mu:i;dria cias caractorísticas riu cada reqi«io.

Outra razão nao j>arece poder ser encontrada, urna vez que

para cntrar na temntica eontral da exposigao, o visitante

era obriqado a voltar ao "hall" para depois prossequir o

r.-:.to do it.i._cu'ario . p.eqressado, assim ,
a entrada princi-

pal , e I e passava a uraa ant<;-câmara fo ita com vitrines docc_-

radas por a.lgun:.: objectos cla inais rc-cente indústria e cjuc: na

sua criteriosa sclocg«ão raostravcim já até cjlio ponto ora in-

sopa r.'.ve : para i-'orro o produto e a sua apresentagao (102).

Mas i'oi no segunrio corpo do pavilhũo cjue se duũonvolvia de

forra.i rectanqular e no qual se exibia o passado e o presente

que Purro mais inovou, ;;urpreendendo com a nova concu[>gão

ciosst: reqLsto e com a particular visualizagão de ura futuro

cjuo . i .1 i so j ust :i f icava .

Ao riofinir como objectivo principal desta parte da re-

l.irusunî ag.io a rieiiionstragao rie quu "nascemos no séculu XII

::o!> o siqno cla Cruz e da Espada" u "cliante do mar construí-

mos
,

cc>inu ".;n grando barco, a pecjuen.i casa lusitana", que

"ainda" ura "uma qrar.du ;>otencia colonial" u, como tal,

ptjss ÍJ>1 J itava que contintĸissemos "a sentir-nos cjrandes"

(1(F. ), Ft:rro caracterizava a sua visao do pie:»eiTtu: "a nossa

hist.6r.ia (era) um dos nossos domínios"; "a nossa llnqua

(...) í'alada nas cinco partes do mundo (era) aindci .ut.a

projecgao de iĸu; prdprLos"
- o cjue provava quo "os

portu.jut:scs não naufraqaram depois da epopeia marititua",

an''i!-: "(viviam) hoje a sua novct ronascengci" , qragas a "urn

homtrin, filho de camponeses" e "simples coitio o Evanqelho"

(10-1).
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.'_._ s.i in :•<■•■ apresentava SaLazar: "Que fi;z ule?" "Compreen-

dou qut: os portuquusL-s sc- sentiam ciesunidos, acima de tudo,

por n..su i erem qu..i!quor missão univursal a u< ..empunhar d.Lgna

ti.i sLiii qldria passaria" o, "chamou-os ent.no ã du.'.cobert.a da

veiriade, ao re.ino rie Deus" (105). A sua obra "(rucordava) a

.•rL,..;ao rio homem" (106) e, coino t«i_, suplunc.ava eni "coraqem"

os ioitos <Je que era herrieira e nos quais o cornissârio a

devia situar. Assim se mostrava como o:.tu "ai tju i tocto do

nosso oquiLibrio f Lnanceiro, econdmico e moral" (107) estava

"construinrio (...) o nosso futuro" e coino rio passario se ci-

quia novamente a "cruz", simbolo rios valores "toimosamente

cspirituais" que os portugueses o 1 egiant o que, cosse raodo,

"

(dominaria ) todos os .n r<.nha-cous do Mundo rie Amauha"

( lOti).

Por sua vez era indispensavel n.io esquecc;r onriu se paa-

sava esta riomonstragão. 0 papel quc os portuguuses desempe
-

i'iti.ii ara n.i su'eparagao do descobr imonto da Amdrica tinha s s rio

j.i aj>rest:ntario pelo comissârio ccuno a iauin ger«idora du torio

o discurso ( i 09 ) . Ela porinitia uin imediato enquadramento no

luq.u' e <i mobil Lri.irit: que a Jlistoria fornecia dou a Antoi.tu

Fturo a oportunidade de pôr era prãtica a t ose de um simbo-

lismo jvualelo que as fiquras rio Jnfanto D. Heiirique o de

Oiivoira Saiazar ropresentariam na polar i zagâo dos tompos a

quu oquiv..Liam (110). A sala do "Descobriiik-Mito rio Atlãnti-

co", a pri.raeira af Lrm.Tg.io desta abordaquia, exp.TÍment ava

..-sse destcivolvimetito centrando-se om torno do uraa a leqoria á

v't.da do Irtfante e ao sou papel na "Escola rie Snqres" qu<- o

L>a ixo-reievo era cerâmica po.licroiiiarin de Jorcjo ftarrarias juo-

ou rava corrosponder .

A entrada, um "padrao" ri<tva ja essa ospécie du "ass i.nu-

tura dos portuqueses no munrio" (111) não sum deixar de ru-

uitO'.er para o impul sionador da "epopoia marítima" as formas e

os conteL.rios cie outras uvidências . A Ereri KrailoL J'er l'ora

pedldo o enq.:nho para ilustrar a proqressiva deseoi'_erta rio

Atlãntico e foi na inesperada o imaqinativa proposta ci<:-

qtaciuae.io clo tamanho de cinco enormes qlobos, onrio s<: haviam

fix..rio mi n i .ituras cio caravelas, quo ele acabaria por fiqurar
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e:..-,.i chfHj.-ĸJa aos varios cantos rio mundo. Depois, cora habi-

lb"..irit: Lnvulqar, apoiou osses objuctos em legen..ías

.._-. , :.-.. c<»t i.vas que i:omegavam nu chao e su mul cipLicavam pelas

p..i < 'Ctit:, sorvinrio-su de uiti enorrae pianisfêrio que ostfc-'.U.av.i

.■n. ceievo tocJo o tragado desses eventos. Ao lado, roproriu
-

gues de m.ipas d.i época, fcitat. a partLr de orLqLnais exLs-

(. ts.tes na Academi.-t das Ciências e iu. Bib1. iut eoa Nacional,

foc-simiies de riocumentos existentes na Torre do Toinbo com

as:. LnaL'u ras rio Jnlante, de I). Jo.ĩo II e de M.iguul C'ortt;

Kf-ri, jjreunchiam o rc:sto da sala numa evocagão cenográí Lca

exi.-mpl.'.r ria qua] Krado.lr.or exti.aiu rodos os e.'eitos a part.ĩr

<iu r.rabalho mint.cioso de Manuol de Melo Correia u Ceiestino

!îu. i l'eS .

A :,..il<i da "Doscuberr.a do Atlântico" sequia-su natural-

íu.-iitc: <i "salc. d<; Colombo", pontuada loqo a riLreita por uiua

Ljj-it.icte tuia de Antdnio Soares, inspirada em figuras do ua~

vi.-.i.irioi -<.;:: portugueses ; do outro laciu, uma comj)osigão du Ma-

nu.'l Melo Corre La registava, em lembrangas tiradas de an-

t '. f],.s i luminuras, a carta cjuc-: Cristdvão Colombo ..iirigira .10

r .■■'. '". .Ux.o II, om 1488, ol orocundu os seus scrvigos ao re i

Ce l'o'-t. ucj.il . Um J ivro de proporgdes qiqantescas, colocario na

por.M'lu oposta, mostrava, numa das suas raonuraentais pagLnas

.ir.ertas, a casa oiirii: o descobridos da Amorica vivt:u na Ilha

riu Macleira, enquanto, a sua riireita, <> susponsa do tect.o,

um.i eiTorme osfera arrailar compunha este arranjo sinqular

r. .;■..:">< -iit t.le Freri Krariolfer. A sala ria "Kxpausão portuquosa 110

Mui.rio" ora o t.ere.:iro capitulo desto riLscurso. Um qraude

qr._L.Lco rucordava <:s viaqens foitas na Amorica antc.-s clo Co-

loml.iu, evocando torias as eontribuigoes qtie o j>aís riura e,

niiiua ainalqaniti de tragos de vãrias cores, eram ar.si naladas as

v.L..i]t-ns rie Jodo Corto Rea. (<i Torra Nova e ã CroneiandLa ) ,

rii- io.io !''ernaiTdes i.avrador e Pedro Baruolos (á J'eninsula tlo

L.iVi'urior ) ,
tle Caspar Côrte _ie.il (ao lĩstruito do Hutlson) o

,> .ni.t.'i o ri.:scobr:.mento da Cal i.fdrnia por Cabrilho, cuja t-s-

t.'o ..a, nunt traballio a todos os títuios iiotavol <lo uscultor

Alviii'o c.li- Broe, í iqurava no exterior.

Mas a i'ungáo cio aparato clessas ruferências não se esqo-
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tava ali: outros quatro gr.u icos adLcionais coinplotavam estt:

trecho cla Histbria pátr.ia, tentando, n<i sua amplitude,

<-videuci<!r uma acg.'io que "cheqara as quatro partt:s do niundo"

(117). /•. "Asia", a "AmoL' i o.i rio Nortt;", o "Br.isll
"

e a

"Afi'ic<i" constitu í am-se uin suogũes cjue um.i vast.i

docuiiieii !:.agão apoiava e suJ'ocava om fotoq: .. I i.as de

inaruisct- i C-os o mapas, chamando a :.;i o riqur que _i_>

ranra;. Losas pinturas aleqoricas cjue -is acorap.iishavam n.-.o

podiai'.', u.erecer (113). Os uxuinplos oram inui.iui...vois u

impress iouavam, sobrotudo, quuiu os observava a part. ir do

detaihe das exaustivas rul' 01 enciagdos quu o agencianiento

r.-forg.iva nuraa não casualid<ide quo st; precisava ao abricjo da

reprooug.io do docuraento. Mas se ciesta situag.to geral

par.s.issomos para a pnrticular, o panorama não so aLL.urava: a

vocagao o a det erminagão que alimontava a "epopeia

marítiiint" não ur<i fruto tlo acaso. A prová-la ustava o

riesc >br iuier.to clo l.rasil e a vi.ĸjem do ALvarus Cabral como

uecussario "recouhocimento ofici.il dc: terras cuja oustencta

já era eonhecida" (11-1) . E ao busc.re.u .insjvLrngão nos mapas

cie Andrea f.ianco, rie Juan de la Cost, no Tratado dt; Torcio-

silhas, no mapa c.lt: Cantino (1502) e n<i obra "0 Esrauralco tlu

Sit.it Orbls" de Duartc Paoii.-co Pereira, os decor.ulot .■.; qlo-

savam uin tom énico essa r. elv Lndicagão nuni.i oxibigao apoted-

t Lca de uma heranga pessoal. Com este trabalho, e.es u.io so

refizor.im e f undamuntarara o itinerári o progressivo da des-

eoborta do raunrio como o tornaram acossivel <io olhar cie

quaiquor v Lsitante .

î'.esta esnocic de pectaqoqLa para as qrandes massas, ou-

trOS ulu.iH'M'j tos, ja clu Ccirão !.u;' liieraraellte irieolocj ; t'O, fOl'alll

subt iluit.Mite introcluz.irios, co.no informag.io comp Lement <ir, aos

quais os pintores e decoradores empresi avam o talunto e a

imaqinuCaO adequada. A "acgão civil izariora na pureza ria tt:

erist.i, roalizaria pt:los raission.ir ios
"

,
a "brandura c:t<t nossa

ocLij">agao com a valentia coin que raai s tardt: se rioíendou o

Drasil de ataqties ustranhos", "o esforgo rios bandeirantes" e

a "inriepêndência do Brasil proclamaria maqr.nnimai.iente pelo

rei ct: i'ortuqal" (115) foram aspectos v isualment o t-xpJora-

dos, proparanrio un.a iinagistica o f i c i. a I cle ac:orrio coiu o novo

A



i niuUjinaritj cio poriu-r . Os quu u :;;; i stir.mi . i usta riemonstr.jgao

I e:hi.>i".'u .;.' Lain rieJa pnra a.lom ria "econom.. a de raeio:;" ou da

rit'i.' :. aruria "niodost ia" que Ferro nprego...ra (Jlt>).

/vS i. :itu _goes e as avanta'jarias trad'.igbes modernizai.te;;

riesst: inati'-i" Lal hisTririco que o comiss.irio rit.fendora r.or o

"uosso liciiuinio" (117) conseguiram u It.t'npassar a Lnicial

.iii . ti.:r j.i'iud'." d.i euipr'es.i , t rans forraando as formas nos ii:i:Los <Je

c!.l .uisao c.tessas ov iclûncias . Ambas se combLnaram para ju'ociuzir

o l"enoii:.Mio pasmoso quo marcou o l' Lra dest.e discurno sobro o

jĸi'::;ario e que so eonstituiu n.i rit.raccfio principa'L do pavi-

LíiuO, re...'t-'b..-Mit.io a dusiqnag«io riu "i'lan .1 s f <:r i o Lu_.iino._o".

Estt; achado fol. Lz que ocupava a quarta u últ.ima sala do

desoi.vo.lv i niento ria llist.riria, tinha, simuli.aneamentt', a fun-

g..o c.le rosumo de turio o que so mostrara o rie profocla. A

Lci.-La eru reierabrar todas as viaqens que os portuquoses em-

pi".:.- ud.u <:m através do globo e ciar de utna sc> vez o tragario

cl<-:, s.t::; r'ol.as of ereoeiido a posnibil idadu a uada vLsitanl.e de

a :t:- Ln Lc iaj' . pv > L sob a máscara dessa acoss Lbiliriade que se

ounstuuin um raonuinontai planisfério rio cortiga onoo apare-

<vL...m t-m coi'cs dil or'onc Ladas caria um dos t;ra'|Octos que, por

m... i ', ti.rr.i i: ar, os portuguoses haviam percorrido, cigen-

cúando-o riepois obL Lquctmente a uma d<is par_;de_. cla sala o

pi'ot equnrio-o a tori.i â volta com uiiw-i balaustrcida dv made Lra .

M«i:, o inosporado ostav.i no facto dt; quo esses tragos cias

roi.as <:-lfctuadas surqiam corao que poi' miLaqre e pa.ra tanto

bastava qtu. lossu <icc:ionado ura botão a cjuu o visitante tinha

<ict .-..:.o . guiantlo nule exercia unio lcve pressão, o sofisticado

sLSieiiĸi .__.. e 1 f cz r i t i cn caO permitia quo apai. ucessem d>;._-enha~

ri.is u vái 'ias cores ossas viaqens c, riesiu morio, a iiiiaqi nagao

tlo c.ida uin jx>dia cor rer atrás desses tragos e voltar a re-

I azi.r c>s oontornos do mundo. A tMicjunhos Ldarie era notriria t:,

cuu LosamtMi! e, antucLpou, uiíi algumas décadas, os actuais

s L;. tonitis <l'j sinalizagão e local izug.io cit; estagôes do mctro-

pi.i 1 itancj o das lojas cIcjs grandos complcxos comerc Lais .

Sd que ,.o iario duste brinquedo, uma v.i:rine • •xp.uiha o

/■... t rolãbLo .: o Sextaute ( com a aJter.'ig.iu i utroduz iria pelo

t.



Aluiirunte C.gu Coutinho), em sugostôes do i.iaior seriori.iri.: o

cieiit if .i.cidadu dos "i.ũtos" e engenhos. Estes i nsr.rumeiu os

tantu justií ioavai:'. os tragados como recupiMuvaiii um tundo

coiiiuin onriu o presettte st: haveriu de inscrevtu. A

visua.lizagao clo "hoje" guo na ricmonstragao se ] he seguia,

:._ri,i untão urn reflexo do posicionaniunto que o passndo aca-

oara dc su.'ji'rlr.

Ao procurar dar <i imagera de uraa continuiriaáo histdrica,

!''t:r i'cj reconvurtia tambom os vaiores quo a esso pussado as-

socL.iva, ouquanto cen.irio apropriado aos cont.ornos do pro-

jt:t:r.o político do Estado Novo . A ele cabia-lho por ern c«;n.-i

essa passaqetn e, a vasta ala que lhe df-riicou no pavilhão

consti tuiu como que um onormu corredor de liq._g.._o untre t:«s

doi;; t <;mpos cjue o prt::;orite devia assegurar como prepai'i.g.i" e

constiqragão c.usse "futuro" que a exposigao serv.ia rie cmble-

iuu . Subjâcente a ele ustava o papeL que as instituigous rie-

semjj«Mihar<".i:ii na sua consolidagão e os organismos que o su-

porr 'tram .

0 baixo- ru levo du llenrique Betteneourt , colocado ustra-

tt;qi..'.iii,enL.i.; a entrada riosta sala, dava a esL rutura or.janioa

do toqime nos seus pilaros Lundaraeutais : A Farailia u as

Corporagôos (118). Muit.o mals s irapli f ieado cJo que aqueit; quo

t iz.u'.i par.i a t-xposigao de Paris ( 1 1 (> ) o, principalracM'tto,

muit.o mais oxpl Lcut Lvo, o novo baixo-rolevo rit:;'.;ci.volv i.a om

jjontuagdos f Iquradas <is bast:s rief in i.rior.is da "Constitu ig.io"

c ria
"

Just Lga" coiu ri'Jevo nutdrLo para a
"

h.uu.L li.'i" ,
..-m _.> im—

boloq L<is du protecgou que o desenho du ura anjo reclamuva.

Mas so n.>. i eprosentaguo da "Familia" se joqav.i com css... í i-

gura quo abranqia na amplitude dos sous bragos um cas.il com

dois lilho.'j, ladearios por uma árvoro o por uma sucoss.io clc

..-<!', iĩ.cios, na visualizagão das corporagdes j.i era na .ítmilíl--

tct'Lura que se ia busear o er.quadramunto, dado agor.i num

fi'oui.ao ti Ldiicjuiar quu oncimava um agrupamento de pusc.irioros

coiu o barco e o mar ao fundo. Arabas, poréra, apolavain, nos

setis respt:cL ivos traramentos plásticos, â iund.iratuTtagaO dos

vaLores quo exibiam: na famíli.i, o anjo dava a conoi. ag.io

crist.i da célula quc: a constit uí.a ; na exomjri il'icag.iu ri.is

... ::' :>

i



coi|>or'_igôes, o frontão remet.ia j><ira o lu.jar ria prdpria as-

SLi-.-i.tig.io
- ũĩí cc-lebres "casas rios poscador es" (120). Por sua

v.z, ,.Miir»-i'!;.'iii,T.;í*.iia
"

Asse.uOluia Nuoional" e cla "Justig.i"

, sequiam cie jierto t:ste dosenvo Lviraento
,
muito colado aus

siiiai.-; CjLtfĩ trucl i.ciona l.mente su faziain equivalur, embora o

re uLrario lossu equi 1 ibi ado e riu qraurie oj'icãciu na mer.saqc:;.

ciiiu prucurava transmir Lr .

Um conjunto cie legundas inscritas davam unidade â compo-

siguo e clariíicavam os desígnios; mas, no untanto, seria

Lt;i:a .'iimbrii.iou <irvo.ro rio ononnus propoi goos que, agenciacia

ituciuo ao laclo, acabou por resumir rie uma f'orma inais concep-

tu.i :. or vrirlos suport es rio Estado Novo: na raLz, a faraíiia;

iio topo, a Assembleia NacLonal; entre uma e outra, as dife-

rcvitus corporagoes definidas por classus que apareciam como

raii.o.'j naturais rie um tronco cumum, ern metáforas rie org.ini-

zagdo e de vicla.

Ampliagdes iotoqr.ilicas uxprossivas da "Mocidade Portu-

cjues.i" o da 'boqião" davam o romar.e u.-ceíon'trio a osta onc.;-

nagao, enquarn o as outras duas p.nedes erain, por opc.sigao, o

supur te intei.ro para uma cabega em brcjnzu do Ptt siduntc rio

ConseLliO e para a inscrigâo do uma frase tiraria dos _.eus

'Jj.:.;cursos - "].... tudar na dúv.ida, ag.ir n.i J''ú" -

que um riseo

rie iiiMjn iluinLnava doix.indo re í lectir-se nosso rosto que Ba-

ra t ..: I-'c yo mo 1 riara .

Intoressa, todavia, notar qut; o que h.i de iuais sinqular

no aiTciiijo desta sala é a intoiigao de pcrsonif icur o agunte

prjĩiclpal cic toda a acg.no que ali. se most rava. .'>'e na ":.aia

do cJe'M'obriraento do At .antico" a ficjura rio Infante simboli-

Zoia «i i-xpans.io no passado, na "Hala tlo Presento" Oliv.-iia

-Jai.uur ropresentava a nova orriom ir.stitu._tia e o "russurcjL-

ii'...Mo:u" at.i. ncj Ldu
,

numa itlũf.tica "inLs..âo" que o paralelismo

I ncíu-.. i.<i . Aos tragados rios mapas rio outrora fazia-se acj.ua

coi:'i'i:âponder os gráficos comprovativos ctt: u.r.u recupe.'ugao

octiuc.i!..! ca e finnncc.ira rocenteir.cnte consecju ida; as persuna-

1 Ictade:.; uma somelhanto atribuigao do caracter e dostino lhes

er,! ...i tspunsarla . Mas se muito rio viqor ouo tradicionalmente



so íazia transportar para a I igura do Infantt: ( 1 7 1 ) esrupou

d ropresei. ttig.io do Barradas, a ĩ.arata i''eyo n.io Ihe
'

oi ri.l-

fici'. captur a tenacidade o a rieterninuguo ciu carácter ric

_..u!azar. A. mascara rigiria e ubstinaúa q.te pom..u.i a "salu do

Pi eseiite" l'oi na_ su.is pi;c;ue n< i s .1 imensoes tim clos UltiJhoreS

i'tM.: r.'.r o.. ri.j preside.Uu clo Consulho c um rios ttais consuqu icios

!. !' .. L>< . J. IlOS riO t : __ C Ll 1 10 !' .

M.iis emj:>irica.iienLf foi clacio o irapulso que r.oqundo 1'Vito

:;.• veriiic.ua na A.qricul tur.i, Pescas, l-:ducagiio, Construg<iO

CLv.li, Transportos o Turismo, om pinturas alcqdricas do Mo-

tulho o Pornardo Marques que outras i otomontagens riess.::.

<isj>.:ct.o::: raclhor elucidavam ao realgareiii as rustauragoos uos

monunTencos , a construgao de obras públicas, ostrarias novas u

cami.nhos de l'urro. A uiiriiaturi zagao do [>ais nuiu ntapa eiu ro-

lt;vo loito poi." Jorge Mat os Chavos rematuva esta rotôriea rio

imafjviis que o arquitecto rio puvilhao, poster i.ortnonte ,
m.ĩo

deixou <!.• sublinhar (122). Com este acordo que o presuniu

nuclonal t.uubéin lhe n.erocia ( 123 )y Jorqo r.ogururio pôde ontao

cit: st: n !;,:r a ustrutura onde so erquou o Juturcj.

Um eorpo s.eparario do edificio principal o assentt; uum

torrugo ao ar livr'.; foi a solugão oncontrada por Sugurario

[i.ir.i servir rie suporte ã enc.Miagâo do "mundo do omanhu" . A

irieiu .:ra riist.anciá- lo clo dlscurso loqico e seqiiencia 1 subre

o pass.ido e o present..- e convort û-lo num lugar <iu projucgao.

Mas jiara o tiutor do pavilhão, <:ssa riistancia que o i i-mpo

obritiava t-ra uxpressa através dc urna p.isserelle que suqorla

.■ni si ttiũsii.a os anos que faltavam e quo ora nocessário )>er-

corn-r. Fssa estrada em linha o.'Cta, que as decurias .;. e< ;■.;:. n-

t.es contrariutain, levuva a uma oscadaria ao e liiio da quai su

al.iti.1 um terr.igo, tragado como um palco onde ...e roprusuni ..va

o futu.ro. Nele foi então 1 'ouitodo um friso oscu J tor Lco com

riuas b.i..das ..aterais e conário corrido ao funrio, falt.indo

ajj.Mias a ..radieional cortina para se const.ituir como ui;>

ttí.'jt t o ...

A ausonoia desse oleu.ciU'.o que se co.Lara â ritualizagao

dos espectaon los sicjnif icava quc nosta teatral izagão avan-
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gau.i d.t p«-ga, qut: ora o "amanha" ric pats tal como no-Jo

ri.s.cruvor'a Purro (171), o futuro já era acessivel c ali se

ut'M'eci.i sum segrcdo. Simplesmuntu, a tentagao do uspcctacu-

:<i:".:.:ar ossa visno o tíe cjfuroco-la e.r. aparigão antucipou a

.,ui ..

- ul i i m_.u,;aO oo umu paisacjem "que som perder o seu carác-

l.er t. ij.ico, sc (integrava) no Estado corporativo" ( 1 :""> ) . F!

.issi.iii, oragas a uina fotoraontaguin monumoin al
, foi posí.ivel

cr.ur un. ccnario onde "as chamLucs das fcãbricas su oncon-

t r ..:'.. ;t:m co:u os cjalos dos camjjanários , <is coj.as das árvores,

os c i'u .■(•:.i ro::;
"

insci'uvundo-Re a.i. tnn baixo-i e 1 evo rio í'.oito cla

Mai.u quo ilustravo "unia vida ■; i.mples e lau.Lliar" uiiriu não

t.j ! t.ivaiii "as notas" quo o coraLss.irio [>revi.ru e que rieveriain

evidenclar "ura ambior.te de sei'fui Lctarie e rio paz social" :

"j/u.i t.-dc:.j bem caiadus, janelas floridas, chnmintiu fumeq..uites ,

tLicío eontribuindo paru uraa impressão clufinLliva o :; Lnl t-t ic.i

tlo_. i' unc.iaĸĸ'-ntos da ;>uz social I innadu uo estado Corjjorativo

<■ Cr Lstão" (12 6) .

P.ir.i o autor rie "Hendito cieja o teu vontru" e do "Ari.io o

i-:v.;
"

ou "Fxtase, obras de amancirado recorte figurativo o do

tui'.Li iTu>.> inuuo:' j'orte Lirica e easta ternura, o horizunto li ■

t <M.:r lo trin que Ferro forraulara n eucomoMria ora-lhe, ch- corta

i.uiu.i, ĩain.i. li<ir e, t.iJvez por ossa r.tz.TO, o comisi-.ar i.o tenha

a!:>a!!Cioua<l;j ,t iduia LnLci«~l de pôr a eoneurso osta roallzacio

enrr'..: <>.•; riecoradorcs premiados cm Paris (177). Mo entunto,

•;.■ o tuiu.i nao Ihe ui'ii es traníuj, a imposigão cfo eiiquarirumun-

io, r.a forga ria sua ruralidade, imporiiu quu o escuLtor se-

(Mtisso uiua curta í'oitura "par Lsi ense" nesto trabalho. Do

i.icl.o, se o possível ainria eucontrar a st.a tôrrauL.i pessoal

iiustu ".amíLiu port uguesa" (1713) u.io é m.unos iraportant u no-

tar quu as fiquras outrora osr i lizarias qraf icarnonte so

.iL.iir.icav.uii Liqoi.a em boas massos u com uu. tratumunto de

po;-iiie.'ior'e:, clueora t ivos que ndo rucio.ava o eornprouiisso natu-

r.ii'.sta. Os uxtremos dest.e friso, constituom o mais acuL>udo

. '/. .-iiipto cicstu or Lentag.io, ombora o paine.l central rectujjore

to..lo cj i nt imismcj o dulicadeza encontrados o.iu tcmát Lc:as uflns

■ Je obras aul' o:r io ro s .

Areaieo t.- estratif icario nos seus níveis c_!<; "poz" e "har-

j 7_ S



moisi.,", e.-,re santuário ondu se ediîicou o futuru, já con-

i lens.irii. na "pt:qucna cas.i lusitana" (129), oferecia, por

oui.tr. ist c, um vasto jarriim do ucolhiiriento aus novos pure-

qrinos povoario cte ostátuus quo pontuavam coin oucr.i lung.io

t.orio (j uspago exturior rio pavilhão. Murto ri.i entrada pi i n-

cLjJũl, .; a Leiubrar o
"

i::.j. t'-rio quu ainria somos", uiu b.iixo-

rclevo rio cscultor liarata Feyo rupresc-utava "Vasco ria t.ama,

Pc-riro Alvaros Cabral e Llií.s rio Oumôos" act-iituanrio rie morio

exj'jross.Lvo u fjersonif ic:agâo dostas íicjur.'.s e rer-rat.<:ii..Io

i> last Lcainente os modelos dentro <:!<_: uma ieonograt ia apto-

priadu <: int uligent t: . í>uu era tarubêm a ostatua u.i "l....ga"

ooLocaria ao '..opo do Jardiiu sobrc ura periestal do mosaico t|uc

eLuvavu magist ralmeiit o a figurag.io rie uiĩi anjo, sim.tltun.-o-

niL'iit.!, (juui ru ii'u e missicnário t: tio quai ja toi vista "uma

!ui"cu !>icisti<.:.i rara dentro d<t ustatuaria nacional" (130).

Mn.a r <:':)>.! ica <iu Peclt.j de Dayton u uma cápia cUi not.ivel est.e-

1.11.1 de C.ibrilho do oscultor Alvaro do Brée, oforoc Lri.i pulos

por. tugueses ao Estario riu Cali fornie - e que maroara uma

Lnovag.io na cntatuária nacional pela introdugao do .oleiiienio

"pudroo" ontit: o r.aveqador se apoiava
- compLetavain c-stu

conjunto cif- pegas <<<> ar livre, a quo o painui d.: ceramica

■'f.inbúiuii' aux millo couleurs" rio Pau.lt> Ferroira ( 'ja oxposto

eiu P...ris e .issLra baptizaclo por Ferro) dava o couvenxente

l'eimitt.: ri':C:OI'«.lt. j VCJ.

É i'orgoso admitir que rientro das "ligoes" (131) quo o

oomissatúo pretendia dar, o pavLlhũo fo.i consoguiclo . A pi'i-

moira, <i cjrando reivindicagáo, eru lembrar ao mundo ciue e : u

"n.'.o secLo tão granrit: su n.io fosscrn <>.; (nossos) n.ivo.jurio

r<:s"; a outi"ú, e r..io mono:; iraportanto, orcT u "rcvt:lagao do

nosso pi'esoni:o, consoquuncia do nosso passado, garantia <ĸ>

nosr.o luturo" (132). 0 arquitecto, os rieeorariores e pintores

qlosãra.i; o construíram coin conveniunte ampl iugúo as tescs rio

eoniissũrio, l.'onte e luimus clos valores da jú anunr: i uda

ĩ.osigoo tlo Muudo Portnoucs" (133).

N'.î'- ustas repr.-:;entagdes n.esmo eorrespondu.ido c:ont i.iuls

ariequagũ'j aos Lnteresses ri«: Salazar e clo roq.me q-.ie aquoLas

t.".!.- oiu i'.u'Ls sc; desenvol veram, não atinqLram a qrartcJeza par.T

í .! 'J



qt.<- si: voo.icionaram. Bom mais .-spectaculur foi o morio coiuo

:..- i'Diic.'ln'i! a ciii: 'truf'.io de ii!i! espago ĩ.unbuiii titr Lbtt Ldcj a

,■:!.. represontag.'io <• q<..._ r,c sLtuava no "llail das Nagoc;s Es-

t. r .uiquira:.
"

. 0 ciesujo oculto clu umu itionurnentalidarie capaz

•:>■ '. i'uduz Lr T "mLsr.ão" que lho .-ra riudo cuinprir u q.ie as

i-.itu::;as yn'lus liini tavam, esj">el!iava-se aqcjra nosta supe.r-

: .1 L.'- 'it' o i uco mil •.><:■.:-, quarirarios .

Para ola, Jcjrqo fîegnrado projocta então um edif'íeio do

suin-rf í c Li-:-, lisas, riei.irii.ricj a partir de uma planta funcional

,■ :, i inpl '.::.; i.-[uu Su aritiptav.i a rea L ii'.ag.u. dc todus as soleni-

..l.itle:-; of í c i <"t i s . uob ela iuvautava- se um "Saiuo de llonra",

t i <oi::port. .iiirio a dignif icagão que tocia a construgãcj devia

tratinzir <: <uu- na boa trnriigão c.ássica se in.inifest ava numa

l'íicliuda i.niponentc: suportando upeuai..; a des i gnagao do pai:.. , c

.;.:■■ uiu esoudo c uiii mapa-mundi ostontando a sua local izagão

cjeuijraí ic:a reforgavam, iium arranjo mais a medida. Foi para o

iucuinar sinibol icamente que Ferro fez j.roceder t-ste s.tlao dc

ui.!,: t:spt:cio cle aii' ũ-c:aiu,"iia
, cuja iungao era a cio exibir na.i

:;íi,::, [>.". rerios os retrat.us clo Presidente da Repúblicti (t'.uneral

Co.c.ir C.ii'uioi'.a ) f: tlcj Carriuol J>atriarca cie Lisbua (Dom Manuol

t;. uu'.i ivcii C-re j Liira ) , rutocados al:o ao Limitu tU: u:t«i píuce-

L.ni.i aplicaria que lhes dava uma apurencia cle cromos nos

eieltos aoariemizados caros a Henriquc Mudina, seu auLor. Num

c.isu c noui.ro trat.ava-se de luarcar a ruprosentagũo tlo pa.ís

e, tior via clela, situar o pauel que a iqruja eacá.li.ca ali

t. ii.iĸi •• <!t>r L::rio cu;niii!u> n Coiioordrita cjuu l'aoilitou iniiLtus

clu . rua I L'uigries ao Presidente <!<> Consulho - r.c-tceira fiqura

ne.uu h.i.er urqul.u e. quo assim so int rotJuzla .

Antes iJole, porérn, ustava a obra ju coin assinatnta o.u

v i.;. i' voi fei.g<"iG e que mostrava o restabelccienuU'.o cla orriuin

.■ci.no .iiLca o fLnanceira quu a ponbplia tie grãficos, com tra-

gu: ._• lUimero:.; , revolava, rieix.uirio a desco!.>t;rt c> <i .. ni ensiti-

c.iguo rio uomorcio coiîi as Colonias (134) e os cí.J.orgos do-

:.t::.r<;i.:.:.iduc
"

em niatũria rie asiiistdncia soc.iai «io indigena"

qui- as
"

inLssô-er;
"

catd! i.cas apoiavam. '16 ass i..n uo entenrie a

i n<-sj>t..raria aj^ari«.".to rio carcieal Patriai ca dt; Lisbon, rofor-

g.io.i, a !. iãs, por um texto sc:u publicado :io cntaloqo <i par

!'.:</



cias ir.enr.îagens das duas rnais ilustres figuras da nagúo. A

ostas, e coino 'ja era Paris se fizora, foi-lhes roservaclo um

espago riestacado no "Salão do Honra" cjue as cstátuas de

Loopo.ldo de Almeida e Francisco Franco figurarattt u quu

novamonto <ili se encjuarirav.un. Porém, a exigencLu de cloil.os

c-ra aqora tåo grande quc o seu aqenciaraento não pod.ia dis-

perisar um cnvolviiriento consequente. Foi entâo que J?rod

Kt adoifor se encarreqou de fabricar um fundo com cluas enor-

mes pinturas murais alusivas ã "?'á" o ao "Impúrio" numa cli-

íuens.io quatro vozes superior aquelas estátuas de Salazar e

Carmona cjue nestes valorc:s se duviara recortar.

0 iinportante e decislvo, contudo, não foi a vorificagâo

das uinbigdus monumental Lzantes ou nitidamente rnais especta-

culares. Ksta constatag.io prende-se cora o raodo mais empol-

qado com que o arquitocto descroveu <;:;te projecto (13!>). 0

notdrLo
'

que este novo cariz acabou por neqar a "modestia"

quo Furro prccon Lzara e que Salazar moldara n.:ts disj-josigdes

luqais rio decrcto que a esta representagão subsistiu (136).

Podoria ato tor-se dado o caso do uma tal situagâo ser ape-

nas uma aparência, mas interossanto se torua conf rontá-la

coin o stand dc- Portucjal na Kxposig.io de S. Francisco -

"Cold<;n Catc Exposition"
- edificado ua raesina altura e

tamboin com risco de Jorqe Sequr.Tdo. A questão nâo e

ineramt-nL...: cicaridînica e para tanto bastaria sublinhar que as

iĸjt'.icias oscasseiara sobre esta sequncia p>artLcipagáo (137).

"Jenliuma refcrência nos f'oi dado cncontrar antes da sua

i nauquragao, umbora, na entrevista de Ferro surja assinaluda

a impiortaucia clos portuqueses nesse FstacJo. F.is, certaniuntu,

a razao ctesta embaixaria ainda mais poderosa, cora a opor-

tunLdade que ela oferecia para se estender a propaqanda,

facilitaria, coino estava a tarefa, pe.la presenga dos artistas

iiu coittinente araericano.

Mas a primeira coisa que é iraediataraente visível e a

feigão tradicionalista da sua fachada, lembrando raais uma

cius iqrejas românicas do Norte do Pais quu propriamente uiri

stand de uma exposigão. 0 aspecto atarracado da construgao,

a soliri.'z que riula se desprendia e o sou forte enraizarnonto

131



iio lU'i'r.-so, uonjuqavam-so coí:i a ..nt rudu abi'-ita num <irco ciu

vo.'u |>. m' i i:i tu
,
enciiuaclo por um cscutlo ladeado por uit.a <:.•;-■

.. urmLlar e por vi~r-. cruz, que coroavuni um programa rie

7..ih< c'.bvLc-:. cie loitura onriu <i jialavra "Portugai" :;<•

u : . ; c rov ia ti um co t id igno ruma t o . 0 pa r adoxo du s t u pav i 1
•

tão c. u

ccuit r.iri.i g.io que ele reprosenr.n se o oompararmos com cj st.anri

i t:u 1 Lz.irio no uspago do "Hal.1 rius Nugo«:s L.strancjeiras" , .-u:

Nova To''<(uu, enquudram molhor o sontirio tJa nossa pĩesenga

l'io:: l.s !. odos iJn.Ldos e ã a< !o(.J U.ii.'.lO quo ela procurou tur, do

ucorclo com o público a quom se diriqia. No "Hall das Nagôes

R's 1 1 uiigu.i.rns" o jjavilhao nacional [)unsou-so onquanto uma

juusunga untie out:r.T-i e oli tent.ou murcar uin lugar na L.iiil.a

(|ii.- em Paris soguira; para S. Franelseo ora uma vontarie d.;

iu '.. niai. urizagao sentimental do p<. í r,
, aincia mals feLta para

uui ". (ir ant' .':;
,

u qufî sublLnhava ar>.-nas o que a sous o.lhos era

sujiosto s.:r a ussência ide.il e irillica cia Pcitria.

0 tjr.u.rio pavilhuo de Nova Iorquo, aquele om que so cn-

:..ii.t!.T u in ri'.scurso sobru os cl i i'eroiU os tempos da I! i.stuu' ia

.jue ri<.'sen!iari<'im o futuro lora rci.Lexo desta dualidaclo ..it:

r.io LociuLo e, eomo tal, resultou uum coiii[>r'oiui sso, cuĩo t'un-

ri.tiiieiii'o :e harinonizava com um desî. Lnata r Lo do ocasião. O

lu'oqr.una rit; Fcno era claro o coereiitt:, :i:as sc> unia leLtura

t.ie.'es t ri'!> momentos - o pavilhão o o staud du "Honra" .:m

litiv.i Iorquc: u o stand na c.i.dad..: t.lo S. Francisco - c-sclart.--

ce. i, no seu eorr.unto, a <jp>tica rio comissár Lo .

O cilio <-le t.inha a dizer uo niunrio aparecia no pavilhão

pr líic if.al , numa linquaqom ambíqua a cjuo não era alheia a

u.itii t'uza de um público raais divors i. f icado, ussuiuindo-sc no

pav.lháo du Honra <i iinportáncia ctosc.:ente com que se olhava

■ ir. oolon.ias, cj impcrio c os valor'to; cr i stuo:.; . Mas aos por-

I iitju.'se:, ria Ou I. ii'drnia, F.':rro intontava e rusuinia rie rt.oi.lo

c<i:,.-Lro t: soru pretensôes um ideário cjuu a todas as inanii.cs-

tugoes j.iros idici o que s6 aii adquitiu a diraensão autentica e

veru.iriu.ira. beixou-se entáo cle lado a máscara de uma plas-

t '. c i <!ade nioriorna na sua concejjgão, o seu irievitável coraprcJ-

mi ■•:..> coiii os valores que através rioJ.t riuveriam transpar t;c<-r',

;>.:!.: s<- rtM.T" apenas a apoloqia cla construg,.io dtu.se "i.tr tlu

■

'. •
>■



aimu portuqucsa" coin o inl.uito rios nossos compat : iotas "su

(tu'íjulharci:;) catla vez iii.i'ls ria nagao (juu 1 hus riuti o s.m uu <i

ĸllll.l" ( l.itî I -

Ncsta eonipiaceni o t.ransmutaguo calu tuiubum a possibili-

riuriu rio urna mais prolongada sobrovivdncia de uu. discurso

•uori.-rnizar.i o c!t:ntro do i eqime <;, Kerro, quo om Poris conl.e-

rira uma riusiiáo ini..u'nac Lonu.t izuiite a nossa representagao,

tornava -se .ujora no tiit.ui o da cor n.-iuional, numa i'.ova Lin-

guu...|om quu m.ircarin a decuriu soguiirie. A: ■um, o u . nai.i.i co

rjLrcctor rio S.P.N. c granoie impu Is ion..;rior da "arto mocierna" ,

::,<>•; Lan.bé.1; comlssário ciestus uxpos Lgbes internucionais , cuja

::,is;;. 10 confessada i-ra a cie roprc ;entnr o pais no estrangei-

ro, acaíiuii por so convertu!' <ios dLtaiues (\v.c cada uina rielas

uxLgia «•, coiiio coi.sequência, fuciiitar u Lns tuurugao oî l-

cLosa rio uma imagem quo sd podia vi.nqar por ontre os .-scora-

bros rias su.ís LniciaLs conv Lcgoe_; . Com Lsto, <■■'.<■ _i..o sd

ofer-ucen rif: bandeja o m.iis uflcuz aLLbL quo o reg Lu.u r.eoos-

sitava para podur qlosar, na sua maneira arcaica ..* poiupos.i,

a rostauragão entrot.u.r o eraprouitriiria, como tumbem a e].u

caria irre: :eri LoveimeiU-u pieso, poncio nos scuis o:.tbros «i novu

viraqom cl.'i poLitLci cultur.iL cjue o S.P.N. pussaria <i coman-

dar, c:omo ariiunto voruiuos.

Os urtistas, por sua vux, it.to saLriam incdluiuus dt;sta

j.us:>.ĸ.|ei... Ue uma u.aitoira 011 rio outra, olos p.u't i c lji.u ani e

coiiiuuqur.ini n.-sta truns I orm.iguo tlo pursj>ucL Lvus, uuiriuudG

uiusmo a t ulorg.i -lfi . A parl.e us qua 1 i.ri.trio:: invontiv.e. e

[riastleus, proi.i-Las quo mt.uuc.u-.im a H..I elho vnn primuiro

pruin.o na l.xposiguo de '". . FrutTci.iCO eom "Pa.i saqem rie l,.i.sboa"

(19:tS) t: a Kr.iriuli ur, nernarrio, 'J'o.n, l.mint-r i co, l.ocha e M.aria

KoiL riestuque ..ri.-qu.trio n.'i conoei !. uuria revisla amer.i Caild "Art

uiitl Inriustry" (U9), com roprodugous cxeinpl 1 f icativas do

trubaLho pnbl'ĸui tar io efcctuario, ul.es inauqura rara, om uorto

suutitlo, «1 visu.ilizugão riu uiua H.i.storLa coinuiu clontro clu uma

i.ova concopg.Lo quu o.s obriqava a t.oinas o mor i.vos qtio não

lhus coiWLiiham. Fo.L, ali.ás, u quo a pori.iqoqia rio rcqim.: pos.

um roi.'vo uo uno sequinte, na oxfx.sig.iO rio "M.in.lo Poriuguos"

(140), .• <;'...:, atravt'u. ria grancio íiiatoriu rias suas jjroposras,



conf.L-.tuir como a mais aculjada irnacji stic:a do I:sr..ido



O "MIJNDO PORTUCUFS" NA CAPI'I'AI. IX) IMPfiKLO, 1«)40

Ouandt> o Pres. riont o do Conselho, coin a mesina ainbigao re-

positoru que o levara a riuvolver a visãu riu "puquoi.a cusu

iLisitaiĸ." aos americanos lusos clo Nova Jorcjue e :.. Francis-

co, aiuiH.ia as comemoragtJes rio uupio centunario da Fur.dagno

t: Rc:,tuLi.rãgáû dc Portugal, a i orga son' iinental do motivo

uisLbricc tutava ja J i qada <■. confunriiria coiu o c:onjunto clo

r.-ulizucô-o:; rie cjliu ulo i'ivi o ;u i nc i p>a 1 "arqu i t.ect «t" (1)- Mas

L-u.ii i <.:a : ioaot: c|uo comegara a sor [jru]>arada riusdu í'J.tl' , cum

., campannu riu rusL.uirus lcvuda a cubo pelo Miiuuri ..-: i o cius

•2>r..r<u.; P.'.bi Lcas (?-), qunhovu ..qor.i um novo .• inais o. iqno <:s-

i.ar.uto ao pi'tu.t-'idur d.u <io n.unrio "o viuoroso uspeutu.u. ! t_.

..ium.i vLtuHdariu surprecr.rien . u u excepcLunui
"

(■') numa l.uropu

"coi_vul_u,, o.jitada, revoÍLicioiiariu" ( •! ) . A hurang..-i oc oito

sucuĩo:.; c.o îiistoria ora "caso raro" ,
como af irmava í-...luzar,

sobrutudo "se para «i dcfiuiguo da i.l.Mit iriariu politica so

uxIcjLr o :t:t:smo oovo, a musma nagao o o mesmo Fstãrie." ( l> ) .

Par'.t o Presidontu cio Conseiho como para Aqosc íitítu ciu Ca;upos

<jLie t;i:, l'i?') fizura publîear uina carL.i tie "um portuquos au--

sentt: de Portuqal" langando a Lduia da ceLebruguo.. (6) tnas

t.aiiib.un paru Antonio l'crro era oc.isião [>aia inunii.uu.or um

"

lccjLtiii'.o orqulho" (7), t.uito m.iis quo os rit.ui lcjii.i os dc
"

re-

construii-nos <t nds prdprios" ( H ) preconizurios por Alburto

du OlLvu.ru (')) naqui: !a mLssLv.i c Lnhaiu sirio cuinpr iríos (10).

Comu cmu.ío cscreviu l'urro, "so o nosso pr'eseiltu ll.iO tht:S

ruspouriesso" ,
"falt.ir- iios- ia ate u .ítiimo, .. «MK:rqia pa.'a

f.utej.u essas d.itus qlortosas ri<> nosso pussudo" (II)- Ub

joct ivuiuente, port.in'i.o, para o rci|iino chegara a ahuru riu

transJ'orin.i!' o pretoxto dessas riatas numa razao maior oudu •-.<■:

Lntograr, iondo no seu contoúrio a continuagão ria qranriiosi-

dariu cit: uma llistdria qut: suinpro recl .iinar.i: o <mo riu 1110,

quo marcnra a fundag.lo ria nacionaliriade, «;xpl i c.tva .lt>40, na

ciuf .Lnitiva recuporagão ria i iicttq >.-nd«Oiic- L.i tomporarlamente

oordJriu como 1640 pruparavn 1940; ou seja, «ua:u "tros <.nos

saqradus r.„ nossa historia": "o ano rio nasciiuonto, o a;io do

r un,o:oi.ineiuo o o uno apoieotico clo russurq im<'ii to" (17).



7'ocíavia, na sequência dos acontecimentos politicos in-

acionais e, principalmente , com a ameaga crescente dos

,i. os uxpansionistas da Aleraanha nazi, que ousara já olhar

■oDÍga para Anqola (13) e acabara de anexar a Áustria

«i<- ■ .is dt: tt:r ocupado a Renánia (14), esta era tambéra "a

«ui. rável oportunidade de mostrar, aos inimiqos e araigos, o

'■i ■ no desenho das linhas das nossas fronteiras" (15). Es-

'•■■ ■■ llic, pois, reservado um outro papol cujo alcance melhor

oinpruunderá se o situarmos no enquadramento das preocu-

p.i. 'os de Salazar e da sua política externa nestes anos,

p. ioamentc centrada ã volta das questdes que a guerru ci-

rie Fspanha lhe colocara (16) e que a recente consolida-

do Eixo Roma-Berlim clarificou na opgão de um Pacto

ii_-.- ico que consagrava o respeito absoluto pelas fronteiras

<• rritdrios dos dois Estados da Peninsula, assira como a

; ■-• sa de gualguer assistência a eventuais agressores contra

riussas pari.os e a conseguente obrigagâo de cada uma de-

urio cntrar em pacto de alianga contra a outra (17).

I.ste recorte no perfil geral de uma Histdria que comega-

v.. . tragar os seus novos contornos, estava como que simbo-

i i .n.unte dado na composigão qráf ica da primeira página do

"

: . . rio de Noticias" do dia 27 de Margo de 19 38, data em que

>:'. ndiu a nota oficiosa da Presidência do Conselho que

'.<.. ' icuia estas comeraoragdes . A primeira visão que ela nos

oî <.-ce, é a de um título destacado em caixa-alta que ocupa

a largura da folha e que de forraa apelativa evidencia

"■(■ .uplo Centenário da Fundagâo e Restauragao de Portugal",

cli..,ando depois a atengão para a sua ce.lebragão "cora festas

ii. . onais grandiosas e de repercussão internacional
"

que o

i.-.'o reriiqido por Salazar consiqnava no desenvolvimento das

riu i . eolunas cuntrais. Mas, de cada uin dos lados deste co-

i.u. , ,'edc> oficial, e abranqidos polo cabegalho que o afirma-

vu. emerqiam em paralela necessidade as últimas noticias

s> >:>:.! os dois grandes temas da actualidade: a guerra de Es-

p.i... a, com a informagâo de que "os nacionaiista romperara uma

v.-. ,nais a frente qovernaraental" ,
er.trando o conflito, se-

..> transcrigão do "Times", "na (sua) última fase", pre-

vi . j se já que "nada pode salvar os qovernamentais" ; e

__
J'■ G



novos dados sobre a ofensiva alemá, "depois do Anschluss",

com relevo para o últirao discurso de Hitlcr, no qual pro-

clarnara que "nenhuma fronteira da Europa corresponde ås ne-

cessiclades dos povos" (lî>). Estes dois acontecimentos que

enquadrarara a paginagão do "facto nacional cias comemoragôes"

no "Diário de Notícias", vivendo ali sob o seu designio,

marcaram também o sou nasciraento e, no sou desenrolar, de-

turiiiinar iam um posterior ajustamento da sua inicLai concep-

gao, ficanoo, assim, duplamente ligados a cstas celebragdus

A realizagão destas comemoragdes mereceu a Salazar uina

particuiar atengão e uin intenso estudo (19) que lhe decer-

minarara o cariz e o siqnificado pela fusão das duas eferaé-

ridcs num único ciclo de festejos. Aparenteinontc, o Presi-

.JtMite rio Conselho nâo a iludia. A redacgâo cio sou t.cxto
-

quo veremos constituir-se coiuo um minuncioso proqraraa
- co-

lut-gava oxuctamente por referir que, em 1939, o país cele-

brava os oitocentos anos da sua fundagâo
- contada a sua

indepondencia desde que D. Afonso Henriques se proclamou roi

pelu primeira vez" e que, em 1940, passava por seu turno o

terceiro ccntenário da reaf irmagãu (...) da raesrna inclepen-

c.tdncia" (20). Mas se nenhuraa explicagão era avangada, no

senticlo do justificar esta jungão de datas num sd mornento de

solonidades, a subordinagão de ambas ao fundo independen-

tista qu<; Ihes era comum permitiu que esse facto J.osse cn-

cuiu'io coin toda a naturalidade, dispensando outras razdes e

abrindo eaminho cd insergâo positiva do ano de 1940 na His-

tdria naeional. Na sua visivel convenirincia, esta concilia-

gâo de "reaf irmagao" de independências era propicia a uma

apropriagao psicoldgica cm prol do nacionalLsmo que o Estado

Novo procurava disfrutar e, através dele, construir coin se-

qura arqumentagão a expressâo exemplar de uma caracterizagao

secular cujas bases raíticas urqia explorar. Ao Presidonce cio

Conselho a ocasiao afigurava-se curial e ao longo dos trozu

pontos da sua nota oficiosa depararaos a cada passo cora essa

intengão, investida agora da fungão d.: reasuscitar scnti-

mcntos gue a estruturassem, tal como outrora c.-ra suposto

terem alimentado o que deveriam celebrar.
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Ein si inesmo, o comunicado de Salazar ao país - e para

u- ■■!■'. do conhecimento que dá das "festas nacionais" que se

cív i 'inhavam - não era nem um discurso, nera um decreto, nem

liiii „icro programa. De todos, ele comunhava um pouco, mas é na

r< ,.ĸ,:ão que com essas formas estabelecia que há que encon-

1. 1. ■■■■. a sua verciadeira natureza.

A filosofia que o informava era de exaitagão comedida,

i r. i orcalada com chamadas ã realidade onde eram inventariadas

.... ..arências, os projectos que não se realizaram e os que

ur.jLu consumar, numa pormenorizagão até â minúcia do rela-

tui .o que culminava com a ideia de uma "Grande Exposigâo

llis: drica do Mundo Portuquês", impondo-se "naturalmente"
,

ria.' i a indole das comemoragdes (21). Todavia, e contraria-

nieii e ã sua racionalidade programática, uma entronizagão de

v.-i . .res e potenciais capacidades afectava os três principais

ubjuctivos da iniciativa que ele expunha de modo sistemático

n<. segundo ponto do texto: "dar ao povo português um tdnico

d..: .ilegria e confianga em si prdprio", através da evocagão

d<- .>ito séculos da sua Histdria que eram tarnbém "oito sé-

cui>s da Histdria do Mundo" e evidência da "solidez e eter-

iiiu.nie da sua independência" ; "levar os servigos públicos e

pai ; iculares a acelerar o ritmo da sua actividade"
, pela

"pi'.-ssão do tempo" e "pelo entusiasmo criador", raostrando

ussiiri "a capacidade realizadora de Portugal"; e, finalmente,

duii.istrar "por um e por outro modo (...) aos nossos prdprios

o.Ij.js e aos olhos de estranhos que Portugal, nagão civili-

za.iora, não findou e continua, pelo contrário, a sua missão

ikj ...undo" (22). 0 encargo deste último aspecto, que sobreva-

lo. . zava a iniciativa, era um dado. É mesrao possível encon-

tr.i: nas preocupagdes que o sustentam a resposta adequada a

Líii. erto número de probleraas que poderiam constituir-se como

ve: dadeiros obstáculos. Eles prendem-se com as condigdes

n..:c •ssárias para levar avante essa "qrande festa de família"

o ..jue, embora o sendo, esperava também "que paises estran-

gcitos (quizessem) ter a gentileza de se associar", até

porque muitas formas haveria de poder "render-se homenagem a

um.i velha nagâo civilizadora ou cooperar-se no brilhantismo

-!.' ana solenidade" (23).
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Aliangas de longa data, "amizades fiéis", "estreitas

afinictades de raga", "coinunidade de c.ivilizagão" erara arqu

raentos que justificavam o desujo de Salazar de que estas co-

memoragdes tivessem repercussão internacional . Assim, não

adraira que o Presidente do Conselho sd dedicado a estas

possíveis reprenentagôes três desenvolvidos jpassos no con-

junto dos treze pontos consignados, como também nesse ccjn-

tuxto se justificava a hesitagâo entre a resolugão das ne-

cessidades do país e a construgao de uma iraagera que deveria

ser oferecida aos visitantes. 0 equilíbrio entre as cardn-

cias e as solugdes passou obrigatoriaraente por esta atengão

raediadora e d era fungão dela que comcga a "scr preparada, a

nossa casa para os acolher" (24). Sd assim se coompreende a

hierarquizagão das acgdes que a nota oficiosa institui e a

iinportância primeira que é dada "â entrada no Pais ou na

capital", com a necessidade de facilitar os circuitos tu-

risticos e "a vida nas cidades ou nos locais mais apetecidos

e apeteciveis, pelo interesse artistico da paisagem ou de

quaisquer caracteristicas regionais" (25). E Salazar inven-

taria "um raundo de coisas" -

"pequenas uraas, outras qrandes"

-

quc deveriarn ter luqar: "o melhoramento das estagoes

ferroviárias fronteirigas" ; "a construgão de uma estagão

rnarítiiua, pelo raenos no porto de Lisboa"; "o aerddromo da

Portela de Sacavém" ; "alqumas, se não todas as estradas dc

acesso imediato ã capital"; "o aperto de certas malhas na

rcde de estradas, com o qual se conipletariam ou arredonda-

riam passuios de grande comodidade e beleza"; "a melhoria de

instalagoes e o aperf eigoaraento dos servigos dos hotois riu

Lisboa o ria província"; "u estabeleciraento de um certo nú-

mero de pousadas era recantos provincianos" ; "mais cuidado

nas limpezas das casas e das ruas"; e, "rauitas outras coi-

sas" ,
corao ele prdprio acresccntava "que coinissdes espe-

ciais (podiara) facilinente estudar" - "desde que estejam

corapenetradas desta priraeira necessidade de estarmos era

condigdes de receber pessoas que nos visitera "(26).

O acudir e o remediar das inf ra-estruturas que nos fal-

tavara era apenas urn dos lados tía corapreensão dos scus ob-

jectivos. Ura outro seria - e na sequência daqueie
- a
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poiii uagâo escultdrica pelo pais fora, dessa Histdria que nos

situava, e que, o presente, devia homenagear através das

fiijuras centrais dos dois grandes factos histdricos gue se

cOiiiumoravam: D. Afonso Henriques e D. João IV. 0 reqime

ainria não produzira momento algum capaz de aglutinar os seus

j_>ropdsitos e era com manifesta pena que o Presidente do

Coi.selho referia não ser possível inauqurar nesta altura o

táu desejado monumento ao Infante D. Henrique, perdendo-se,

assim, o "espectáculo maravilhoso que seria desfilarem ern

graude parada naval, diante da ponta de Sagres (...) as lu-

ziriias representagôes de todas as raarinhas do mundo" (27).

Em i;ontrapartida, era já previsto o levantamento da estátua

ao Restaurador da Independência, no largo em frente ao Pa-

lácio dos Duques de Braqanga em Vila Vigosa e a consagragão

do Pundador da nacionalidade, com a recuperagão do Castelo

de S. Jorge em Lisboa - "centro vital da prdpria nagâo" e

lugar por excelência "da afirmagão da conquista e do domínio

da terra", ou seja, do "penhor da independência" . Mesmo que

não fosse viável levantar ali "estátua ou qualquer outro

monuinento", o castelo - "restituido ao tragado e beleza das

suas rauralhas" - e que "materialraente doraina Lisboa e o Te-

jo, deve dominar espiritualmente o pais" e "deve ser a

acrupole sagrada" ou "o lugar eleito de todas as peregrina-

gous patridticas" (28). Acresce - como ainda escrevia Sala-

zar "que dali se desf ruta (...) um dos inais belos

panoramas que em qualquer cidade do mundo pode existir" e

"nao (havia) o direito de desperdigá-lo" (29). Uma vez mais

era o olhar exterior, a visao para o estrangeiro que

reenviava as solugdes. Subjuqando-se o país real a uma

coniiguragão de postal ilustrado, eram ainda os arranjos de

pormenor, o lixo â volta do tapete, gue merecia um

substancial tratamento.

Ein face disto, o Presidente do Conselho decide, então,

aprtrsentar de um modo mais cabal "o nosso poder realizador".

Não que pretendesse "realizar agora em dois anos o que não

pôde sê-lo em 800", mas este era, sem dúvida, um dos inten-

tos afirmados no princípio do texto e que se deveria tradu-

zir na conclusão de "muitas obras já comegadas" e "no comego

ilO



ou inelhur ainda coraego e fim" neste período de "outras uin

projucto, em estudo ou simplesmente desejadas". Nestc; es-

forgo pcriido gue Salazar nao se coibe de transformar numa

"tjuostuij de brio e honra" dos vários servigos do Estado,

estavara ja designadas as realizagdes que, "pelo mcnos" de-

veriam ser ruspeitadas : o "acabamento das obras dc rcstau-

ragâo do Palãcio, jardim e parque de Queluz"; o "acuDamento

c:a Casa da Moeda (partc administrativa e oficinat); "as

obras anexas do Museu das Janelas Verdes (Arte Antiqa) de

forma que fique era condigdes de nele se poderum reaiizar

uxposigôes temporárias de Arte"; a "construgão da auto-es-

trada para Cascais"; a "construgão do Estádio" quu ule

acrescenta dever ser "levada a efeito e simultaneamentc cora

a da auto-estrada para Cascais, sua ligagão a Lisboa c

construgao cla ostrada marginal, gualguer delas, pelo inonos,

até ã Cruz Quebrada"; a "libertagão definitiva ria Torre de

Beioiii"; <j "conclusão das obras no P<ilácio de S. Bento u ur-

banizagåo do local"; a "resolugão do problema do chamado

Pargue Kduardo VII e a construgao de um paldcio de exposi-

gocs"; as "reparagdes necessárias no Teatro de S. Cur.los";

"o maior impulso possível ao parque florestal de Monsanto u,

se possivul, a arborizagão da encosta marginal do T«..jo,

t.it:sQc os Kstoris, cuja nudez muito prejudica a boleza do

estuario"; "a primeira fase de construgão dos novos iiospi
-

tais-Escolares, em que se visione pelo menos a grandeza c!a

obra";o "ducidido impulso nas obras de novos bairros eco-

ndmicos, d« modo que se possam fazer desaparecer os bairros

iniseráveis que cercara Lisboa" e, finalmente, a "Ligagão ra-

diofdnica riu Portugal e seu Impdrio, com a aspirugao riu quu,

durante as testas e depois, a partir delas, todos os domi-

nios ultramarinos possarn seguir a cada momento as manifus ■

t.igdes uspirituais da Mâe-Pátria".

Eram, portanto, treze as alíneas deste ponto scte docii-

cado ãs construgdes e, cora excepgâo das obras no Palácio du

Queluz, Casa da J*foeda e Palácio de S. Bento, tudo ainria us-

cava i:m fase de estudo ou projecto. Não se pode, assim,

considerar este inventário como um balango legitirao riu um

regirae que em 1938 celebrava tambdm os dozc anos d«
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existência. Não era, exactamente, ura ponto de chegada; m4s &c

avaliagão de uma situagão enguanto reflexo de iniciativas

qiu: se foram produzindo nesses anos e que urgia efectivar

cotuo inotor de arranque de obras futuras. As comemoragôes

seriam o pretexto e "a grande exposigão" que a seguir se

programava, tendo embora inspiragão em "todas as pegadas e

vestígios de Portugal no mundo", deveria constituir-se numa

espêcie de ensaio ideal dessa capital do Irapério, cora a

vantagem de nela se inserir e de através dela se poder pro-

jectar .

Como Salazar notou, "poucas vezes estaria tão bem funda-

mentada uraa Exposigão Internacional corao cora a celebragão do

duplo centenãrio" (30). No entanto, ele inforraa expressa-

raente gue renunciou a ela, embora deixando em aberto "que

num ou noutro caso se pega colaboragão de outros paises".

Que paises teria o Presidente do Conselho em mente, não sa-

bemos. 0 certo é que dedicava já ao Brasil uma atengão cui-

dada, fazendo-lhe uma "referência especial" fosse qual fosse

"a parte que nas comemoragdes centenárias (quiaessem) ama-

velmente tomar outros Estados". Não sendo embora, por defi-

nigao, uma exposigão internacional, a ideia e o manifesto

desejo de uma vasta participagão estrangeira estava subja-

cente â comunicagão de Salazar e foi também em fungão dela

que se tragou a grande maioria das linhas programáticas .

Impunha-se, pela "índole" das prdprias celebragdes, em

"primeiro lugar" a "Grande Exposigão Histdrica do Mundo

Português" . A nota oficiosa indicava já que "o local pode-

ria ser os terrenos vagos da Jungueira em Belém", prevendo-

-se que, por essa altura, fossem propriedade do Estado e da

Câmara Municipal. 0 seu objectivo, "os seus fins", seriam

mostrar "a nossa acgão na Histdria do Mundo". Em consonância

com ela, foram tarabém proqramadas outras pequenas exposigdes

que deviam surqir paralelamente e em locais apropriados : uma

"exposigão de arte portuguesa" que deveria, na parte da

pintura, "restringir-se" aos primitivos, ocuparia o novo

anexo a construir no Museu de Arte Antiga; uma "grande Ex-

posigão Etnográf ica" , vocacionada para a reprodugão da
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arguitectura das vinte e uma provincias portuguesas onde se

pensava mostrar também "os habitantes com induraentãria prd-

pria, (reproduzindo) os usos c costuraes das suas regides"

destinava-se ã Tapada da Ajuda; uma "Exposigáo do Estado

Novo" que, não tendo ainda luqar previsto, era já delineada

corao tendente a "raostrar tudo quanto o Estado Novo tem fei-

to, desde a sua estrutura orgânica, atd a obra de renovagáo

e russurgimento moral e material"; t;, pelo rcsto do pais,

previa-se, "por iniciativa de sub-comissdes da provincia", a

realizagão de "peguenas exposigdes acessdrias e locais" e,

como exemplos dustacados, assinalava uma exposigâo de ou -

rivesaria em Coimbra e outra sobre o "barroco" no Porto. Mas

o Presidente do Conselho também abordou outros aspectos: a

promogão de alguns congressos "de carácter internacional
"

,

entre os guais destacava o "Congresso do Mundo Portugués"; a

organizagão de "cortejos, fostas e manifestagdes patridticas

e civicas", com "romagens patridticas a lugares raais u-spe-

cialmente ligados aos factos gue se celebram"; a edigão de

publicagdes cora ciestague para "a publicagão da documentagao

diplomática e iconográfica respuitante tanto ã fundagão da

nacionaliciade como â restauragão" . Neste tiitimo capitulo

dt.-viam aparecer com igual necessidade, albũns rie "Terras,

paisagens e monumentos de Portugal", coiect.áneas du "costu-

mes e t.ipos populares portugueses" ,
obras sobrc "a casa por-

tuguesa" ,
com "fachadas e interiores dos nossos soiares e

casas tipicas", não esquecendo a divulgagão dos "Primitivos

Portugueses" . Mais ligada ã "Grande exposigâo", sobretudo

enquanto símbolo destas celebragôes, foi previsto urn "ca-

tálogo inonumental e ilustrado" e um álbum panorâmico sobre o

Estado Novo gue receberia o titulo de "1940".

Tudo estava, assim, minunciosaraente gizado. Os fins a

gue se deveria subordinar, mas tambdin a or ientagáo gue era

iraperioso respeitar. Simplesmente, nesta "ideia" gue Salazar

t.ambcm chamava de "aspiragão" e de "programa", e quc afir-

mava caber "dentro das nossas possibilidades" ,
estava tambéni

contido um sistema interpretativo das comemoragdes onde não

deviara ser consentidas nera ac:oites outras iniciativas (31).

Era bem mais do que "uina festa para todos os portuqueses"



quc se tratava. Evidentemente que, por este lado, alqumas

verbas se pensava dispender, raas elas constituiam uma "pe-

qu-Miu percentagem das iraportâncias a gastar", uraa vez que,

cua.o foi logo anunciado, não se ia "erapenhar ou vender as

pratas da casa para servir um chá luxuoso å familia e aos

amigos" (32). 0 iraportante era não dissipar os dinheiros

púbLicos "em coisas gue morrem", "em coisas gue passam" . A

"raáxima parte" devia "ficar como obra útil", cuja permanên

cia "(ajudava) por si mesma a perpetuar as festas", como

vontade, como "esforgo realizador" e, principalmente, como

"estilo" (33). Mas a verdade é que, procedendo assim, Sala-

zar estava mais perto das razdes que levavam habitualmente

os paises a promoverera nos seus territdrios as exposigdes

i ntornacionais que ele afirmara recusar e foi, talvez, esta

ambiquidade sobre a natureza das celebragdes que mais marcou

a F:xposigão do Mundo Português (34).

0 processo legal de atribuigdes de competências, desi-

gnagdes de cargos e outras disposigdes gerais sobre as ce-

lubragdes, foi sendo progressivamente legislado de Abril a

Outubro de 1938. Uma priraeira portaria datada de 11 de Abril

desse ano, coinega por nomear uma Comissão gue deveria en-

carregar-se da promogão das celebragdes. A lista é longa,

mas dá uma ideia clara da dptica que presidiu a estas mani-

fustagdes . Nela encontramos, por ordem alfabética, vinte e

seis personalidades agregadas ãs suas profissôes ou cargos

que entâo desempenhavam: Adriano de Sousa Lopes (director do

Museu de Arte Contemporânea) ,
Afonso de Ornelas (secretário

da Academia Portuguesa da Histdria), Alberto de Oliveira

(Embaixador ) , Antdnio Augusto Mendes Correia (professor e

presidente da Câmara Municipal do Porto), Antdnio Ferro (di-

rector do S.P.N.), Antdnio Garcia Ribeiro de Vasconcelos

(presidente da Acaderaia Portuguesa de Histdria), José Capelo

Franco Frazão (director da Escola Superior Colonial e Pre-

sidente da Sociedade de Geografia de Lisboa), Duarte Pacheco

(professor e presidente da Câmara Municipal de Lisboa),

Francisco Nobre Guedes (director-geral do Ensino Técnico),

Gustavo Matos Cergueira (escritor), Henrigue Galvão (direc-

r.or da Emissora Nacional), Henrigue Gomes da Silva
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(director-geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais), licn-

rique Linhares de Lima (presidentc da direcgâo da Sociudac.lt:

Historica da Independência de Portugal), Henrique Quirino da

Fonseca ( investiqador de Arqueologia Naval), João do Couto

(director dos Museus Nacionais de Arte Antiga), João Provi-

dência e Costa (professor da Faculdade de Letras de C'oiin-

bra), José Cottinelli Telmo (arquitecto) , Júlio Caiola (a-

qente geral, interino, das Êolônias), Júlio Dantas (presi-

dente da Classe de Letras da Academia das Ciências rit; Lis-

boa) ,
Luiz Pastor de Macedo ( secretário-geral do Grupo

"Amigos de Lisboa" ) , Manuel Mûrias (director do Arquivo Co-

lonial) ,
Manuel Silveira de Castro (presidente da Junta Au-

tdnoma clas Estradas e do Conselho Nacional du Turismo),

Paulino Montês (arquitecto) ,
Porfírio Pardal Monteiro (pre-

sidente da Direcgâo do Sindicato Nacional dos Arquitectos ) ,

Raul Lino (arquitecto e secretário da Academia Nacional de

Belas Artes) e Reinaldo dos Santos (professor e presidenre

da Academia Nacionai de Belas Artes). A exigência e a am-

plitude das coiueinoragôes era de tal ordera, que Salazar de-

cidiu, em primeiro lugar, reunir todos os organismos e pus
-

soas, principalmente agueles em fungão destas, que de tuna

forma ou de outra, o contributo parecesse pertinentu . Ar-

quitectos, directores de Museus, historiadores, escritores ,

professores, representantes das mais conceituadas Academias

u de outros organismos de Estado, como eram a Direcgâo-Cural

dos Monumentos Nacionais, o S.P.N. e a Emissora Nacional,

mas tambéra a Junta Autdnoma das Estradas, davam a vocagão

variada desta comissâo organizativa . Como presidente, vicu

-presidente e secretário eram designados o erabaixador Al-

berto de Oliveira - antigo ministro de Portugal em Bruxulas

e autor da célebre carta gue langou, em 1929, a ideia das

celebragdes (35), José Capelo Franco Frazâo - director da

Escola Superior Colonial e presidente da Sociedade de Geo-

grafia
- e Antdnio Ferro - director do S.P.N..

Eui Outubro de 1938, um novo decreto (36) estipulava c

precisava as incumbências desta coraissão, gue passoti a de-

signar-se como "Comissâo Nacional dos Centenários
"

,
dividida

agora pelas secgdes da "Exposigâo do Mundo Portugues",
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"Exposigão de Arte", "Congressos" , "Festas e Espectáculos" ,

"M.u: i festagdes cívicas, histdricas e religiosas", "Turismo"

u "cropaganda e recepgão". Dois parágrafos em adenda ao ar-

tigo que consignava estas iniciativas (37), esclareciam gue

toda a propaganda ficava adstrita ao S.P.N., com a superin-

teudência de Antonio Ferro, seu respectivo director, e gue

"as obras a realizar e a concluir que (faziara) parte do

pro.jraraa (ficavam) a cargo dos servigos competentes do Mi-

nistério das Obras Públicas", sob a direcgão do novo minis-

tro e tambéra presidente da Câmara de Lisboa, Engenheiro

Duarte Pacheco (38). Fiel ao seu propdsito, Salazar cir-

cunscrevia, assim, os dois principais aspectos das coraemo-

raguos, delegando, por interpostos organismos, em Ferro e

Pacheco, a viabilizagão de um cuidadoso programa de gue "a

Exposigão do Mundo Português" seria o símbolo. Com tais

pressupostos, o Presidente do Conselho fez entao sair da

comissão nacional uma comissão executiva e um comissariado

espucial para essa exposigão, dotados de estrutura adequada

o do certa autonomia. No fundo, como se explicitava no

pruambulo, tratava-se de "dar realidade concreta ao pensa-

ntunto do governo que aquela comissão interpretou" (39). Mas,

seria necessário esperar ainda por novas disposigdes legais

para gue os cargos dos novos drgãos de execugão fossem

atribuídos e estes iniciassem as actividades para gue tinham

sido criados. Sem justificagão aparente para tão grande

atraso, no dia cinco de Novembro, Júlio Dantas (grande ini-

migo de Ferro dos tempos do "Orpheu"), era nomeado presi-

dente da coraissão executiva que depois integrou Reynaldo dos

Santos, Linhares de Lima, Silveira de Castro e Antdnio Fer-

ro, como directores das várias secgdes estipuladas e, bem

mais tarde, foi, finalmente, designado Augusto de Castro

para comissário geral da Exposigâo do Mundo Português, cuja

posso ocorreu a 28 de Dezembro de 1938. Este jornalista,

oscritor e diplomata que no ano seguinte viria a reassumir

também as fungdes de director do "Diário de Notícias" (40)

sd viu, a 4 de Janeiro de 1939, o seu comissariado final-

mente constituído com as nomeagdes dos seus colaboradores,

nas pessoas do engenheiro Sá e Melo ( comissário-ad junto) ,

Coi i inelli Telmo (arquitecto-chef e) , Matos Sequeira,
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conhecido olisåpôgrafo e agora responsavel pela coordenagão

histdrica, Leitâo de Barros, cineasta e cendgrafo que pas-

sava a assegurar os servigos externos e Gomes de Ainorim, en-

genheiro agrdnomo que superintendera o trabalho florestal do

Parque de Monsanto e assumia novamente idênticas fungoes no

ajardinatiento dos espagos ein que seria montada a exposigão.

Nas priraeiras declaragôes que prestou å iraprensa, Auqus-

to de Castro, Comissário Ceral da Exposigão ,
dava conta de

todas estas diliqências acentuando o combate contra-reldgio

gue se iniciara e o "imenso esforgo preparatdrio" guu, por

su-lo, ura já visível e refercnciável (41). Ein trinta dias,

ou seja, de 4 de Janeiro a 4 de Fevereiro, tinha sido pos-

sivel escolher def initivaraente a localizagão da exposigão,

estudar as suas condigdes e adaptagão, iraaginar e organizar

um programa, levantar e faz.er aprovar plam.as, escolher co-

laboradores, seleccionar e distribuir trabaihos. Tudo isto,

que era também um sinal ou o •< om que as coisas toraariam,

perinitia-lhe anunciar com scguranga a inauguragão para Maio

de 1940, prometendo gue os respectivos trabaihos seriam co-

megados no dia quinze de Fevereiro. Estávamos, exactamente a

doze dias de distância e apenas decorrcra um môs desde a

toinada de posse dos seus coiaboradores (42). Entretanto, a

concepgão, o proqrama e o Jocal tinham, como que por mila-

gre, surgido. Na perspectiva de Augusto de Castro "uma cx-

posigão do mundo português" qtteria dizer "uma exposigão de

Histdria de Portuqal" (43) e, portanto, se ã partida esta

equivalência era feita, com alguma razão, justificava gue

ula "nao poderia afastar-se da visâo do Tejo" "nossa us-

trada universal, caminho histdrico da nossa iiuort alidade,

centro geográfico da nossa civilizagão latina e atlântica".

De resto, a sua opgão cra tainbum clara quanto a localizagão

e, das duas solugôen que lhe foram propostas, ambas centra-

das ã volta dos Jeroniraos, ele arioptara aquela qut: ina i s fa-

cilmente demonstrava essa simboloqia, aproveitanrio o terreno

livre era frente desse monuraento até ao rio c com a possibi-

lidade de o poder estender, em larqura, desde a Praga Afonso

de Albuquerque até â Torre de Belém. A outra solugao que lhe

foi aprosentada, visava a utilizagão de um "cnorine, inculto

.-
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e rieserto espago" gue ficava por detás desse edifício em-

bl t-.itiático e gue oferecendo embora uma situagão "raagnífica e

acessível" de condigdes panorâmicas excepcionais, teria de

subordinar-se necessariamente a uma prévia urbanizagâo do

locai, "obra demorada e impossível de realizar dentro do

curto espago de tempo gue restava", como reconhecia o co-

raissãrio (44). A hipdtese escolhida era não sd possível como

desuiavel. É claro gue mesrao esta estava "condicionada a

alguraas demoligdes indispensáveis" ,
mas elas prdprias tinhain

sido "já previstas mais ou menos" no plano de urbanizagão

daguela zona (45). Quando Augusto de Castro afirma gue com

"a alta visão" e "decisão" do Presidente do Conselho e com a

"vuntade inteligente" e "inflexível" do Ministro das Obras

Públicas e Presidente da Câmara de Lisboa se "venceram todas

as clif iculdades
"

, ele já tinha uraa visão corapleta dos tra-

balhos: "a grande praga em frente dos Jerdnimos (ficaria)

inteqrada na exposigáo e (seria) o seu grande átrio de hon-

ra" ; "os terrenos até ao rio (seriam) libertados das hor-

rivcis construgdes" que os desfeavam e obstruiam (46); "os

Jercnimos (voitariam) a olhar de frente, sem embaragos, o

Tujo"
- "seu espelho e seu compleraento" ; e "a Torre de Belém

(suria) aproveitada e ( constituiria) , desembaragada já numa

grande extensâo da sua incdmoda vizinhanga, um dos seus fun-

dos panorâmicos" . A ideia de edificar "a verdadeira cidade

da Histdria de Portugal" entre "a grande nau do século XVII

ancorada na doca da exposigao", como sua "antecâraara"
,

ou

"seu primeiro pavilhão", e o monuraento do mosteiro dos Je-

rdnimos nâo poderia ter melhor compreensão. Duarte Pacheco

desejara tambdm al a grande "praga do Irapério" e esta solu-

gão parecia ser duplamente oportuna (47).

A Cottinelli Telmo coube, como arguitecto-chef e desta

erapresa, o "feitio" da exposigão, segundo a sua prdpria ex-

pressão. Meses antes, ele debrugara-se sobre a "arguitectura

efdraera", na revista "Arguitectos
"

, recenteraente fundada e

da qual era tambdm director (48), a pretexto da exposigão do

"Ano X", realizada era 1936, como vimos. A explicagão deste

súbito interesse por um acontecimento que se passara há dois

anoc atrás é simples: ela tinha sido a última grande
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exposigão promovida pelo regimu em territdrio nacional e,

tanto o seu autor, Paulino Montés, como o seu novo comcnta-

clor, Coctinelli Telmo, estavam notneados desde Abril de 1938

para integrarera a comissão nacional das comemoragdes . Acon-

tuce, porém, gue esta conveniente atengáo, gue vem a ptiblico

no número seis da revista, e gue corrospondia aos meses riu

Agosto-Outubro, é paralela ao proccsso gue desencadeou a

m.ineagáo da comissão executiva e da comissão especial para a

oxposigáo sem gue, contudo, ai fossem designadas as resjjec-

tivas ocupagbes dos cargos (49). Talvoz, por isso, logo no

inicio do seu artigo, Cottinelli tenha sublinhado, coin largo

dnfase, que norinalmente "atribui-se um prazo largo paru (t;s

te tipo) de construgão, raas não se confia nele, e entâo rou-

ba-se ao período de concepgão tudo quanto é possívei" (t>0).

Mas, se ele reconhecia como caso exeinplar e único o que su-

cedera cora a raais recente exposigão de Chicaqo, a "Century

of Progress" (1933), na gual os arguitectos puderam dispor

de cinco anos para estudo, imediatamente a seguir iangava se

na apologia romântica de uma eguivaluncia entre o rendimento

tJo artista e os sacrifícios que a elo lhe eram exiqidos. Ou

seja, quanto mais lhe reduzissern "o teinpo, a verba e o es-

pago"
-

que apesar de tudo colocava "dentro de certos limi

tos" -, mais "acesa" trabalharia a imaqinagão. Uma riuíes.i

apaixonada das potencialidades criadoras que em ocasides

descas emergiam inesperadamente e a concepgão iegitima de

que "a arquitectura efémera é uma espdcie de aventura dentro

da Arquitectura", vâo permitir a Cottinelli concluir quc o

"rasgo" c a "liberdade de expressão" que estas iniciativas

favoreciam -

pondo de lado "a obsessâo da responsabi 1 idade

(...) de serein (feitas) para ficar" superavam todos os

contrateinpos e obstáculos de qualquer conjuntura nacional.

Porém, se aplicarmos estes princípios ã exposigão que se

avizinhava, como razáo que fundamentava o artigo, veritica-

inos gue Coctinelli via nela menos a ocasiao propícia paio su

levantarem um conjunto de obras "duráveis" guc servissein

depois a cidade numa tradigão gue tanto Paris como Nova

lorgue adoptaram, em 1937 e 1939, com as exposigdes inter-

nacionais que respectivaraente promoverara, que uns motivo de
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"

t ransfert
"

- "desabafo dos arguitectos que pela vida pro-

fi:..;ional fora não têm ocasides frequentes de sonhar, como

st.nharam na escola diante do projecto "arrojado". A natureza

cia uxposigáo do "Mundo Português" gue Salazar em Margo fa-

dara numa ambigua definigão, encontrava agui, sete meses

dcpois, uraa primeira concretizagão ao pretender justificar-

-se coino manifestagão absolutamente eféraera e que, assen-

tando erabora num "máximo de restrigdes materiais", corao o

Prusidente do Conselho preconizara na nota oficiosa, tinha,

uin contrapart ida, "um mínimo de restrigdes de ordem espiri-

tual" constituindo, assim, um maior desafio para o arqui-

tecto. Sendo uma obra para "desaparecer" quando cessasse a

causa que lhe dera origem, ela era, a partida, consensual,

uitia vez gue estava destinada a produzir "indiferenga ou en-

tusiasmo" mas nunca "indignagáo" . Este pressuposto que

Cottinelli habilmente explicava era apenas a roupaqern com

que ele revestia a defesa intransiqente do espago de expe-

rimuntagão que estas exposigdes normalmente proporcionavam

aos arquitectos. Mas, para o cendqrafo que ele também era, a

opgão desta exposigão ser somente "efdraera" abria ao arqui-

tecto um campo de manobra muito maior, podendo reforgar a

sua expressão e esforgar-se para que ela "brilhe rauito,

justamente porque brilhara por pouco tempo", como então es-

crevia (51). Nâo havia, portanto, contradigão entre o ar-

quitecto e o cendgrafo, descrita nos termos de um trabalho

quu os aproximava: uma contribuigao identicamente criativa;

a pobreza dos materiais com que ambos lidavam; a raesraa au-

séncia de remorso no fim da festa; e, quanto ao aspecto

"perturbador" de o arquitecto habituado a construir para

permanecer ver aqora a obra desmantelar-se, Cottinelli re-

matava que "pobre daquele que não encontre no passado alquma

coisa para demolir". Assim, se outras razôes faltavam, esta

foi, no entanto, suficiente para mostrar uma sensibilidade

quo inscrita no drqão da classe dos arquitectos adquiria um

pesc> considerável enquanto, paralelamente, dava um primeiro

siual da forraa que a exposigão do "Mundo Portugués" podia

vir a adoptar.

0 gosto romântico de Cottinelli pelos efeitos que a
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piussão do trabalho habitualmente exercia sobre os artistas,

tuvu oportunidade de revelar-se nos dias que decorrurara en-

tre a sua nomeagão como arquitecto-chef e da exposigåo e a

apresentagão dos dois cstudos que, entretanto, subraeteu â

apreciagâo de Salazar e de Duarte Pacheco. Uiria pormenorizada

tiescrigao publicada na revista "Arquitectos" (52) dá-nos

conta que uma primeira planta foi elaborada, dentro de uma

concepgão "necessariamente timida e prudente" tendo em vista

"o tempo disponível e outros factores" que não chega a es-

clarccur, embora depois acrescente gue aquela foi substi-

tuida por uma outra, "mais ousada", e efcctuada apenas em

quinze riias . A baso riesta ousadia que a i'iltin.a soiugao

transportava centrava-se, sequndo o articulista, nuraa mais

ciara definigâo da "Praga do Império", nas
"

responsabil ida-

cius do título do certame" que, como ele fez questão em

acentuar, consistia numa "Exposigão Histdrica do Mundo Por-

tuquês" e na facilitagâo de "demoligdes de alguns edificios,

barracdes e hangar dos servigos submersiveis e hidroavides"

que, de início, certamente não estavam previstos. Recorde-sc

que na primeira comunicagão do comissário qeral da exposi-

gao, ele prdprio afirmara que as demoligdes a efectuar es-

tavam "raais ou menos" consideradas no piano de urbanizagão

para uquule local deixando era aberto a poss ibiiidade de nao

s.uuin respeitados a letra essas dispos igdcs e, portanto, do

r.erem sido inesmo ultrapassadas (53). Interessava era achar o

"íoitio" desta exposigão e a colaboragâo estreita com Duarte

Pacheco perraitiu a superagâo de todos estes cor.dicionaiten-

tos. Estudá-la om volumes, estabeiecer- lhe os limites, ana-

iisar os problemas de trânsito, de acesso e dc vedagoes iuí

a tarefa seguinte.

Uma grande perspectiva isométrica guu na altura se pu-

blicou (d4) e na gual colaboraram os arguitectos Cristino da

Silva, Antdnio Lino, Vasco Lacerda Marques e Vasco Palmiro

Regaleira, oferecia a "primeira visão de conjunto" da expo-

sigão que poucas alteragôes sofreu. Entre os Jerdnimos e o

Tejo e a estátua de Afonso de Aibuquerque e Bel'hn as fron-

teiras estabelecerara-se . Se a qrande porta maritima, sobre o

rio, era ideoloqicamente a sua entrada principal, como afir-



ii.aru na sua primeira comunicagão a imprensa, outras duas se

aoriam: do lado de Lisboa, sobre a Avenida da ĩndia, a porta

cia "Fundagâo", do lado de Cascais a da "Restauragão" . Con-

finado a priraeira surqiam naturalmente os pavilhôes da "Fun-

ciag.io" ,
da

"

Independência" ,
dos "Descobrimentos"

,
da "Co-

lonLzagão" ,
da "Propaqanda e da Fé" e o de "Honra e de Lis-

bu,i"; mais prdxirao da porta da "Restauragão" o pavilhão dos

"Purtuqueses no Mundo", pavilhôes da "Imprensa", "Aldeias

Portuguusas" , "Parque Infantil", "Secgão etnoqráfica Me-

tropolitana" e restaurantes . Na outra ponta do terreno,

ficava a "Etnografia Colonial" no Jardim do Ultramar, en-

quanto do outro lado do mosteiro, jogando com este último

capitulo, um "pargue da atracgdes" já se desenhava.

Cottinulli desdobrara-se, multiplicara-se, excedera-se e fez

"proriigios"
-

gualidades que, em entrevista dada na altura,

dizia pertencerem aos portugueses (55). E se "em parte al-

guma do inundo se pensaria era pôr de pé, com um ano de ante-

cedencia" uma exposigão como esta, os resultados estavam ã

vista. Cabia-lhe a "regência" da "grande orguestra" dos ar-

quitectos, como afirmara e, assira, paralelemente a estes

estudos, uma outra equipa constituida pelos arquitectos

Gongalo MeJJo Breyner e Antdnio Lino trabalhava jã com Hen-

ricjtie Galvão, director da secgão colonial. Entretanto, Au-

qusto de Castro definia, em colaboragão com Matos Sequeira e

com os demais consultores histdricos os programas dos dife-

rentes pavilhdes nas suas linhas principais, contribuindo

para o aparecimento dos primeiros esbocetos dos arquitectos

quu proqressivamente davam lugar ãs pegas essenciais dos

prtjjuctos definitivos e aos projectos completos
- base do

"panorama miniatural" gue uma maguette, feita em estugue por

João Rocha, ilustrava já, a catorze de Maio de 1939, quando,

de I initivamente foi submetida â apreciagão de Salazar.

Se esta visão demonstrava um avango notdrio nos traba-

lhos, ela também indicava que a exposigão optara, exclusi-

vamunte, pelas construgôes efémeras, como Cottinelli pre-

tendera, circunscrevendo o seu espago a um âmbito nacional.

A hipdtese da participagâo do Brasil, única referência di-

recta que o Presidente do Conselho formulara na sua nota
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oficiosa, continuava aberta com uiu convite mais explícito da

parte dc Governo para esse pais "construir ou decorar um

pavilhâo" (56). Mas as ténues esperangas de uma representa-

gâo mais vasta e que chegou a scr ventilada pelo jornal "Le

Jour", relativamente å presenga francesa (57), náo se con-

íirmavam. Prudentemente, Salazar renunciara fazer dola uma

manifestagão internacional , preferindo classif ica-la como

uma "festa nacional" - "festa para todos os portugueses do

mundo e em que todos (podiam) e (deviatn) colaborar" (58). A

Exposigão, pelo facto mesino de apelar â part icipaguo de to-

rios como prova da "vitalidade do jdovo portuquos u do seu

unqenho criador" (59), deixava supor um iundainuntu objecti-

vo, uraa constatagão que se impunha e que a est rut urava, para

além dos efeitos que se advinhavain já e que o Presidonte do

Conselho resuraira como via adequada para "(expulsar) de nds

o espirito de tristeza e do mal" (60). Essa suposigão que a

alimentava e que Salazar revelara no acto de posse da Co-

missão Nacional, ein Abril de 19 38, era o reconhecimeivto pû-

l>lico e oi'icial de que nos últimos anos se tinham feito em

Portugal "alguns ensaios desse género" e "parece que bri-

lhantes", corao não deixava de sublinhar, o que lhe permitia

afirmar ioqo a sequir que "a esse respeito temos uma escola

e já saberaos do que somos capazes" (61). A referencia di-

recta ao trabalho dos artistas que Antdnio Fcrru cliainara e

dirigira nas exposigdes internacionais de Paris, Nova Iorque

o S. Francisco, realizadas respcctivaiuente em 19 37 e 19 39, o

apoio que nela se incluia e o facto inegável rio gue estes

seriara "os principes das coraeraoragdes
"

-

"porgue rioles (de-

penderia), era grande parte, o seu dxito" (62) constituiara

para o director do S.P.N. uma vitdria, raas tatnbuiu um uovo

desafio: fazer passar essa confianga pela prova rio fogo de

uma exposigão em territdrio nacional, gue justit icasse as

elogiosas críticas do exterior c confirraasse a realidaou da

opgão estécica gue as fundamentou, não era tarefa rãcil. Os

ocos e as paixoes que, entre nds, a exposigão ciu Paris dis-

putara, eram suficientes para ressuscitar âniraos e cuntur.uas

que, na altura, por conveniente posicionamento não vierara a

lume (63). Toriavia, a escassa divulqagão que a rej>resentagão

portuguesa teve em certa imprensa do país ou as reticências



qu>.: noutra provocou, bastavara para avaliar o capital de

censura estética e ideoldgica gue acumulavara . . .

A investida do caricaturista e coronel Arnaldo Ressano

Carcia, presidente da S.N.B.A. nas duas conferências gue

r'uatizou nesta instituigão, em 19 e 20 de Abril de 1939, e

cjtu: mais tarde apareceram nas páginas da revista "Brotéria"

(64), e depois, com prudentes alteragôes, em separata, sd se

compreende em fungão daguela situagão. Decorridos dois anos

sobre a exposigão de Paris era ainda a pretexto dela que ele

discorria, incorporando no titulo genérico de "A pintura

civ<uigada", "impressôes de uma viagem" que ali fizera e que

refiectia fatalmente uma diversa posigão daquela que ofi-

cialmente se tomara. Ao crédito tácito que o Governo ofere-

cera aos artistas e a nova "escola" que reconhecera haver

(65) Ressano Garcia contrapunha uma ofensiva em nome do

cristianisrao, do nacionalismo e da normalidade com arqumen-

tos extremos sobre a acgão destes "revolucionários sociais

sein ideai, sem Deus e sem moral" - "charlatdes" , "parandicos

o deqenerescentes"
-

que amparados a uma "heresia" manifes-

tamente judaica e vinda "da Rússia" ameagavam, com a "mons-

truosidade dos seus disparates" conduzir ã "bestializagão do

espirito humano" (66). 0 escândalo que provocou, os protes-

tcjs que suscitou, não podem separar-se do sério aviso que

esta comunicagão era . As afirmagdes do presidente da S. N.

B.A. e os seus elogios ã politica cultural de Hitler gue o

semanário "Bandarra" em 1935 já apoiara (67), perraitiara-lhe

aqora sublinhar que este "varreu os museus de todas as

imundícies artísticas" para que a nova arte da Alemanha "sd

tivusse artistas insiqnes", legitimando-se no acordo de

princípio que Pio XI parecera dar ao chefe do reich. Mas, ao

coucluir que Mussolini "sob o ponto de vista artístico fra-

cassara por completo", Ressano Garcia não sd esclarecia a

sua via de influência como atingia directamente Antdnio

Fei.ro, gue tão f reguenteraente o citava, marcando e clarifi-

caiĩOo um quadro de pressupostos políticos através de razdes

esteticas. Era o inicio de um combate que não mais teria

trũcjuas, com batalhdes de académicos preteridos e injuriados
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pela aposta "moderna" de Ferro e quu agora, coin afinco, se-

guiam o coronel - seu porta-voz de afrontas acun.uladas para

lembrar que "guerendo o nosso Governo firmar-se num nacio-

nalismo vigoroso e sensato, esta índole da sua obra não será

reconhecida, no futuro, se o desenvolvimento das artes nâo a

acompanhar com a necessária elevagão e patriotismo" . A ex-

posigão do "Mundo Português" era o moinento ideal para esta

arguĩ.ier.tagâo. Ressano teve essa percepgão e a "Ilustragão"

assegurava gue ele "caiu a fundo sobre os actuais invasores

do intru jismo" ,
e assira "prestou ura grande servigo â Arte;

erabora as suas verdades erguessera (sic) protestos de aiguns

vanguardistas
-

poucos felizraente -, o ilustre artista foi

homenageado pelos seus amigos e admiradores" (68).

As acusagdes de internacionalismo e comunismo, com evi-

dente fixagão de interesses imediatos no dominio político,

remontavam a alguns anos atrás nos atagues gue Mário cle Saa

proferira contra os "modernistas
"

(69) •- ret empurava-se

agora com Ressano Garcia, apds a campanha que Henriquu Gal-

vão iniciara nos microfones da Emissora Nacional, onde pu-

blicitara o significado da empresa que se avizinhava subli-

nhando as reservas que uma tcão vusta colaboragão lhe n.ere-

cia. De certa forma, este facto não deixava de tt-r cuaDum a

mi" importáncia, principalraente sc considerarraos que o mesmo

Henrique Galvão, tempos antes, em 19 34, tivera o cuiciado de

oxcluir a qrande maioria dos artistas "modernos" da selecgão

final de que foi responsável na Exposigão ColoniaL do Porto

(70). Sob ou ao lado das preocupagdes ideoldqicas, estas

movimentagdes indicavara a formagão de um puzzLe na cena ar-

tistica nacional e nela há que inscrever, com idêntica

oportunidade, os protestos dos inteLectuais e artistas con-

t.ra aquela conferência . Antdnio Pedro, que pretendera em váo

responder a Ressano no mesrao local, fez sair jxjuco tempo

depois um folheto de iqual violência, onde denunciava os

Lntuitos politicos do "acervo de dislates" expressos ein duas

partes "desiguais nos insultos por via do susto, iguais na

intengáo por via da encomenda, scmelhantes na ustupiduz por

via do autor" (71), Esta seria, sem dúvida, a mais frontal

resposta que tal intervengão produziu e, por essa razão, ela



quardaria o papel de referência exeraplar em matéria de po-

iumismo na vida artística portuguesa. Mas, outras inter-

poiugôes houve que operaram paralelemente . Uma carta de Keil

do Amaral, publicada no "0 Diabo", que a este acontecimento

dedicou várias páginas (72), tentou reajustar a desfiguragão

concertada de que comegavara a ser alvo os "modernos", des-

montando o discurso hipdcrita de Ressano sob o olhar cornum

dc "um português de bom senso" (73). Todavia, mau grado a

indignagâo gue trespassava nesse texto, não é possivel as-

scqurar gue tal reajustamento se tenha produzido. A exces-

siv.. preocupagão pedagdgica e as múltiplas citagdes que in-

tegrava não eram de molde a siraplificar os probleraas ou a

uquacionar o que estava de facto era jogo, rauito einbora nesse

estorgo de clarificagâo de posigdes se possa encontrar a

inais cabal referência aos arquitectos e ao papel que, entre

elos, "justamente os modernos" então desempenhavara.

No processo que informou a arte oficial dos anos 30 por-

tugueses, a carta aberta de Keil do Araaral assumiu, por is-

so, um papel relevante enguanto reflexão sobre a contribui-

gão de uma classe de prof issionais gue se revelaria decisiva

na construgão da irnagem gue o Estado Novo vinha a solidifi-

car. Mas, a defesa exarcebada de Keil sobre o trabalho gue

os arquitectos desenvolviam, nomeadamente os raais novos,

"ntissa obra adrairável da restauragão dos raonumentos nacio-

nais"
,
ou seja, "nos pobres monumentos que alquns dos pre-

cLuros artistas de antes do moderno tinham desfigurado da

maneira mais ignominiosa" era uma espada de dois gurnes : por

uin iado, ela servia para demonstrar que a consciência pro-

fissional de urna nova qeragão de arquitectos ultrapassava as

contendas tecidas ã volta das opgdes estéticas que perfila-

vain, tornando possivel a conciliagão entre a vocagão inter-

nncionalista da arte moderna e as exiqências nacionais mais

premuntes ,
não sem deixar de ilibar os seus cultores das

cousequentes e continuadas acusagdes de desrespeito pelas

raizes; mas, por outro, a entronizagão dessa colaboragão,

que o levava a constatar que "era Portuqal (caso que nos in-

terussa mais directamente) , são justaraente esses raodernos

apudados de internacionalistas e destruidores que têm
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realizado a esmaqadora maioria das obras da sua especialida-

ciu, que o Estado tem mandado construir", impedia a

ciarificagão de uma praxis que urgia ser pensada para aléra

rie um criiuodo assentimento ou de um fugaz criticismo, cujo

puso e consequência vale a pena considerar.

Os suus contornos tornam-se mais evidciites se atentarmos

no inquérito que "0 Diabo" promoveu como reacgáo ã confe-

rdncia de Ressano e analisarmos os depoimentos quu são

prestados e que, justamente, integravam o número do jornal

que abria com a carta du Kcii do Araaral (74). Nâo esta em

causa o inovimento de sol i dar i criarie cjue o ataque do ccji onul

suscitou ou a pronta resposta que era devida. Neste momeuto,

iiiteressa apenas veriíicar como se equacionarara as questôes

e de que modo forara forrauladas. Se o assunto dizia respeito

a todos, a extensão dos problemas não escondia a responsa-

bilidade do seu abrangiraento . 0 jornal assumira a afronta o

com particular solenidade toinava a iniciativa e a dianteira

de transfor:i:ar-se no primeiro espago de debate sobre os

qrandes problemas da modernidade. É possivel gue neste seu

acto tenha surgido a tentagão dc se erigir como lugar de uma

reflexâo que há muito se impunha. E, cora efcito, que raelhor

..: inaior oportunidade haveria que a conferéncia daquele que

desfiqurava, caluniava e mistificava os prj.ncip.ios que essa

tribuna defendia? Â primeira vista a tomada de posigão es-

tava j us~.it. icada e através dela a necessidade de coraegar a

repensar tudo desde o principio. 0 capital que uma abordagein

como a "génese e universalidade da arte modcrna" (75) con-

tinha era suficiente para se poder, a part.Lr riula, declinar

uma sériu do questôes que, uin si mesraas, funcionassem como

resposta ãs acusagdes pontuais de Ressano. Organizatías e

sisceraatizadas em guatro pontos fundamentais ,
elas forara

então enrieregadas a criticos e intelectuais gue, de algum

modo, representavam ou condensavam sensibilidades importan-

tcs no panorama cta cultura nacional. Lidas nuin já distanto

presente, as interpelagdes de se saber se "a arte raoderna

tuve a sua origera nas abstracgôes de alguns loucos" ou se

"surgiu coino reacgao inevitável e necessária contra a arte

do século XIX", ou ainda as consideragdes tucidas era forraa
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de problemática que se centravam na sua "universalidade"

parucem, no seu dbvio maniqueísmo, carecer de uma sdlida

sustungão tedrica capaz de ampliar e ultrapassar o mero re-

fluxo de contra-ataque. É inegável
- e as três guestdes de-

dicidas å "universalidade da arte" num conjunto de quatro

nao o escondera -

que o inquérito representava, entre outras

coisas, uma primeira tentativa de sistematizagão das rela-

gdus entre a vocagão "internacionalista" da expressão ar-

tistxca e as características do lugar onde se exercia, ou

seja, das possibilidades do seu ajustamento e da viabilidade

oc uraa conciliagão. Não é preciso muito esforgo para veri-

ficar que as interrogagdes formuladas sobre essa "universa-

lidade", feitas sempre numa perspectiva e nuraa visão ideo-

ldgica cora exigências prdprias, tendiara a organizar o dis-

curso de inodo a justificar que "o universalisrao na arte mo-

derna não (era) contrário ã existência de quaisquer carac-

teristicas nacionais na obra de arte" (76). Adolfo Casais

Monteiro, Aivaro Cunhal, Arlindo Vicente, Bento Janeiro,

Frt.-cierico George, João Gaspar Simdes, José Bacelar, Manoel

Menries, Mário Dionisio, Almada Negreiros, Roberto Nobre,

Mi.-juel Barrias e, novamente, Antdnio Pedro, prontif icaram-se

a ciar a cobertura pedida e, os seus depoimentos, nem sempre

sintonizantes, permanecera como um dos documentos raais elu-

cid.it ivos da compreensão dessa mesma modernidade, como

adiante analisaremos .

Interessa, porém, reter que a espécie de cruzada era que

estas intervengdes se transformaram, apesar da hiperboiiza-

gão das inúmeras referências histdricas usadas, não foi bas-

tante para se conferir foros de um amplo debate sobre a "ar-

te moderna". Que esta movimentagão tenha sido o exemplo aca-

bado da necessidade de teorizagão de uraa prática cujos fun-

damentos urqia justificar na sua não incompatibilidade com

os valores "cristãos" e "nacionais" confessos parece evi-

dente. Que Ressano, no seu "acervo de dislates" (77), tenha

contribuido, mais do que qualquer outro facto, para o des-

polutar dessa situagâo também parece não poder pôr-se em

dúvida. 0 curioso é que tenha sido este crítico, coronel,

com responsabilidades docentes, e então presidente da
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Suciedado Nacional de Belas Artes, a forgar esta refluxáo

exactament-e numa altura em que o país se preparava para ce-

lubrar o. seus oito séculos de Histdria e de nela rever uma

LtitsTtidaoe que tinha a exposigáo do "Mundo Português" como

espelho. Para Ressano o momento era propicio para explorar o

protenso paradoxo de serem os "modernos" a figurarera t;ssa

iduntidadû com as suas opgdes "internacionalistas" e "ries-

truidoras" (78). 0 momento era verdadeiramente singul.ir e

apresentava algumas dificuldades para os intelectuais so-

licitados pelo "0 Diabo". Num quase completo vazio critico e

analitico, as extensas questdes de fundo araeagavam perder o

seutido, convertendo-se a contenda, no raelhor dos casos, nura

problema poiitico ou num exercicio literário. û aierta de

Mário Dionísio ao denunciar que este "debate" "toraa (untre

nôs) o aspecto grotesco de dois grupos que se defrontam não

discutirico, mas berrando vivas e abaixos" (79), torna-se

compreensivei . Todo o famigerado vigor dos "modernisi as"

ameagava dissoiver-se na leveza da contra-argurnentagão guu a

todo o custo se queria furtar a equacionar os turmos do um

pr'OD-iema onde as vertentes da vocagao internacionalista da

art c e as exigências nacionais pediam uma idêntica atungao.

E, embora as coisas fossem, de facto, demasiado "cotnplexas

para sercin respondidas em duas linhas", como escrevia C'asais

Monteiro (80), ele prdprio não deixava de avangar guo
"

não

há arte sem caracteristicas nacionais" ou quo ula "o dc to-

dos os tempos" (Arlindo Vicente), "geral raas com feig.io de

cada latitude e longitude" (Almada) ou ainda de dupla natu-

reza "origem nacional, repercursao universal" (Gaspar Si-

mries) . A forma e a evidência da fragilidade destas repu-

tucoes acentuam-se no depoiomento de Alvaro Cunnat que

acrescentaria haver "duas artes nacionais, em cada artc na-

cionai" enquanto, com outro alcance, Antdnio Pedro rematava

que "uma arte nacional, uma arte com características nacio-

nais difcrenciadas não se fabrica por encomenda'; o que sig-

nificava "gue sd de uma arte profundamente humana, coino a

moderna, pode nascer um estilo nacional" (81).

Sd pontualmente, e na hipdtese de se considerar as pala-

vras de Antdnio Pedro como exemplares, o probiema nao e

i_>!_



iludido. De uma raaneira geral, a pronta resposta que estas

obst.-rvagdes ilustrara, sd pode reflectir a notdria eficácia

ir,o:>i lizadora que os esforgos conjugados traduziara. De resto,

da J i outra coisa não é possível extrair, por mais signifi-

cado cjue se possa dar a esta acgåo, que já foi vista como

"batalha ganha" (82) sem que com isso se possa considerar

que tenha sido uma conquista com garantia de sucesso a pra-

zo. A guerra gue fora declarada e gue fomentara toda essa

movimentagáo estava longe de ter terrainado. A determinagáo e

a exaltagão gue a alimentaram, por mais heroicas gue tenham

sido, deixaram passar a oportunidade de encarar ou reflectir

sobre uma realidade gue comegava já a tomar uraa configuragão

de um perigoso nacionalismo armadilhado nas suas inerentes

concepgdes de idolátrico patriotismo. Se sob a forma precisa

dc inguérito "0 Diabo" reconheceu essa ameaga, a sua exces-

siva colagem âs "calúnias" de Ressano, a imponderabilidade

da sua razâo e a fragilidade da grande maioria dos depoi-

mentos contribuirara para a deficiente avaliagâo da situagão.

Mesitio a "Presenga" gue entrara tarabém ã liga não foi capaz

de uma apreciagão correcta do que estava em joqo, e minirai-

zando o que achou tratar-se apenas de ura "negociozinho" dos

acadéraicos, acrescentava com ironia que "segundo parece, vai

correndo mal" (83). Simplesmente, o que ela, de igual modo,

esquecia era que, para além da encruzilhada de todas as

coincidências, chegara o tempo dos acertos e, neles, o re-

suitudo final estava longe de se decidir como uma situagâo

de vantagem para os "modernos".

É certo gue se verifica um desejo de aclarar as relagdes

entre o "moderno" e o "nacional", de modo a legitimar as

compcitibilidades que as prdximas celebragdes do duplo cen-

tenário da Fundagão da Nacionalidade viabilizavam. Mas o

modo como foi conduzido, a inevitável depreciagão do agente

das afrontas e a leviandade cora que se tratarara as questdes

não jjarecem ter sido particularmente adequadas ou estarera

interessadas na defesa profunda ou na ilustragão dessa re-

lagão.

É impossível abordar esta polémica sera recordar alguns
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rios anteeedentes que exLstiam e subsLstiam alimentantíu con-

ttadigoes c.ĸla vez mais qritantes. Tainbém não so pode con-

siderar que este probleraa fosse novo, uraa vez que fora cla-

ramente levantado pelo director do S.P.N., em 1936, na al-

ĩ.ura do langamento do concurso para o projecto do paviihão

que nos dcvia representar na Exposigao Intornacional de Pa-

ris (84). 0 apelo que então foi feito aos artistas, vis.mdo

a fabricag.ão de uma síntese entre o "moderno" e o "portu-

tjués", que se tornou tembém numa das cláusulas rio pidprio

regulamento do concurso, era ja o ruflexo de um posieiona-

mento do regirae gue a célebre "politica do espirito" qlo-

balraentc tentava traduzir (85). E náo podemos ignorar gue

nesse raesmo ano de 1936, a propdsito dos termos gue esse

concurso instituíra, o arguitecto Keil do Amaral seu ven-

cedor incontestado - afirmava a
"

impossibilidade" prática

dessa sintesu (86) apesar do seu projecto ter alcangado o

primeiro prémio em deternimento das propostas de VoLoso Keis

Camelo ou mesino das de Raúl Lino corao viraos (87). Que tempos

depois, ein 1938, ele prdprio tunha justif icado, nura extenso

artigo publicado na revista "Arquitectos
"

(88), aquele in-

cdraodo cxercicio que, por sinal, haveria de permanecer como

um dos inais signif icativos exeraplares da produgão arquitec-

tdnica nacional dos anos 30, essa é outra histdria. Mas, nem

a boa consciência prof issional, nem a boa eonsciencia poii-

tica a ela liqada, como se vivia e entendia na altura, ser-

vem par.i explicar o não aprofundamento das consequências das

"sujeigdus" que as bases daquele concurso exiqiam e que de-

terminariara, pelo menos, a possibilidade de pdr em pratica a

concil.iagão pretendida entre o "moderno" e o "pot tugucs
"

,

facilitando a of iciaiizagão de um manuseamonto do olementos

u formas arquitectdnicas (jue abusivamente .seria eonsiderado

uiii "est'tlo" (89). Deixando passar a oportunictade de fomcn-

t.ar, em 1936, um amplo debate sobre as implieagôos que osta

adequagão acarretava, os arquitectos portuqucses e, em par-

ticular Keil do Amaral, que anos depois, em 1939, volta a

tur ocasiâo de se debrugar sobre o assunto, na carta aborta

que faz publicar no "0 Diabo" (90), perderam a dianteira na

c:ondugâo de um processo do qual seriara as principais víti-

mas. Se o pavilhâo de Portuqal na Exposigão
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Inturnacional de Paris (1937) traduziu um assentimento quase

acritico dos termos em que o reqime estipulara a colaboragão

artistica, a exposigâo do "Mundo Português" irá ractificar a

nâo inocência dessa formulagão, penalizando os artistas pela

sua desatengão e afogando os arguitectos em referências

histôricas ou responsabilidades oficiosas que abafariam

grande parte do fulgor que, no principio da década de 30,

parecia proraeter uma importante viragem.

Para Antdnio Ferro -

gue langara em 1936 o repto da ne-

cessidade de criar uma imagem da identidade nacional gue

iosse "moderna mas portuguesa" e funcionasse como "cartaz"

rio jpais (91) a questão continuava de pé e aqora com redo-

brada actualidade, uma vez que se tratava da celebragão do

duplo centenário da Fundagão e Restauragão dessa mesma

nacionalidade. Não tendo no horizonte as sombras de uma

oposigão cerrada e navegando com ã vontade no largo caudal

da mao-de-obra disponível, cujo estado de desconfianga

latente não se organizara ainda em refiexâo sobre as coisas,

ele pôde pedir aos artistas "esse aparente impossível: criar

na pintura, na escultura e na arguitectura, o estilo

português de 1940 - não ura estilo arte-nova, mas um estilo

moderno, forte, saudável, que viesse do passado sacudindo a

poeira do caminho" (92)...

Nesse apelo, dirigido particularmente aos "portugueses

da nova renascenga", Ferro fazia passar o desejo de que

"Portuqal, em 1940, se engrandega ainda mais", contando para

isso com o "esforgo" dagueles cujos bragos via já trans-

formarem-se em "varinhas de condão" (93). É em nome desta

estratégia gue o director do S.P.N., tocando directamente no

brio profissional dos artistas, vai conseguir a adesão ne-

cessária ao desenvolvimento da sua ideia. A sincera mili-

tância dos arqui tectos, pintores, escultores e decoradores

torna-se decisiva e depressa se confunde essa acgão com a

aspiragao de que as celebragdes erara o providencial pretex-

to. Náo é por acaso que Ferro assinalava que essas comemora-

gdes "seriam frivolas, inúteis, contraproducentes nesta hora

de crise mundial" se tivessem por mero objectivo divertir e
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fazer esquecer outras obriqagdes" (94). A "cavalqada

herdica" dos centenáricjs náo era portanto uina mera fcsta.

'l'endcj a seu carqo a vivificagão de um passado cjue urgia

condignamente comeraorar, ela não podia deixar de aproveitar

a derradeira oportunidade para demonstrar a "capacidade rea-

Lizaaora
"

de um presente nacional gue se descjava eguiva-

lentu âs formas e feitos de outrora. Mas, por isso mesmo,

celcbragâo alguma chamou a si tanta responsabil idade e am-

bigáo coino esta. Basta sublinhar a exigdncia cjue se esconriia

por cietrás do "esforgo" que Ferro pedia "a todos os portu-

guusos" "homens, criangas e mulheres" que chainava j ã de

"operarios das comemoragôes de 1940" -

para se perceber a

muJindrosa extensão do espirito que a informava. A confis-

cagão da vontade e do empenhamento não era, contudo, o seu

oljjectivo. É certo que sem ele tornava-se irapo.ssivcl pens.ir

om "uii lagres" , tanto mais gue "a consciência rio curtas de-

fLcioncias e até misérias que ainda nos (af liqiam)
"

, impli-

cav.i um desdobramento de bragos aplicados ern corrigir rapi-

dcirnente essas realidades. No fundo, como Fer.ro bem ex-

plicitou, tratava-se de pdr em prãtica um acfo de ilusio-

nismo, fazendo com gue essas "misérias" se "atunuem ou de-

saparegam bruscamente" (95). Com tal proeza, não sd se col-

mutavam as carências, como se afirmava uma obra inaudita que

"os portugueses de amanhã, os portugueses de 2.040, (senti-

riara ) a necessidade imperiosa de celebrar, com untusiasmo e

reconhec Lraento" ,
e esse moraento seria "o centenário du

1940, o centenário dos centenários" (96).

Pelo lado do director do S.P.N., ao menos uii. principio,

esta aspiragão parecia legítima. Ele estava habituado aos

"inilagres" ern gue se transformaram as representagdes nacio-

nais nas últitnas exposigôes no estrangeiro (''/)■ J'oi em,

agora, ele queria mais. Sob os mais variados j^retextos e

survindo-se de um momento que justificava particu larmente a

exaltagão do gue já se consequira ou se exemplif icara, Ferro

langa a exigéncia da of icializagão dessa prática e pretondu

qtn: ela aparega como "estiio". Sd a coordenagáo de diferun-

tes maneiras de fazer num terapo que lhes é coinum poderia

eievar-su a essa cateqoria, com a vantagera de poder funcio-
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nar corno um formulário facilraente controlável e acessível a

um reconhecimento que se prestava ainda a uma simbolizagão.

A questão do estilo tornava-se, assim, pertinente. De todas

as tentativas que nas exposigdes internacionais se haviam

exercitado ficara o capital profissional e afectivo que

agora urgia gerir. A ocasião dos centenários era propícia e

sc "os recursos modestos do país" não permitiam que fosse

possível "pensar era ombrear com manifestagdes (...) reali-

zadas ern outros países" restava contar cora "as verdadeiras

mobilizagdes das capacidades e do trabalho do povo". Quanto

a originalidade nesse campo de manobra gue sobrava, ela se-

ria encontrada na fdrmula da exposigão do "Mundo Português"

que não recobrindo os já experiraentados certames "de carác-

ter industrial, comercial ou colonial", se queria como "uma

grande exposigão de Histdria", "um documentário da civili-

zagão" chamando a si o mérito de um ineditismo que Augusto

de Castro assegurava ter lugar "pela primeira vez no mundo".

0 programa das comemoragdes estabelecido por Salazar

langara, em 1938, as bases de ura vasto plano de acgão e foi

era fungão dele, como vimos, que a exposigão do "Mundo Por-

tuquês" se perspectivou, assumindo um perfil de "balango de

forgas espirituais" ou de "padrão comemorativo da expansão

de vinte séculos portugueses" (99). Um ano depois, em Se-

ternbro de 1939, cora o deflagrar da guerra e com a definitiva

posigão neutral de Portugal nesse conflito, a forma matri-

cial dessa exposigão fecha-se sobre si mesma, não sem se

aproveitar esse enclausuramento, "exeraplo de confianga, de

solidariedade cívica, de forte impressionante paz interior e

consciência histdrica", como ligão de optimismo e fé no meio

das nuvens da hora presente" (100). Face ãs novas circuns-

tâncias, e tendo de encarar a decisão de continuar ou sus-

pender os trabalhos que já se haviam iniciado, Salazar pre-

fere, "prossequir e realizar as festas comeraorativas, e en-

tre elas a exposigão, nas datas fixadas, apenas com as rao-

dificagdes impostas, quer moral, quer materialmente" ,
como

of iciosamente justificou (101). 0 reconhecimento de que "a

siqnificagâo nacional e simbôlica das festas era incompatí-

vel com qualquer adiamento"; a impossibilidade de
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"precisar, com certa ldgica, previsôes que autorizassem o

periodo desse adiamento"; e, principalmente, a verificagão

do "estado de adiantamento dos trabalhos "que haviam

"determinado já despesas e compromissos" ,
tornaraiu "mais

custoso e mais difícil suspender ou destruir as obras do que

conclui-ias" (102). Mesmo assim, merece alqum reparo a

atenta análise que estes arguraentos de Salazar traduzem.

Tomando ein mãos o gue ã primeira vista parecia constituir

verdadeiros condicionalismos ã iniciativa prevista, o Pre-

sidente do Conselho consegue integrá-los na linha que ini-

cialmente idealizara, deixando marqera para transformar esse

revés era situagão exemplar. A pedagogia do regime não podia

deixar escapar esta oportunidade para dar raais uma ligao. So

gue desta vez, ela seria uraa "ligão de energia" (103) que

deveria figurar de raodo estruturado "a vasta expressâo do

génio português" (104). Parecendo erabora uma literalidade um

pouco excessiva, é importante nâo esquecer que essa

transposigão iraplicava a criagão de forraas e, portanto,

proporcionava a exercitagão do tão desejado "estilo" que

Ferro preconizara, favorecendo uraa apropriagão por parte dos

milhares e milhares de visitantes que já se previam.

De u:n ponto de vista ideal Antdnio Ferro não deixava de

ter razão: as coraemoragdes erain um grande teste ã capacidade

inventiva dos artistas. Todavia, aos arquitectos coubc um

maior papel, quer porque a "actividade construtiva" estava

subjacente em todos os discursos, quer porque ela tinha

maior liberdade ou potencialidade para configurar, de raodo

ineguivoco, o espírito do que se desejava celebrar. 0 entu-

siasmo de Cottinelli Telrao pela exposigão era ineqável, e a

sua inerente nomeagão como arquitecto-chefe seria suficiente

para o justificar. Mas, de raaior interesse e alcance foi o

facto de ele ter chamado outros prof issionais ,
convocando

praticamunte toda a mao-de-obra disponívul du classe

(105) independentemente de credos, de convicgdes e de raa-

neiras de exercer o oficio. Nessa araálqama de colaboragdes

que não deixa de ser surpreendente pelo seu ineditismo e

pelo seu lado patriota
- vemos lado a lado Cristino da S.il-

va, Pardal Monteiro, Carlos Ramos, Jorge Segurado,
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Rodrigues Liraa, Antdnio Lino, Veloso Reis, Joâo Simdes,

Regaleira, Keil do Araaral e Cassiano Branco (tempo-

rariaraente) , raas tarabéra Raúl Lino, todos desempenhando

papeis signif icativos em estreita ligagão com os respectivos

directores de programa e sob a vigilância técnica de

Ccttinelli. Nâo é possivel encontrar aqui elementos que

aiiraentera qualquer razão ou forraa de absentismo. Tratava-su

de uraa pública e aberta colaboragão e é nela que há que ler

o grau de maturidade com que cada um pôde pôr em prática o

teiua que lhe cabia. De resto, já não havia tempo para

probleraatizar as possíveis relagdes que urna praxis

modernista poderia eventualmente estabelecer no confronto

corn exigencias rauito concretas, corao erara, aliás, as que a

figuragao dít Histdria colocava.

Interessava, naturalraente, tornar acessível os oito sé-

culos de existência gue se celebravam. Foi em nome dcssa

ideia gue a grande exposigão da Histdria se programou e, sob

a forma precisa gue os arguitectos lhe deram, ela legitimava

os tragos de uma caracterizagão intemporal gue unia o vector

"independentista" ,
ao lado "herdico" da expansao, deixando

entrar o presente por uma "humanizada" colonizagão e por ura

não raenos espectacular "poder de realizagão" gue servia uraa

continuidade adequada ao "ressurgimento" do antigo "génio

nacional". Tudo o que nela se deveria exaltar enderegava-se,

assim, ao passado e ãs imagens "plásticas e luminosas da

uniâo nacional (sic) gue foi a razão da nossa histdria,

fonte da nossa espiritualidade, essência e fulgor do nosso

destino" (106)
- formas ideais e idealizadas de ser e

habitar gue as celebragdes dos centenários actualizavam numa

perspectiva de exemplaridades de estilo gue os anos

seguintes demonstrariam não se terem confinado apenas ao

jperimetro de Beléin. E, com efeito, gue raelhor lugar haveria

quu "a capital do Império" para traduzir esse ciclo

existêncial que ela mesma encenava e do qual era a razão, o

cent.ro e a referência ritual? A "sementeira de energias" gue

a exposigão pretendia ser, estava langada na maguete gue em

Maio de 1939 se publicitara e "a visão completa" que ela

entc.o proporcionou anunciava já um prodigioso profetismo do
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corpo urbano onde depois se desenvolveria. A capacidade gue

provara ter para captar as analogias de superfície entre os

vãrios tempos arquitectdnicos da cidade e outros sinais que

passavam pelas coordenadas da sua nova definigåo como

"capital do Império", mostravara com bastantu clareza que a

exposigão caminharia a par das obras de transformagão e

embelezamento que Salazar preconizara ao mesmo tempo para

Lisboa. Uma idêntica intencionalidade percorria assim o

ultimar dos arranjos urbanísticos na zona do Palácio da

Assembleia Nacional, o apressar dos restauros da Se e do

Castelo de S. Jorqe, com demoligdes no bairro em que se

inseriam e que visavam favorecer perspectivas panorâmicas;

ou o iniciar dos trabalhos de conservagão do tcatro de S.

Carlos u os preparativos para a ampliagâo do Museu de Arte

Antiga. Mas, da mesma forma, justif icava-se a iraplementagâo

gue foi dada ã construgåo da "íonte monumental" na Alameda

Afonso Henriques, como reraate do recente desenvolvimento

urbano que o Instituto Superior Técnico pontificava em

promissoras e signif icativas sugestdes do papel que essa

cscola de enqenheiros poderia representar no futuro. Para já

eram as qrandes vias de acesso ã capital que haviam merecido

atengão e prioridade e, com elas, edificava-se o Estãdio

Nacionai, que a auto-estrada Lisboa-Cascais deveria servir,

e aprovava-se a construgão do Aeroporto da Portela de

Sacavém. De lado, ficavam os sonhos imperiais que

alimentaram os projectos para o Parque Eduardo VII, em

cuidados exercícios de Cristino da Silva que remontam a

1928; mas, em contrapartida, um riovo irapulso foi dado ao

Parque Florestal de Monsanto, com a arborizagão da encosta

da Ajuda e coin os consequentes estudos para um Restaurante

panorâmico, nâo ficando esquecida a necessidade de uma gare

maritima, que para Alcântara se pensara, como ancoradouro e

simbolo dunia actividade coraercial que os produtos das

coldnias por si sd justif icavam.

Nâo admira, portanto, que no âmbito restrito da exposi-

gâo, o pavilhão "de Honra e de Lisboa" e o "dos Portugueses

no Mundo" se apresentassem frente a frente, inimando, nas

solugôes avangadas respectivamente por Cristino e
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Cottinelli, os termos de uma relagão que a cidade paralela-

raente assumia. Na praga que se quis "do Irapério", com os

Jerdniraos ao fundo e o mar no horizonte, estes dois momentos

eram as mais grossas pinceladas da estrutura do quadro que

ali nasceria. 0 resto -

que enqlobava os pavilhdes "da Fun-

dagão, Conquista e Independôncia" (sob projecto de Rodriques

Liraa), "dos Descobrimentos" ( cora risco de Pardal Monteiro),

"da Colonizagão" (cora a assinatura de Carlos Ramos ) , ou

mesmo o "do Brasil" (na imaginativa proposta de Raul Lino)
-

bem podia ser tomado como pontuagão necessária ã legitimagão

e sustentagão do diálogo que aqueles edifícios encetavam.

Obviamente que neste conjunto não faltava um "Parque de

Atracgdes" (cora projecto de Keil do Amaral e Antdnio Lino),

uma consequente "Secgão Etnográfica Colonial" -

que apro-

veitava o raaqnífico espago do "Jardim do Ultramar", sob a

direcgão artística de Antdnio Lino, Gongalo de Mello

Breyner, José Bastos e Vasco Reqaleira ou mesmo as conqéne-

res secgdes da "Vida Popular" (da autoria de Veloso Reis e

Joao Simdes), "Centro Regional" ou "Aldeias Portuguesas"

(com plano de Jorge Segurado), para já não falar de um

"Bairro Comercial e Industrial" (com risco de Vasco Rega-

leira) ou dos oportunos "Parque Infantil", "Jardim dos Poe-

tas" e "Restaurante Espelho de Áqua" - todos com desenho de

Antdnio Lino. Mas, tudo se definia ali, entre o "Pavilhâo de

Honrci e de Lisboa" e o dos "Portuqueses no Mundo", no pre-

ciso liraite da
"

Praga do Império" que os Jerdnimos e o "Pa-

drão dos Descobrimentos
"

(com desenho de Cottinelli e de

Leopoldo de Alraeida) ajudavam a caracterizar, entronizando o

espirito que alimentava a ideia da exposigão e que retori-

camente a "Nau Portugal" (num projecto de Leitão de Barros e

de Martins Barata) sublinharia emprestando a coerência da

réplica que pretendia ser.

Não sem razão Antdnio Lopes Ribeiro, no filme que então

realizou como registo oficial da exposigão (107), comegava

por mostrar o "Pavilhão de Honra e de Lisboa" e, com ele,

encetava um discurso gue era tambéra uraa proposta de percur-

so, e que terrainava na ilustragao de costumes, tarefas e

manufacturas que nessa cidade se podia por algura terapo ver -
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trazidos, corao foram, os seus agentes dc todos os recônditos

cantos do pais que assim se exibia. Dada a volta peia His-

tdria, em exaltagdes de heroísrao que funcionava corao o pre-

tendido "tdnico de alegria" (108), e depois de se ter obser-

vado cora condigna atengâo os usos e haveres das terras e

povos conquistados, chegava-se a capital de todos eles,

cientes que o cantar dessa epopeia passara por ali e nesse

luqar permaneceria . A sua maneira, Lopes Ribuiro prestava uni

servigo ainda ntaior quu todos os artistas, pois as suas

imagens, articuladas num exaltante e apaixonado texto também

da sua autoria, não permitiam gualquer distracgão ou cies-

vio, anu.es abafavam na sua desvairada interpretagáo nacio-

nalista as tuntativas de ali se descortinar uutra cuisa cjue

não fossu a capital e os portuqueses iio mtindo. Todavia, e

embora cste filme seja o docuraento que itiais se aproxiina tío

espectáculo que foi essa exposigâo, vale a pena reflectir

nesse itinerario.

Não desejamos sequir este percurso nem transferir qual-

quer responsabilidade para o impacto que ovcntualiricnte ainda

possa produzir o filine de Antdnio Lopes Ribeiro. Mas, a

verdade c que, salvaguardando todos os acasos, a icieia que

iníorma o guiâo não parece ser inocente c, na sua ldgica,

ela dá razão ã calendarizagão das sucessivas inauguragôes

dos pavilhdes gue não precisou de iniciar as solenidades por

um trajecto gue tivesse obrigatoriainente gue comegar com a

abertura do "Pavilhao da Fundagâo de Portugal", conio di-

dacticamente sugerem os guias e outros toxtos que na altura

se publicaram (109). De facto, e dentro do proqramu geral

das comemoragdes dos centenários que abrangia trus tempos

dif erenciados de solenidades nas suas mais diversas mani-

festagdes gue se estendiam de Junho a Dezembro a Lnaugu-

ragâo da "exposigão do J4undo Português", gue abria a "dpoca

iutperiai"
- logo a seguir ao termo ria "cpoca niedieval

"

c

antes de se dar inicio ãs celebragdes da "época briquntina"

-

que sd s imbolicamente teve luqar a 23 dc Junho du 1940,

exactamente no "Pavilhão de Honra" que operava u represen-

tava na sua efectiva conclusâo, o curnprimento das datas

previstas como iinaqem do "esforgo" propagandeado. Toda a em-
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presa gue constituira essa exposigão, absorvendo milhares de

operários e centenas de técnicos e artistas numa azáfama

inaudita -

gue as imagens de Otávio Bobone, Manuel Luis

Vieira e Artur Costa de Macedo captaram e gue Antdnio Lopes

Ribeiro ordenou em montagens de planos sobrepostos de grande

efieácia visual - estava como que consumada naquele edifi-

ciu, ao qual se conferiu foros da exemplaridade construtiva.

No contexto em que se vivia, pouco importava que os outros

pavillides ainda não estivessem def initivaraente acabados, uraa

vez que mesrao essa contrariedade pôde ser usada para justi-

ticar as sucessivas solenidades das suas respectivas inau-

guragôes, prolongando-se pelos dias seguintes novas cerirad-

nias e discursos gue o "Diário de Notĩcias" (110) exausti-

vamunte publicava, num registo de notáveis curiosidades que

adiante analisareraos . Cheqara o dia marcado, e interessava

mostrar que tudo estava a postos, mesmo que, depois da sim-

bdlica abertura no "Pavilhão de Honra", o cortejo presiden-

cial se limitasse a percorrer as ruas dessa "cidade histdri-

ca", olhando para as fachadas dos outros pavilhdes nuin

decLf raraento insuspeito que os arquitectos e directores dos

pavilhdes (111) orgulhosamente conduziam, nos largos guilô-

metros galgados. Assira se fez aguela que foi designada corao

"uma pecjuena visita ã grande exposigão" (112), gue abrangia

56U mil metros guadrados de área disponível, "admirando-se"
,

quase exclusivamente "as perspectivas" e "os ângulos em gue

a beLeza dos cjrandes edifícios (ganhava) em harmonia e em

grandeza" (113). Com efeito, nem a realidade nem a ideia que

subsistia a cada uma destas obras perdiam em ser desta forma

observadas, pelo menos se considerarmos este moviraento como

uma primeira aproximagão. Consequentemente, o papel que ali

a arquitectura desempenhava ficou como que justificado por

si ntesino, dispensando outros significados para além dos que

onjuctivamente assumia ter.
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5 - A CIDADE DA HISTORIA: ARQUITECTURA E DECORAgÃO DE UM

ITINERÁRIO

0 elenco arquitectdnico da exposigão do "Mundo Por-

tuguês", onde se figuravam, coino não podia deixar de ser, os

momentos mais signif icativos da nossa Histdria acabou por

mostrar, na sua mais terrível evidência, o perigo gue pode

constituir uma viagem pelos mistérios do tempo quando se não

está íirmemente apostado num futuro. Havia, certamente, uraa

larga margem para investidas criadoras, principalmente se

atentarmos no peso ou na garantia que constituiam a grande

maioria de nomes consagrados na prácica de uma arguitectura

moderna dentro de portas . Contra eles - e inevitavelmente

contra as formas que outrora tarnbém defendera e praticara
-

comegara a reagir Cristino da Silva, em projectos então re-

centes como a "Praga do Areeiro" e a sede da "Companhia de

Gás e Electricidade" , cujos primeiros esbocetos datam de

1938. A sua actividade como professor da E.S.B.A.L. -

lugar

gue alcangara em polémico concurso com Carlos Ramos (1) -, o

seu confessado gosto pelas grandes composigdes e temáticas

consagradas a gue sempre emprestou ura notável rigor como

sobejamente demonstram os seus desenhos, facilitam, em par-

te, a compreensão do alcance da sua proposta nesta exposigão

e do iugar destacado que ocupou no conjunto cle outros tra-

balhos .

Recebendo inicialmente a encomenda de projectar o "Pavi-

lhão de Festas" desta exposigão, exactamente no local onde

depois se eriqiu o "Pavilhâo de Lisboa" - designagão oficial

do Roteiro publicado que, como já foi observado (2), estra-

nha mas signif icativaraente ignorava o segundo corpo do edi-

fício gue era o do "Pavilhão de Honra" - Cristino da Silva

utilizou desde logo a estreita faixa de terreno disponível

(150 metros de comprimento) como espago adequado a ura exer-

cicio que as circunstâncias transformaram em "padrão" (3) ou

modelo de estilo, tendo em conta as aspiragdes que se depo-

sitarara nesta exposigão. Ao desafio de Cottinelli que, corao

arquitecto-chefe, pudeia escolher ou privileqiar ura
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interlocutor que sustentasse e retesse a ideia da exposigão,

Cristino responde sem complacências na evidente facilidade

cgiu que reiiiata, a nascente, a érea ajardinada e denominada

"Pi.ica do Império", oferecendo, ao raesmo tempo, ura claro

siii.o da intciiqibilidade que a proximidade dos Jerdnimos ou

o t : ente-a-f rente com o pavilhâo "dos Portuqueses no Mundo"

exiui.uii. Os desenhos publicados na revista "Arquitectos" ,

(■',) ÍLustram essa consciência co.mo, de resto, demonstram que

na... liouve depois importantes ou elucidativas alteragôcs no

pla.iu geral de Cottinelli, então apresentado. A grande

pt-M spect iva isométrica gue ali se reproduziu e cjue pretun-

dera ser uma primeira visão do conjunto da exposigâo (5),

esclarecia u justificava já o "feitio" (6) que esta inicia-

tiva tomaria, bastando-lhe, para tal, alicergar a ideia do

curtaine na definigão daqueles dois pavilhdes e na pontuagâo

urbana que ambos desempenhariam no desenvolvimento da Praga.

Cott inel.li partiu deliberadamente deste núcieo primordial

(ou através dele fundamentou os pressupostos arquitectdnicos

e li: i.>anisticos ) para caracterizar a exposigão e a verdade é

cjue u tradugao do seu cariz, volumetria e opgdes estillsti-

cas ['oram suficientes para a explanagão que na altura se

iiupLiniia e que o drqão representante da classe condensou como

exj>!ui;são adequada para pôr era evidência essa realidade.

ri.un prévia corapreensão do papel que o traballio de Cris-

ti.no da Silva desempenhou, torna-se necessária para re-si-

tuar toda a problemática que envolveu a exposigao. A sua

interpretagão do que deveria ou não ser um pavilhão "de Lis-

Ijou" que também era "de Honra", conferiu a demâo decisiva

paru reforgar o carácter historicizante da exposigão con-

trii>Liiiido tambéra para a sua definitiva explicitagâo . Não toi

por acaso que o director da revista "Arquitectos"
-

que era

tambũin o arquitecto-chef e da exposigão e autor do pavilhão

"dos Portugueses no Mundo" - escolheu o projecto de Cristino

para abrir o núraero da publicagão onde oferecia a priiacira

aiite-visão do espectáculo de que era o grande encenador (7).

F, oertamente, também não era inocente a paralela inclusão

do : eu estudo para o pavilhão "dos Portugueses no Mundo",

co:i, cJireito a desdobrável, numa condigna ampliagão. De
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resto, so a "porta" nobre da exposigão
-

que mais tarde re-

cebeu a dusignagão de porta "da Fundagão" e que era tambéni

aa sua lavra - mereceu honras de divulgagão a par daqueles

ciois projectos, documentando-se cuidadosamente as três ver-

sdes de que já tinha sido objecto (8). Poderá parecer ex-

cessivo insistir nestas coincidências, mas tudo indica que a

"forraa" da exposigão foi encontrada a partir destas solugdcs

ou, melnor dizendo, que elas derani o mote e a riraa com que

se escolliuu iniciar o canto da Histdria. Ao lado da grandi-

loquéncia dos Jerdnimos e das referências que contir.hu, era

frente da vigorosa e raonumental afirmagão em gue se trans-

forraara o esboceto para o pavilhão "dos Portugueses no Mun-

do" -

apusar do hibridismo confesso das suas solugôes sempie

a meLo caminho entre um despojamento de raíz moderna e a

retdrica de uma necessária pontuagão nacional onde não fal-

tavam as torres e as esferas armilares com ou sem iluminagão

(9)
- Cristino langou e promoveu um discurso sobre a arqui-

tectura e a Histdria onde aquela se exercia sem iludir as

intengôes e particularidades que a encomenda trazia. Mas a

iigão em que este projecto se constituiu, logo considerado

como "obra prima arquitectônica do (...) certame" (10), foi

mais o resultado da mestria do pedagogo gue ele era do gue a

pretensa elocubragão tedrica ou crítica em que depois se

transformou essa proposta. Que nela se tenha visto que "rc-

florescera algumas das nossas mais sugestivas tradigôes ar-

tísticas sem que por isso a obra deixe de ser viva e actual"

(11) é certamente importante. Que os termos desta constata-

gcão sob rubricas nacionalistas tenham passado, automatica-

raente, a significar "uin grande passo para o reaportuguesa-

munto das nossas artes maiores" (12) nao foi certamente um

acaso. A evocagão e a reflexão que a proposta dc Cristino

veiculava, ficaram fatalmente liqadas a aspiragoes de al-

cance e valor muito diversos. Todavia, não é um dado in-

discutivel que esta obra tivesse apenas trazido ou cumprido

a fungão de sinalizar um reqresso âs raízes - e por conse-

quencia destinada a ilustrar um recuo ou uma "involugao"

(13) no processo qlobal da prática arquitectdnica nacional.

Hã uma apetência outra neste projecto de Cristino que não se

compadece com a tradigão. É certo que ele retoraa e inteqra
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X 4 O

_



alguns dos seus mais emblernáticos elementos com a preocupa-

gão nem sempre conseguida de explorar a vitalidade plástica

que raanifestam. Mas, o que raais parece sobressair em todo

este projecto é um evidente e assaz incontrolável desejo de

escala e, através dele, a explanagão de uma pedaqogia da

fachada gue o seu inconfundível desenho alimentava em cui-

daclas perspectivas de grandes dimensdes . Nos seus dois cor-

pos perfeitamente definidos, na consciência dos seus volumes

e na rigorosa articulagão das suas estruturas, o pavilhão de

"Honra e de Lisboa" antevia uma conciliagão que não era so-

mente o comprornisso precário entre as exigências intrínsecas

do inodernismo e o reino da tradigão. Do "salão de festas"

que comegou por ser ao "pavilhão de Lisboa" que fundamen-

talraente era, este projecto, que aglutinou num corpo ã parte

as fungdes iniciais que lhe estavam destinadas, foi acima de

tudo um discurso sobre essa cidade, uma homenaqem e uma de-

monstragâo das suas capacidades e potencialidades enquanto

"capital do irnpério". Nela Cristino o desenhou e para ela

foi inteiramente concebido, numa espécie de ensaio qeral de

uma intervengão futura que os anos sequintes sd em parte

poderiam confirraar.

De todas as descrigdes do pavilhão deste professor de

arquitectura a mais completa e também a mais signif icativa

transposigão é a que encontramos publicada na revista "Oci-

dente" (14). Apesar das inúmeras referências que então lhe

foram feitas, é na evocagâo exaltante das páginas deste pe-

riddico que o pavilhão de Cristino tem honras de "obra-prima

de toda a exposigâo". De qualquer modo, o destaque notdrio

de que foi alvo e o estatuto de "padrão" que se lhe outor-

gava não impediram que se transformasse as bases do programa

em análise no receituário que elas irnediatamente sugeriam:

"De linhas magestosas e elegantes, ele aproveita, no seu

corpo dianteiro, os motivos ornamentais tão saborosos da

velha casa dos Bicos, enquanto a sua janelaria, de risco

harmonioso e sdbrio, com sugestdes venezianas, faz pensar na

graga manuelina da Torre de Belém; desse corpo tão eguili-

brado irrompe com rigor e esbelteza uma torre guadrangular
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de faces lisas, apenas ornada com o brazão de Lisboa, a ca-

ravela, e coroada, ao topo por uin torreão de frestas es-

guias, gue termina em agulha como nos tempos gdticos; entre

os dois corpos do belo palácio, alteia-se ura pdrtico de

ogivas; na parte ciraeira do corpo posterior desenrola-se uma

renda de pedra de lavor raanuelino, com a esfera e a cruz,

gue casa bein com os ornatos opulentos do vizinho Mosteiro

dos Jerdnimos. 0 artista não copiou velhos raotivos: apro-

priou-se deles, assirailou-os, renovou-os e deste modo não

receou incorporã-los numa construgão de estrutura original,

que pode ter antepassados, coino tudo o que é nobre, filho de

algo, raas gue nem por isso deixa de ser uina forte criagão".

Assim fixou Fernando de Pamplona a fdrmula e o raanu-

seamento do modelo eiu gue se definira o Puviihão "de Honr.i u

de Lisboa", sublinhando em toda a extensão o papel que Cris-

tino viria a assumir posterior mente .

Terminando numa torre encimada pela caravela oli sipo-

nense (que era trabalhada em ferro, ao contrário de uraa ou-

tra, esculpida era relevo e aposta na face ocidental, cora as

datas histdricas de 1147 e 1940), este pavilhão, cuja exis-

tência se justificava corao sendo "de Lisboa", apresentava

dos lados sul e poente do grande bloco tcrminal, um aparelho

era "ponta de diaraante" cora janelame em "loggia" e, apds um

corpo de passagem araeado e cora "apropriagão raodernizada" de

estilo románico no portal legendado ("Lisboa rainha do Oci-

dente cabega e coroa de Portugal") continuava-se numa longa

parede cega sobre arcaria corn um rebuscado portal manuelino

ao meio, emparedado por cada um dos lados por três pontua-

gdes esguinadas era sugestiva marcagdo da carga simbdlica

desta entrada de "Honra" gtie duas legendas em reluvo ajuda-

vam a vincar: "Nds demos ao velho mundo novos raundos" c "so~

mos pátria e Nagão há oito séculos". No extremo da parede

desenvoivia-se um baixo relevo de Canto da Maia, de grande

gualidade gráfica no seu decorativismo estilizario, sintese

da histdria pátria, enquanto um coroamento de inspiragâo

manuelina alternava, na sua não menos notdria est'tlizagão,

cruzes de Cristo e esferas armilares, nuraa superlativa

_
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apcteose que o rigoroso desenho do autor controlava tirando

apenas os efeitos necessários do remate gue desejava ser. 0

di.u.rurso que se iniciara no grande bloco do pavilhão de

"Lisboa"
, recoberto embora pelas "pontas de diamante", ter-

minava agora nuraa estrutura de sirailar vocagão sem que se

tornasse necessário reconvertê-lo no suporte de qualquer

outra referéncia que não fosse a ostentagão da "modernista"

vontade das suas linhas. É claro que os três lonqos e es-

treitos arcos cegos gue nela se abriam, podera levar-nos a

pensar numa contradigão gue decorativamente ali se introdu-

zia. Mas, ela apenas respondia ao diálogo encetado nas ja-

nelas do bloco sul, numa espécie de desenlace â medida das

uxigcncias que a composigao dos algados pedia.

Náo é susceptível de discussão o cuidado e o rigor com

gue Cristino da Silva desenhou os mais ínfimos pormenores

duste projecto. Se o conjunto era notavelmente articulado,

com grande consciência de volumes e de valores decorativos,

como jd tem sido observado (15), a relagâo destes dois fac-

tores foi decisiva para o resultado final. É em fungão dela

qttt: as diferentes solugoes apresentadas para a entrada do

pavilhão "de Honra" se justificam e interessante é ainda

vurificar os vários tratamentos de gue foi objecto. Manten-

do-se embora desde o início a estrutura e o desenvolvimento

cio projecto nas suas linhas gerais, com os seus dois corpos

diferenciados e respectiva decoragão, foi nesta "porta" que

o arcjuitecto hesitou e os sucessivos desenhos que para ela

ior.im feitos, permitem-nos avaliar a carqa simbdlica que ali

se quis concentrar. Da sobre carga monumentalizante dos

primeiros seis longos e largos arcos com que ele a emoldu-

rava, rematando-a numa condiqna e não menos maior esfera

arrailar, como demonstra o seu estudo publicado na revista

"Arquitectos" (16), até cheqar â solugão definitiva houve

uma continua e continuada pesquisa no tratamento plástico

destos efeitos que passou pela anulagão pura e simples de

qualquer acrescento decorativo que não fosse já a caracte-

rizagao manuelina que sempre pensou para esse portal (17).

Mas, a necessidade de acentuar a importância dessa entrada e

a íormulagão que o pavilhao fronteirigo "dos Portugueses no
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Mundo", tragado por Cottinelli, sustentava, obriqou Cristino

a rever aquela pontuagâo de acordo com estes dados. 0 dese-

nho final do "Pavilhão de Honra e de Lisboa" torna-se, as-

sim, indissociável do projecto de Cottinelli quer na prévia

definigao do núcleo da "Praga do Imperio" quer na explici-

tagão do pavilhâo de que este arquitecto tambdra era autor.

0 esboceto publicado em Abril-Junho de 19 39 (18), uios-

trava ja a sdlida e pesada estrutura em que deveria tradu-

zir-se a imaqem arquitectdnica "dos Portugueses no Mundo" .

"Solene na expressão da sua fachada erguida sobre fiada de

cachorros e encimada pelo friso heraldico dc brazdes du

grandes linhagens: Silvas, Castros, Gamas, Albuguerques ,

Alraeidas, Ataldes, Cunhas, Vieiras, Cabrais ... (19), este

pavilhão, de 164 metros de comprimento, jocjava com as divi-

sdes provocadas pelas suas duas superfícies curvas salientes

e com a profunda reentrância do centro onde se adogara a

enorme estátua da "Soberania" que Cottinelli desunhara e que

Leopoldo de Almeida modelara. Duas qrandes esteras armilares

pontuavam a carga simbdlica desta pega de escultura, ciefi-

nindo o espago onde eia se levantava enquanto uma alta torre

se erguia para o lado do rio, encimada por ura bloco com as

quinas de Portugal
-

quatro vezes repetidas na direcgâo dos

pontos cardeais - dando assiin "monumentalidade ao edificio"

(20). Olhado pela crítica coino um resultado conseguido en-

tre o "clássico" e o "moderno" gue o tornava "apto a encur-

rar nas suas paredes a memdria dos mais belos lances da

histdria portuguesa" (21), este trabalho de Cottinolli não

parece atingir inteiramente os propdsitos gue se lhe atri-

buiram, muito embora seja de assinalar a hábil sugestão de

movirnento gue se desprende da fachada e a anirnagao que a

raesma assume através de uma cuidada iluminagão, prevista,

aliás, logo no priraeiro esboceto (22). Mesmo assim, Adi'j_auo

de Gusmão nâo deixaria de insistir que "bem visto, o o niais

belo e imponente pavilhão, com unidade e largueza a duspcito

da sua siraplicidade" (23).

A proposta de Cottinelli tal como a de Cristino reflecte

uma perspectiva da modernidade face a um encontro inadiável

-
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com a Histdria de que erara tambdra a priineira e mais radical

manifestagão . Não sem razão, cada um clesses pavilhdes foi

eleito "obra-prima" de todo o conjunto não consentindo em

quaiquer dos casos abstengdes. É possível que o peso ideo-

ĩdgico gue auto-reclamaram tenha ajudado a esta partidari-

zagão; mas, as solugdes gue os caracterizaram eram já as

forrnas explicitas de um enraizamento onde se antevia a con-

ciiiagão que marcaria os anos sequintes. Tempos antes,

Cottinelli, a propdsito de "o que costurnam ser e o que po-

deriam ser os Monumentos Coraemorativos
"

(24), fixara dez

mandamentos deduzidos de um prdvio comentário onde, retra-

tando várias situagdes, chamava a atengão para a excessiva

"preocupagão do pormenor, das coisinhas inúteis" que não sd

"reOaixa a arquitectura, araesquinha-a" ,
como "desraente a

época de sacrificio e veiocidade que atravessaraos
,

e que

não é um século XVIII de minuetes mas um século XX de luta

pe la vida" .

Sendo praqmático como exigia a ocasião, os lagos que

Cottinelli estabelece entre a "ideia" e a "forma" não são

tão apertados ou disciplinados como aqueles que se depreende

da obra de Cristino. Discipulo indirecto da "École des

Beaux-Arts de Paris", com passaqem pelos ateliers de Victor

Laloux e Léon Azéma ("Gran Prix" de Roma ) , Cristino da Silva

entcnde a "forma" como uma manifestagão de identidade, mas

ao contrário de Cottinelli que a defendia apenas enquanto

expressão de elementos "que são comuns aos pensamentos co-

muns a todas as épocas" (25), o autor do "pavilhão de Honra

e de Lisboa" percebe-a corao um fendmeno com justificagão

intrínseca prdpria. Os trabalhos de reconstituigâo arqueo-

ldgica que praticou e expôs
-

priraeiro em 1924 no "Salon des

Artistes Frangais" e depois em 1925 na S.N.B.A. -, onde se

destacava o notcivel trabalho sobre a "casa de Livia" que lhe

raereceu uma medalha de bronze atribuida pala secgãcj de ar-

quitectura daquele salão francês, facilitaram um manusea-

mento de elementos que haveriam de encarnar uma reactuali-

zagáo de formas do passado. Ao mesmo tempo, esse exercício

perraitiu-lhe um contacto outro com a Histdria, sedimentando

o gosto pelas qrandes composigôes e nobreza de temáticas -
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fantasmas que os tempos modernos combatiara e que ele exor-

citava numa prática escolar de grande rigor e compenetragão,

como sobejamente demonstra o seu levantamento da fachada

principal cto Palácio de Versailles (26). Apds dez anos de

conciliagão entre encomendas de essência i uncionalista e de

prestigio
- onde têm destague o Cinema "Capitdlio", os li-

ceus "Diogo de Gouveia" em Beja e "Júlio Henriques" em

Coimbra, mas tambéin os estudos para o "Parque Eduardo VII" e

os arranjos da zona de protecgão ao "Palácio da Assembleia

Nacional" - Cristino estava a vontade para caracterizar essa

relagâo mais como uma conclusão do que como um equívoco.

0 seu pavilhão, eriqido sob a direcgâo erudita de Nor-

berto de Araújo, emprestou a forma de uma solugão efectiva

através do elogio de Fernando de Pamplona ou, pelo raenos,

adguiriu a simbdlica imagem de um ponto da situagão que a

historiograf ia mais recente tem classificado como raomento e

exemplo destacado de uma rauito mais geral "marcha-a-trás
"

da prática modernista (vista e encarada coino uma progressâo

contínua sem desvios nem etapas), "padrâo", ela prdpria,

desse "recuo" enquanto representagão de um regresso a outras

ordens (27). Se tal intengão existiu em Cristino, ela foi,

certamente, consciente e feita de olhos abertos. Há poucos

paviihdes nesta exposigâo gue possam reflectir uma tão as-

sumida interpelagão da histdria pátria como aguela que re-

flecte a obra deste arquitecto. Sem subterfúgios, ele entrou

directamente no terreno do passado nacional e nele colheu os

elementos ou a razão gue lhe permitiram uma incursáo con-

creta e clara no campo particular da Histdria da Arquitec-

tura, visitando os termos clássicos da composigão dos alga-

dos c agarrando de vez a inerente necessidade de fachada.

Sob o impacto exterior da proposta de Cristino, e se-

guindo a cronologia das solenidades gue justif icaram as su-

cessivas inauguragdes dos vários momentos da exposigão, é

posslvel descortinar, uma vez frangueada a porta do pavilhão

"de Honra", um vasto e bem concebido átrio era redor do gual

se abria uraa "sala de recepgdes", uma "sala de Honra" e um

Teatro. A profusão de bandeiras com gue se ornava aguele
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espago de entrada, sinalizando a presenga sirabdlica de todos

os municípios do país, continuava nas suas intengdes digni-

licatdrias pela série de tapegarias com gue se forrara a

parede da "sala de recepgdes" e prolongava-se na "sala de

hũj:::a" pela "imagem donairosa e grácil" (28) com que Jorqe

Barradas lixara, em fresco de uma sd cor, a evocagão "das

mulneres ilustres da nossa histdria", comegando na padeira

de Aijubarrota e acabando em Soror Mariana (29). Um Teatro

"ci<_ concepgâo modernista" (30) rematava as atribuigdes que

foram conferidas a este corpo do pavilhão, correspondendo no

rigor e simplicidade do seu tragado ãs exigências de uma

raais lata espectacularidade gue ali encontrava o seu verda-

deiro lugar, numa aposta outra onde não se descuravam por-

menores como o desenho do palco ou a nítida marcagão da zona

resorvada ao público na correnteza de fiadas de cadeiras de

boa concepgão cuja cobertura em rosa-pálido apostava em

acentuar, sob o manto diáfano da fantasia, a ilusão quc os

refloxos de uma não menos cuidada iluminagâo sugeriam ao

cxpandirem-se pelas paredes em tons suaves de onde einergiam

as composigdes de Norberto de Araújo com alegoria apropriada

nuiiiu combinagão bem articulada. Mesmo assim esta sala pouca

atengão rnereceu da critica gue praticaraente a ignorou ou

deciaradamente assumia não a ter visto (31). A simpliíica-

gão apressada de que noticiosaraente foi objecto este pavi-

iiiao "de Honra" e a sua realidade, corao ante-cámara do "Mun-

do Portuquês", cuja exposigão ali se viu metaforicamente

inaugurada no dia 23 de Junho, não correspondia de todo á

vont.tda latente de inventariar e registar o percurso que nos

dias sequintes se havia de verificar como viagem programada

pelos mais recdnditos e signif icativos lugares da memdria.

Apds uma pausa de vinte e quatro horas preenchidas pelos

ocos das marchas populares que desfilaram pelas ruas de Lis-

boa
,

a imprensa descrevia todas as aparências da abertura

dos pavilhdes "da Fundagão", "da Forraagão e Conquista" e "da

Independência"
- obras do arquitecto Rodrigues Lima em es-

truLua colaboragão cora Luis Pastor de Macedo, responsável

pela direcgão e coordenagão do projecto -. Transcrevendo

i-ntogralraente os discursos celebrantes do coraissário-geral e
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cio ministro da Educagâo, gue representava o governo, dei-

xava-se bem claro gue, com aguele acto, realizado a 25 de

Junho, se inaugurava então "o pequeno solar da Histdria de

Portuqal" (32). "Corno nasceu Portugal; coino se tundou o Ira-

pério; como através do tempo se mantiveram uma e outra"

era, em suma, para Augusto de Castro, "o grande problema da

consciência colectiva, a gue a imortalidade duma existéncia

de oir.o séculos (respondia) vitoriosamente" (33). "Nao bas-

taria, por isso, na evocagâo artística e histdrica gue nos

edificios (...) toma corpo acumular nomes e datas". "Para

responder cabalmente em iinagens e alegorias ã grande in-

terrogagão nacional, de gue este certame é a ilustragao pela

forma e pela cdr, seria preciso traduzir plasticamente uma

espécie de chama moral gue, através dos secuios, anlma, fe-

cunda e projecta no Tempo e no Espago a aLma portuguesa".

Posta nestes termos, a empresa era realmente uma "tarefa

dificil" como ele também reconhecia. Na impossibiiidade de

se "escrever de novo em estafe, em gesso, em tinta, em vul-

to, "Os Lusiádas", e não sendo adeguacío transforiuar uma ex-

posigâo num "poema" ou num "monuraento" , Augusto de Castro

anunciava-a corao uraa "iluminura" - "mais urn cenário do que

ura quadro"; "um friso de imaqens e não um pantéon de som-

bras" .

Estas palavras que serviram de introdugâo e enqua-

dramento â apresentagão dos pavilhdes de Rodriques Lima,

converter-se-iam na mais cabal justificagâo do seu projecto,

medianaraente desenhado e sem grande imaginagcâo . "Mais do gue

nenhum, difícil"
- advertia Augusto de Castro - uuia vez "que

era mister ter o sentido de qrandeza, sera perder o senti-

mento da preocupagâo e do qosto; eiu <jue era preciso ser

épico sem ser qrandiloquente; ser lírico sem ser pieqas; ser

moderno sem anacronismos . . .

"

.

Com todos estes preâmbulos melhor se entende o carácter

ideoldgico e a signif icativa demonstragão gue estas cons-

trugdes representavara. 0 pavilhão da "Fundagão" era um "edi-

ficio sdlido, macigo, bem cravado na terra, cingido de

ameias, rasgado guase apenas por singelo pdrtico de volta
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redonda: meio templo, meio fortaleza, com algo da Sé de

Lisboa e do castelo de S. Jorge" (34). Fernando Pamplona

erapenhado de facto em decifrar o seu perfil, acrescentava

depois cjue "ele evoca, em seu forte laconismo, a rudeza, a

bravura e a fé dos tempos afonsinos", lamentando apenas que

"na fachada, se haja crucificado o nome de Portuqal, des-

raeiiiorando as suas três sílabas em quatro grupos de duas le-

tras, tudo por amor da simetria . . .

"

. Mas o eguilíbrio gue a

este critico merecera reparos foi a raz.ao do rasgado elogio

de Adriano de Gusmão nas páginas de "0 Diabo" (35), gue não

se coibiu de sublinhar o seu "agradável aspecto" e a "feliz"

decoragão da sua fachada "na ampliagão duma marca portuguesa

da Itíade Média" . Mais severa foi então a opinião de J.

Costa Lima na "Brotéria" (36) que ao centrar-se no tragado

das ciuas portas "de meio ponto" sob a triplice arcada con-

cêntrica totalmente desprovida de adorno, chamava a atengão

para a possibilidade das mesmas se terem podido armar-se "em

pdrtico de maiores diraensdes", qanhando "igualmente o edi-

ficio em expressão de volume se o prdprio macigo tivera mais

altura, até para não ficar diminuido, no efeito, pelos guer-

reiros gigantescos, de estilizagão moderna, esculpidos nas

faces externas dos guatro volumosos esteios da ponte, gue

liga este pavilhão ao da Formagáo e Conguista". Particula-

rizando a interpelagão, Costa Lima mostrava como este edi-

fĩcio se amesguinhava, tornando-se um conglomerado de cita-

gdus e aceitando um papel de subalternictade face ã referên-

cia qua o justificava.

Na verdade, ali bein perto situava-se a "porta da Funda-

gão", entrada principal de toda a exposigão e de raelhor

acesso para quem se deslocava do centro de Lisboa.

Cottinelli era o responsável pelo seu trago e concepgão, e

justo é reconhecer-lhe "cunho de qrandeza em sua simplici-

dadu" (37), sobretudo se atendermos ao seu não menos irapor-

tante papel de ligagão entre o pavilhao da "Fundagão" e os

"da Formagão e Conguista".

Situado ã esquerda desta monumental entrada, o pavilhâo

"da Fundagão" acumulava os sinais medievos da sua fachada
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com uma não menos sugestiva ponte levadiga e ura fosso aven-

turoso gue o "Diário de Notícias" assegurava recordarem "com

exactidão a época" (38). Uma vez passado o átrio, decorado

cora reprodugdes de petrdgiifos da epoca pré-romana e está-

tuas de guerreiros (39), entrava-se directamente na "sala de

D. Afonso Henriques" onde avultava ao fundo e "era proporgdes

gigantescas" (40) a estátua do rei fundador, num trabalho de

Maximiano Alves que dava "a sensagão de forga física esma-

qadora e irresistível, aniinada pela flama da fé, contra a

qual não há poder que valha" (41). Este "Afonso Henriques"

que Maximiano Alves fixou "sem algo de novo, mas com nobreza

e viriiidade" (Fernando de Pamplona) ou gue trazia "a novi-

dade das dimensôes" (J. Costa e Silva), era mais uma prova

do fracasso em que redondavam as tentativas de revisitagão

desta ilustr.fi, figura, apds a metamorfose gue Soaros dos

Reis, no final do século XIX, operara na sua aventurosa pega

de bronze e mármore para a cidade de Guimarães. Desdu então,

e apesar do empenho pessoai de Salazar em 1934 - altura em

gue chega a nomear uma comissão para ustudar as basus do

concurso gue deveria ser langado (42) -,
mais não se fez do

que rasurar ou deformar o alcance objectivo dessa imaqem,

"raodif icando-lhe a posigão" disfargando "os jeitos plásticos

( . . . ) como se a tivessem descoberto em inf imas e pessoais

inspiragdes" (43). A ideia, porém, era ter o fundador om

I.isboa e de preferência no morro do castelo de S. Jorge como

defendera Júlio Dantas enquanto presidente daquela comissão

(44). Mas, entre a impossibilidade desta efectivagão e a

necessidacie da estátua daquele rei "receber os hdpedes (...)

da exposigão de 1940", como escreveu Dioqo de Macedo em 1939

(45), optou-se pela encomenda a Maxiliano Alves . Assim, a

figura do fundador pdde comparecer a horas, naguela máxima e

uxpressa dimensão gue Alfredo Pimenta, em 1933, preconizara

(46). Como pano de fundo, esse Afonso Henriques tcve a

ilustragáo de "cenas das mil batalhas que travou e qanhou,

figurinhas multicolores ,
frustes e intencionalmente ingê-

nuas, gue parecem fugidas dos toscos capitéis románicos ou

das iluminuras de velhos missais - obra de Manuel Lapa e de

Frederico George" (47).
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Vinhetas genealdgicas da priraeira dinastia, "cora pássa-

ros e pâmpanos entre cabegas imaginárias de reis"(48) com-

pôt.:m o resto das paredes da sala "do Fundador", expondo-se

du modo condigno a sua espada e a reprodugao da pia baptis-

mal, onde segundo a tradigão foi baptizado. Um busto do

primeiro rei que se pensa ser do século XII, pontuava a zona

de passaqem para uma "Galeria" decorada com as estátuas do

Arcebispo de Braga (D. Joâo Peculiar) e do Mestre dos Tera-

plários em Portugal (Gualdim Pais) gue Júlio Vaz e Armando

Muscjuita respectivamente assinavam com alguma gualidade

roriual mas sein rigor iconográfico (49). Uma ponte monutnental

conduzia depois ã "sala dos Documentos" onde pontif icavain as

estáruas de Gongalo Mendes da Maia (o Lidador) e de Geraido

(o Sem Pavor) gizadas por Armando Mescjuita, estabelecendo a

continuidade de um discurso que aqui tinha o seu raote prin-

cipal e no centro do qual se exibia o documento, em que,

provavelmente pela primeira vez, se deu o titulo de rei a D.

Afonso Henriques (Margo de 1139) e a bula do Papa Alexandre

III "Manifestis Probatum" (23 de Maio de 1179) em que a

Santa Sé reconhece como soberano o Fundador, duplicando em

ampliadas reprodugdes esses importantíssimos textos que co-

briam inteiramente as paredes. Logo a seguir, entrava-se na

"SaJa dos Castelos" onde se centrara a miniatura em relevo

do castelo de Guimarães, executada por Franklin Raraos, pas-

sando depois ã "Sala das Batalhas", gue Manuel Lapa e Fre-

derico George profusamente decorarara, "pintando sintetica-

ntente as batalhas afonsinas de S. Mamede, Arcos de Valdevez

e de Ourique" (50), com "sabor e coloridos de ingenuidade"

(51).

0 pavilhão "da Formagão e Conquista", tambéra delineado

por Rodrigues Lima foi consensualmente classificado pela sua

extrema simplicidade (52). "Guarnecido apenas exteriorinente

pelo armorial dos primeiros reis da dinastia de Borgonha",

eie mereceu reconheciraento pelas "boas perspectivas" que o

seu conjunto oferecia, liqando-se harmoniosamente ao "ria

Fundagão"
- através da "porta" que deste núcleo recebeu o

nome e na qual foi construída uma passerelle suspensa nos

seus pilares que assim facilitava a passaqem entre aqueles
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dois pavilhdes
- e proporcionando um articulado espago de

jardim, que o pavilhão seguinte, denominado "da Independên-

cia" ,
e o fronteirigo pavilhao "dos Descobrimentos" , par-

cialmente fechavam tornando-o - francamente "acolhedor e

abrigado" (53). Entre o pavilhão "da Formagão e Conquista" e

o da
"

Independência" ,
três arcos guebrados ditos em ogivas

"evocadoras do dealbar do gdtico (ganhavam) em sua esbelteza

prodigiosa altura" (54), marcando a monumentalidade gue o

desenho de Cottinelli lhe conferia e introduzindo uma "nota

estridula" no conjunto, o gue "obrigou a reparar, gue, sem

pastiche, estes dois pavilhdes deviam reflectir ao mcnos o

ar das construgdes ogivais do Pais, para o simboio da sua

arte ser igualmente pedagdgico no servigo exposicional"

(55)...

Se algumas criticas sublinharam a ausência de ligagâo

arquitectdnica entre estas duas obras - o que parece exaqe-

rado, uma vez que, atendendo ã débil criagão de cada uma

delas, o que ressalta é exactamente a sua perfeita estrutu-

ragâo dentro de uraa continuidade sera rasgos importa ana-

lisar cada uma e verificar para onde converge a responsabi-

lizagão gue, â primeira vista, parece recair em Rodrigues

Lima, autor do projecto de ambas . Mas, não está fora de

questão que o explicito reparo tenha s ido enderegado a

Cottinelli Teimo, criador dessa tripLice <ircada cjqival, e

mão intrusa na sequência inimaqinativa era qtie se traduziram

os três priraeiros núcleos da "secgâo histdrica".

Entrando no pequeno átrio do sequndo dcstes pavilhdes, e

apds se ter passado pela passerelle que ligava o pavilhâo da

"Fundagão" a este novo momento gue se gueria como viva ima-

gem da "Formagão e Conguista", deparámos com a alusão âs

ordens militares de Sant'Iago, Hospital, Templo e Avis que

enchiara o seu tímpano de pintura "sobre fundo de tapegaria

grenate, onde volutam vinhetas, contra o qual, em veneragão

á cruz, ajoelham um monqe de hábito branco e um cavaleiro de

outro" (56), numa conseguida composigão assinada por Manuel

Lapa
-

que o critico da "Brotdria" nâo deixaria de elogiar,

notando gue a sua figuragão comegava a perder "o ar das

-
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iluminuras" e a parecer-se já "um pouco (cora) os

Primitivos" . Um conjunto de legendas completava o sentido

ornamental deste enguadramento, lembrando ao mesmo ternpo o

irapurtante papel que aquelas ordens militares e a Igreja

desompenhararn na consolidagão do territdrio nacional,

reíerência, aliás, mantida em todo o resto do pavilhão. 0

programa gue lhe subsistia, previra ura coeso encadeado

ldgico na demonstragão daguelas permissas a que se

acrescentava os enqenhos técnicos de uma aqradável e fácil

pecĸ.gogia como aguela que foi utilizada loqo na sua priraeira

sala - denominada "sala do mapa"
- e que servindo-se da

ideia do "mapa luminoso", que fizera furor, em 1939, na

oxposigão Internacional de Nova Iorque, utilizava-o agora

para ilustrar as fases da formagão de Portugal, não sem

deixar de apresentar as reprodugdes da "Domus" de Braganga e

o foral de Panoia (1096) como resíduos vivos dessa

implantagão. 0 passo seguinte era dado no sentido de mostrar

a ligagão entre a "formagão e o povoamento" do pais e com

esta designagão se planeou uma segunda "sala", decorada a

fresco por Fernando Rebocho, em alusdes pictdricas sobre a

conquista do Algarve e as cortes de Leiria (1254) que ser-

viatn a siqnif icagão da cruz de oiro de D. Sancho, colocada

ao centro sobre um pedestal, e particulari- zavara-se nas

cenas quotidianas da "ceifa", da "debulha" e da "vindima"

mas tambéui na da "indústria" e da "construgão" de então,

cujos baixos relevos de Martins Correia ilustravam em re-

presentagôes "sem unidade composicional de friso" (57).

Uma sala dedicada a D. Dinis - onde "a arte não foi fa-

mosa para tão grande reinado" (58), apesar do esforgado em-

penho de Júlio Santos (59)
- descrevia a obra cultural,

econdmica e politica do "Rei Lavrador" (60), enquanto o es-

pago seguinte, reservado a arguivo documental dessa ilus-

tragâo e adeguadamente intitulado "sala dos documentos",

charaava a si urna fidelidade histdrica que as duas salas se-

guintes levantadas em honra da "Rainha Santa Isabel" e de

"D. Afonso IV, D. Pedro e D. Fernando" completavara, fechando

assim as aspiragdes deste pavilhão. Na "Sala da Rainha San-

ta" ressaltava a presenga modelada do seu túmulo, numa
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perfeita "reconstituigão de ínuseu" que arrancou largos

louvores da crítica (61), o raesmo já não acontecendo cora os

baixos-relevos de Antdnio Duarte gue procurando embora

evocar "o milagre das rosas" e "a sua missáo de paz no carapo

de Alvalade" , não conseguiu dominar as estilizagdes em gue

apostara tratar o mitico percurso dessa carismática figura.

Tambdm na "sala dos reis" não foi possível passar da raedia-

nia gerai era que se nivelara quase toda a decoragâo, apesar

da profusao de bandeiras e de divisas que a engalanavara ira-

priraindo-lhe um forte colorido. Parecendo, assim, jogar a

todo o custo numa sobriedade que clarificasse as intengdes

cto tempo a que se reportava, ela acabou por manifestar-se

frágil no seu aparato ou pouco segura para poder desenvolver

convincentemente o programa gue a estruturava. A verdade e

gue "a secura" gue lhe foi notada, e gue monotonamente se

desprendia do seu interior, reflectia a mesraa ausência "de

deslumbraraento" do seu exterior, como concluia Costa Lima :

"dum lado, voltado ao rio, castelos de Portugal e datas cé-

lebres; do outro, face aos jardins e pavilhdes, em grande

guadro, sobre os modilhdes ,
o cavaleiro esguemático, em

armaria de Borgonha é nota (única) de fogo na oca do muro"

(62).. .

A "Fundagâo" e a "Formagão e Conquista" da pátria por-

tuguesa dadas nos desvelos de Rodrigues Lima, era o principio

e o desenvolvimento de uma arquitectura entrelagada em mi-

méticas reconstituigdes histdricas, vltima do peso das obri-

gatdrias referências que estavam á espera da maturidade do

tempo e da invengão dos vindouros para a recriar em idêntica

qldria. Rodrigues Lima sucumbira ao peso de tantos séculos,

enquanto tentativa loqrada do diáloqo reestruturante ou da

adequagão moderna que se impunha, para os instalar defini-

tivamente na sua essência ideal que era simultaneamente a da

época em que esse trabalho se realizara. 0 seu terceiro e

último pavilhão, desiqnado como "da Independência" , conti-

nuava a operagão discursiva e pedaqdqica dos anteriores,

"sem grande diferenga de aspecto" (63), atingindo a máxima

expressão da "simplicidade" gue foi apreciada nos que o an-

tecederam.
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"Ornado apenas exteriormente com as armas de Aviz -

as

quinas, os doze castelos e a cruz de bragos floridos" (64)
-

identif icava-se essa marcagão para ressuscitar a Histdria,

se bem que as reqras de composigão arquitectdnica, nomeada-

mente a atengão dada aos volumes, acabasse por prevalecer em

detrimento de alguns importantes sinais gue retinham e sim-

bolizavam a dpoca. Fernando de Pamplona não perdoou o dese-

nho do portico de arco de volta redonda que servia a entrada

principal, e logo fez notar gue o mesmo "deveria ser talvez

antes de arco quebrado, atendendo a que o reinado de D. João

I coincide com o apoqeu da arte gdtica (65). Ao contrario de

Costa Lima, que na "Brotéria" apontava a nota discordante

das três "ogivas" monuraentais ce Cottinelli Telrao no con-

junto destes pavilhdes (nelas centrando uraa espécie de abalo

sisrnico na sdlida coerência gue estas construgdes exibiam e,

coino tal, pondo era causa a opgão estrutural e estilística

dos dois últiraos edifícios gue, gragas âguela presenga, de-

veriain "reflectir ao menos o ar das construgdes ogivais do

País"), o critico de "0 Diabo" não necessitou de pretexto

algum para assinalar a sua discordância . 0 facto é gue o

"Gdtico" não parecia adeguadamente representado e nisso am-

bos estavam de acordo. Fernando Pamplona irá insistir ainda

no pouco partido gue, na decoragão interna deste pavilhão,

"se tira da ogiva", apesar de tudo, esbogada, mas esse seria

apenas ura dos primeiros reparos que ao lonqo do texto dava o

reverso de uma arquitectura cujo ser e perfil sd objectiva-

inente podiam ser analisados passando por essa ânsia de

grandeza e espiritualidade gue o "Gdtico" melhor podia tra-

duzir .

O pavilhão "da Independência" consente muito poucas sim-

plificagôes dada a fortuna crítica de que foi objecto. 0 seu

reportdrio de imagens, o seu tratamento imagético e os sal-

tos cronoldgicos que operou em prol da sua unidade arqui-

tectdnica, fazera desta obra a mais problemática de todas as

quu para ali Rodriques Lima desenhara. Logo á entrada do

vasto átrio a "glorif icagão" de Nun'Álvares" (66), num bai-

xo-relevo de Antdnio da Costa gue o consagrava como "génio

da Independência" ,
era uma aberragão exegética e,
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certamente, razão haveria para o veemente protesto público

onde clararaente se afirmava que "nera concordaraos com o Santo

Condestável calvo aos vinte e tal anos, cjuando chefiava o

Exército de Aljubarrota, nem aquecemos com aquela qldria sem

elevagâo de sentido e originalidade" (67). A exibigåo com-

pleraentar da espada gue a tradigão confirma pertencer-lhe e

a colocagão do seu brasâo de armas na parede não legitima-

vain, por si sds, a alteragão iconográfica que se produziu

mesmo que ela fosse motivada por excesso de zelo na acen-

tuagâo de uma dignidade gue a idade podia trazer. Do mesmo

modû, mas por razdes diversas a estátua de D. João I, assi-

nada por Barata Feyo e gue coraandava e denominava a sala

seguinte, apresentava um aspecto "de magestade, pesada

talvez pela roupagem volumosa" (68) gue o ceptro e o manto

real justif icavam no seu "intenso realismo" (69), revelan-

do-se embora "sera elegância de movimentos" (70). Objectos

residuais como o elmo e a espada do mestre de Avis ajudavam

a carregar de significado representagdes mais ou menos

frustes gue cobriam as paredes em painéis pintados por Júlio

Santos, lembrando a coroagão do rei de Boa Memdria conforme

a iluminura quatrocentista das crdnicas de Froissat, o ca-

samento do soberano, segundo outra miniatura dos arguivos do

British Museum e a sua descendência gue ocupava o centro

deste triptico. Outros guadros em alusdes ainda menos con-

seguidas reraatavam a decoragão da sala com alegorias a "S.

Jorge"
-

patrono das arrnas portuguesas
- ã "Casa dos Vinte e

Quatro" e âs batalhas de Aljubarrota, Atoleiros, Valverde e

Trancoso - todos igualraente atribuídos a Júlio Santos. De-

fror.te do fundador da dinastia de Avis, Joao das Regras "tera

ares de estátua jacente posta ao alto, em grisalha de est-

amenha" (71) e o gue é sabido e conhecido do seu universo

não teve aqui nenhuma realidade. Uma sala circttlar de ar-

ranjo cuidado fazia reviver, num baixo-reievo de Raúl Xavier

"que lhe veste as paredes de ponta a ponta" (72) a batalha

rio Aljubarrota. Esta larqa representagão "movimentada e vi-

brante" , tinha "composigão desusada", embora com "dptimos

grupos e volumes", "expressdes e distribuigão de contrastes

om todo o pano do muro", como então se assinalou (73), che-

gando raesmo a defender-se gue era "bela para se repetir em
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padrao comemorativo" . Considerada das melhores salas do

conjunto arquitectural e decorativo, eia foi a excepgão numa

reqra que fez jorrar uma escultura insequra de si mesma,

suspensa no desejo de uma monuraentalidade mal traduzida das

intungdes proqramáticas de uma "nova era" que o exemplo de

Francisco Franco no seu "Gongalves Zarco" para a cidade do

luincfial langara em finais da década de 20.

No desenvolvimento arquitectdnico deste pavilhão também

não é possivel encontrar, nem mesrao por aproximagão, um

propdsito de coesão tão consequido como aquele em que se

recortava a "sala de Al jubarrota" . 0 espago seguinte, pro-

ftu i caruente chamado de "sala do Túmulo" - onde se exibiam

fieis reprodugdes dos túmulos de D. João I e de D. Felipa de

Lencastre erigidos no Mosteiro da Batalha - fora concebido

de forma elíptica e, possivelmente, teria sido "bom projecto

para igreja", como então se notou (74). Todavia, foi agui

nusta sala gue se pdde assistir "ã aparigão fugaz do gdtico

perjjendicular do Yorg" . Fernando Pamplona atento guardião da

mitica espiritualidade deste estilo, não deixaria de apontar

o paradoxo entre esta afloragão acidental e a imediata ne-

gagão da sua presenga gue as portas de arco redondo logo

reiteravam. Esta contraditdria expressão não era, porém, um

mero obstáculo construtivo. Ela acompanhava um programa gue

lia a Histdria a partir de ura horizonte de inoraentos-padrão

prucisos gue tinha a particularidade de privilegiar certas

époeas e estilos ou ligar situagdes gue perraitiam similitu-

des de resposta cujos efeitos independentistas importava

vincar. 0 "românico" na sua organicidade estrutural permitia

englobar o nascimento, a forrnagão e a conguista do territd-

rio e do seu interior emergiara as formas gue veiculavam essa

indcpendência cedo atingida, estendendo-se pelos tempos sem

outra necessidade de pontuagão gue não fossem os seus si-

nais, tidos e achados como eternos . Sd assim se entende o

carácter curto e fugaz da incursão no "gdtico" e também a

brusca passagem do século XIV ao século XVII, dada na su-

cessão das salas que impuneraente fazia surqir a "sala de

1640" loqo a seguir ã "sala do Túmulo" do Mestre de Avis e

de D. Felipa de Lencastre. "Porquê este salto mortal no
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tempo?
"

interrogava o crítico do "Ocidente" (75). Porque se

quis consagrar um pavilhão especial aos descobrimentos e

porgue se achou gue talvez o paralelismo e similitude das

guerras de D. Joâo I e de D. João IV contra o leao de Cas-

tela perinitiam esta associagão fraternal por cima das mura-

ihas do terapo?" . . .

Se a solugão era aceitável .
ela era tarabém discutivel.

Para aquele critico, o primeiro grande inconveniente eru de

ordem artistica e tanto bastava: "juntavam-se duas épocas

diferentes, su jeitando-as uecessariamentc â mesma bitoia

para não destruir a unidade do pavilhão". 0 resultado era o

gue estava ã vista: "entorse de cronologia", "risco de poder

iangar a confusão" e uma nitida falênci<i artisticci que nem a

teatralidade das decoragôes podia esconder.

A nudez das paredes solenes da "sala do Túmuio" contra-

punha-se agora as sugestivas composigdes em reluvo ria "sala

1640", através das quais se figurava em encenagâo de mane-

quins a reunião dos conspiradores no palácio de D. Antão de

Almada, no Rossio, de onde saíu a revolugão do l'-J de Dezem-

bro. lcienticas composigôes ressuscitavam na sala seguinte,

dedicada a D. Filipa de Vilhena, o rasgo herdico gue a le-

vara a arraar seus filhos cavaleiros, lido e relido "â luz de

estampas coevas" - como a crítica supunha. Mas, ninguém como

D. Joáo IV, se encontrava em condigdes de chainar a si toda a

missão desta segunda parte do pavilhão. Uma sala inteira-

raente nele centrada investia na homenagem que uma estãtua

erguida em sua honra resgatava na correcta proporgão do seu

tamanho u no ciássico trataincnto guc Numidico Bessone lhe

dera. Vista como "a melhor nota" de todo o conjunto, ela

tinha também o mérito de tapar e "iazer esquecer" o espal-

dado do ninibo com árvore genealogica da dinastia brigantina

que atrás se colocara por entre medalhdes com esiinges dos

monarcas, desenhadas de forma sumária e até, por vezes, ca-

ricatural (76). Uma pintura de Arlindo Vicente i nterpretava

alegoricamente as lutas da Restauragão e, apesar de ter sido

"moderno no convencionalismo das suas tintas e plástica",

parece que "os seus anjos nâo (arrebatavam) o céu" (77),
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coino, aliás, sucedia na "sala da Guerra Peninsular" - últiraa

de entre todas, diminuta e "bem raenos valiosa ainda" gue as

rescantes .

0 significado e o sentido destas palavras é transparente

e conclusLvo: ali, como na grande maioria das salas desses

trés pavilhdes, a versão moderna da Histdria, a sua afirraa-

gâo arquitectdnica e a sua tratíugão pictural e escultdrica

não tivura forga para elevar-se acima do reqisto que tambdm

eram. De qualquer modo a imprensa diária não deixaria de ser

sensível a solenidade que esta pesada demonstragão transmi-

tia num ambiente de museográfica intemporalidade que pedia

recolhimento. 0 "Diario de Noticias" (78), depois de vincar

a importancia do acontecimento diria que "há neles qualquer

coisa de ruligioso"
- misto de "austeridade"

, "dignidade"

e "nobreza" gue os assernelhava aos "templos" por entre as

inúmeras "evocagdes e reliquias sagradas" gue dentro se

acumulavam. Mas esta maneira nova de encarar uma existência

secuiar, sempre vitoriosa e herdica nos desaires gue a

atravessavam, usou, aplicada e voluntariament e, a mediagão

vocacional e estrutural do "românico" como reflexo de uma

identidade prdpria e inalterável, mascarando e amputando um

passado era fungão das urgências de um presente que ali se

podia rever em razdes de solidez e de forte implantagâo no

terreno. Subjacente a ela, estava a afirmagão de ura Portugal

zeloso da sua Fundagão e Independência enquanto nagão, tema

que a exposigão passaria a declinar na afirmagão e consa-

qragão arapliadas da sua epopeia raarítima, tornando-o, assim,

não upenas autor da sua Histdria mas também "um dos autores

da Histdria Universal", corao sublinhara Augusto de Castro no

suti discurso inaugural (79).

O "Pavilhão dos Descobriraentos" projectado por Pardal

Monteiro sob a orientagão histdrica do comandante Quirino da

Fonseca, e no qual tomou parte activa Cottinelli Telmo como

autor do plano geral das decoragdes, estava habilmente im-

plantado no espago gue se lhe destinara, formando um con-

junto harmonioso com os fronteirigos pavilhdes "da Formagão

e Conquista" e "da Independência" . 0 corpo do edifício

í
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desenhado em forma de "L", acompanhava sem interrupgôes o

discurso arquitectdnico que Rodrigues Lima desenvolvera na-

quelas duas últimas obras e com elas fechava-se parcialmente

a vasta zona situada ã direita da porta "da Fundagão" . Na

aparentu monotonia desta continuidade que não era apenas

estrutural, ressalvava-se o pequeno jardim que a distribui-

gão destes três pavilhdes perraitia nura agenciaraento "acolhe-

dor" e do qual se tiravam as melhores perspectivas . Mas a

nota mais vibrante deste conjunto, aquela onde era possível

ainda sonhar, foi, sem dúvida, a grande "Esfera dos Desco-

brimentos" erigida num dos topos do pavilhâo que a este tema

se destinara e que estrategicamente fora colocada ein frente

da saída deste edificio. A enorrae calote esférica suicada

por paralelos e meridianos e ornada pelos signos do zodiaco

- "imensa cúpula gue se apoiava sobre uma série de baixas

colunas cilíndricas" ,
tinha "no seu interior uma vasta sala

circular, em cujo centro, sob um céu sombrio, picado de es-

trelas e sob a magia da luz negra, (girava) devagar uin

grande globo com o perfil dos continentes e a face dos ma-

res, nos quais se (alongava) e (rebrilhava) a rota luminosa

das caravelas" (80). 0 efeito cenográfico era indiscutivel e

ela não poderia ter alcangado maior eco guer pelas expec-

tativas que ã volta de todo o pavilhão se criaram quer pela

carqa de signif icagdes gue durante séculos os descobrimentos

acumularam e gue agora serviam de referência a uma versão

adaptada a novas mitologias. Junto do edificio que tinha por

vocagão e obrigagão o ordenamento dessa memdria - "tarefa

grave, sedutora e vasta posta ã cultura dum artista" como

referiu Augusto de Castro (81)
- esse eco, devidamente pla-

neado como síntese sugestiva e de fácil acesso ãs multiddes

sd podia ter funcionado do modo favorável como se verificou,

porque aí se unia a vertente informativa e o lado lúdico que

toda a pedagogia de massas requer, tanto mais gue era a es-

tas gue a exposigão se destinava em prioridade. Para o Co-

missário-Ceral este pavilhão era o teatro de uma epopeia na-

cional, imagem da "jornada maritirna do Génio Português" que

"inudara a face do mundo" e início de um itinerário cujas

pegadas seriara mostradas como rastos nos edificios seguin-

tes. Quanto ao poder catalizador dessa "esfera", e para além
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do notável reraate que ela introduzia no conjunto arquitec-

tdnico que a sustentava e explicava, não é fácil saber se

foi o seu carácter apelativo de objecto de feira era que se

transformou ou se foram os poucos atractivos dos outros pa-

viihdes que o elevaram a luqar obrigatdrio de passagem. Mas

todo este sublinhado teria pouca importância se acaso não

tosse dado tanto significado ã sucessâo programática dos

diferentes pavilhdes ou se em cada cerimdnia de abertura os

discursos não esclarecessem as constantes e pesadas inten-

gdes literárias gue o culto da Histdria induzia em sacrifí-

cio da expressão plástica gue a devia traduzir.

Tal como sucedera com as solenidades gue marcaram a a-

bertura dos pavilhdes da "Fundagão", "Formagão e Conquista",

e
"

Independência" a imprensa noticiou larqamente a inaugu-

ragão do pavilhão "dos Descobrimentos" que teve luqar a 28

de Junho, ou seja, três dias depois das cerimdnias que pos-

sibilitaram o inqresso do público naqule pequeno núcleo ar-

quitectdnico. Entretanto, realizaram-se as inauquragdes da

"Exposigão de Montras do Chiado" (26 de Junho) e da "Secgão

Colonial" da Exposigão do Mundo Português (27 de Junho),

preenchendo o tempo e as colunas dos jornais (82) enquanto

uraa rigorosa e previamente preparada calendarizagâo glosava

a ladainha do iraemorial esforgo gue todos estes aconteci-

mentos representavarn, nâo sem aproveitar o contrapeso que a

leveza ou o exotismo destas iniciativas introduziam na as-

fixiante demonstragão do perímetro de Belém. Mas ao mesrao

tempo esta era uma forraa de extravasar o clima de festa da

improvisada "cidade da Histdria" para a capital que a abri-

qara e, decerto, não foi por acaso que se intercalou o des-

file das marchas populares pelas ruas de Lisboa com as so-

lencs inauquragdes dos Pavilhdes "de Honra" (23 de Junho) e

da "Fundagão", "Formagão e Conquista" e
"

Independência" (25

de Junho) . Vistas de perto, estas manifestagdes diãrias

prolonqavam os efeitos da grande Exposigão e proporcionavam

um crescendo de expectativas que era tambérn um calculado

itinerário ou imagem de um ideário gue Augusto de Castro,

coino comissário, sd no fim da viagem explicaria (83). Até

lá, uma ldgica de aparência ou de circunstância mais não
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parecia cobrir gue uma sucessáo de in justif icadas cerimdnias

que a pretexto da abertura de uin pavilhão ou em vez dele se

laziam, desde que todos os dias alquma coisa recordasse que

era o tempo das comemoragdes do duplo centenário.

A "Exposigão de Montras do Chiado" fora uraa iniciativa

do S.P.N. e dedicara-se a ornamentar oito dezenas de vitri-

nes, tantas quantas eram então as dos estabelecimentos da

Rua Garrett (84). Antdnio Ferro, seu promotor, contara com a

coiaboragão da qrande maioria dos artistas, que pela mesma

aitura trabalhavara na cxposigão de Beléra e, entre os deco-

radores concorrentes
-

"pois tratava-se tambéra de uma cont-

petigáo artistica
"

(85)
- era possível encontrar Eduardo

Anahory, Bernardo Marques, Milly Possoz, Carlos Botelho,

Tom, Estrela Faria, Jorqe Matos Chaves, José Rocha, F.mmérico

Nunes, Júlio de Sousa, Roberto Araújo, Fausto de Albuquer-

que, Lino Antdnio, Maria Keil, Fred Kradolfer, mas também

Muria Helena Vieira da Silva (86), Vasco Costa, Anna Jauss,

Vora Leroi, Ofélia Marques, Cândido Costa Pinto ou Ariolfo

Castané, que não participavam naquele certarae (87). Unindo o

"espirito" ao "bom qosto" dois terraos de uma equagão que

ali seria langada corao campanha -, o director do S.P.N. pu-

nha em prática uma politica de maneiras de disposigão das

coisas, deixando de insistir no lado estruturantu do modo de

as conceber que, no princípio da década de 30, parecia ex-

clusivamente defender, como adiante veremos .

Do interior da Exposigão de Belém também ressurgira, coni

idêntica exterioridade, uma "secgâo colonial", diriqida por

Henrique Galvão, seis anos depois de uma similar demonstra-

gâo que no Porto realizara (88), na linha da exposigáo de

Paris. A fixidez das imaqens e legendas com gue em Belém se

oferecia a Histdria era necessariamente animada por prosen-

gas vivas. Com condigna inauguragão a 27 de Junho, ã gual

presidira o ministro das Obras Públicas, u ein nome du uma

realistica evocagão do Impdrio exibira-se "os indigunas das

coldnias, com os seus exdticos trajes de gala, (constituin-

do) em duas filas paralelas, um curioso friso, salientando-

-se as raulheres guinpungas cora os seus bizarros e
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coraplicadíssimos penteados, as anilhas e os colares que lhes

rodeavam o pescogo e ainda o qrupo dos músicos cora os seus

instruraentos estranhos que por vezes faziam soar na execugão

de usquisitus melopeias barbáras" (89). Auqusto de Castro

justificou com prudência "esta visão nova da Exposigão do

Mundo Portuquês que se abria aos olhos". Mas loqo acrescen-

tava que era justa a sua admiragão "no prazer da arte e na

emogão da curiosidade que ela representa" (90). 0 facto d

qut: Henrique Galvão - como também vincava o Comissário-Geral

era "um colonial". Ele "(conhecia) e (araava) os horizontes

fortes da virgindade tropical" e, como tal, "o grande livro

das coldnias portuguesas" não era um álbum que ele folheas-

se: era "uma obra em que o seu espirito se integrou". A sua

simultânea faceta de escritor (91) logo aludida, permitia

também sublinhar a preocupagão gue houvera no quadro que ali

se descerrava de mostrar "a heranga viva, tanqível e qlo-

riosa do nosso qrande patrimdnio histdrico e da nossa afir-

magao imperial (...), resumo pela imageni, pela reconstitui-

gao utnográfica, pela sugestâo da paisagem e da raga, do

vasto inundo que cobre ainda hoje a terra em que não flutua

apenas a nossa bandeira, mas vive o nosso espírito e qermina

o nosso sangue". Mas mesmo gue Augusto de Castro preten-

desse transformar este espectáculo na visão e encarnagão do

"bioco espiritual e geográfico" que tinha no "Acto Colonial"

(92) a sua estrutura politica, chamando a atengão para o que

o suportava, a verdade é que era precisamente "esta feérica

luiuinosa" que captava o olhar -

e era precisaraente este seu

aspecto que o aproximava da teatralizagão das "montras do

Chiado" que, tal como neste Jardim do Ultramar, recriava am-

bicntes artificiais, utilizando um decorativismo exarcebado

qtit: i <:sta alguma que se prezasse podia deixar de reclaraar.

Ein vão ficaram nas páginas dos jornais os avisos do Comis-

sario-Geral: "não vos contenteis com isso; fixai não apenas

a vossa vista e os vossos ouvidos; inclinai-vos também com o

vosso coragão e debrugai sobre o gue ides ver o vosso espí-

rito: o gue se estende sob esta feérica luminosa, transfor-

inada tiurna evocagão ardente de climas e de paisagens múlti-

plas é Portugal - um minúsculo Portugal, simbolo do Portugal

Maiur de sempre, tão grande que mal cabe na Histôria, tão

i C6



nosso que cabe neste jardim, como iraaqem acolhedora da nossa

alma" (93).

A "Secgão Colonial" do capitão Henrique Galvão não se

traduziu apenas pelo impacto que esse "curioso friso" de

qentes distantes produziu como assinalava a imprensa dando

rcalce aos seus costumes (94). Se o "Jardim do UJtramar" era

já em si um palco adequado com os seus cenários vivos de

flora exdtica, que ao lonqo do tempo ali se foram concen-

trando, foi necessário, poréra, erigir algumas edificagoes

que recriassem não apenas "a distribuigão de aldeamentos

indigenas" mas também a reconstituigão dos tragos mais ca-

racterísticos de uma iraediata forma de estar e habitar esses

lugares longiquos. Com esse intuito levantaram-se pequenos

pavilhdes que possibilitaram o aparecirnento no horizonte du

imagens gue definiam "Angola e Mogambique" (aqlutinadas num

corpo único de decoragão pesada e desenhada por Antdnio Li-

no), a "Guiné" (com risco mais sdbrio de Congalo de Melo

Breyner), as "Possessdes Insulares" (Cabo Verde, S.Tomé e

Principe e Timor) de exotismo menos intenso que os ante-

riores num projecto de Vasco Regaleira, a "índia" (instalada

numa casa "a antiga portuguesa semelhante a muitas daquelas

que há em Goa" e enqalanada com uma torre poligonal; uma

igreja com um bem concebido nicho de Raúl Xavier, todos

servidos por ruas "com pilastras lavradas ao indiano" (95)

nuraa miscelândia de pormenores de efeitos duvidosos. Macau

fazia-se representar apenas por uma rua do mesmo nome, com

estabelecimentos diminutos de cores gritantes, em gue dorai-

nava o escarlate, com seus cartazes multicolores e seus ba-

loes de papel
- a que não faltava um santuário de laca e de

oiro cora pinturas de Fausto Sampaio. Um "Museu de Arte Indí-

gena", gizado por Gongalo de Melo Breyner, concentrava, em

espago prdprio e de bom desenho, informagdes mais particu-

iares sobre todos estes lugares, não sem ter sido visto como

"solugão arquitectdnica" apropriada para um futuro palácio

das Artes Ultramarinas" (96). A "casa do colono" quu ali

também figurava e se pensava como "modelo" futuro "para vi-

vendas portuguesas em África planáltica" (97), num gosto

eclético com a assinatura de Vasco Regaleira, despertou a



ateugao dagueles que teirnosaraente procuravara tipologias, e

liouvu raesmo quem avangasse ser adequada para o Alentejo

(98). Nesta danga de reconstituigdes e ensaios e entre a

vegutagao tropical que a protegia, sobressaia o "pavilhão

cías Hissdes Catdlicas" ou a "igreja das missdes" (99) como

tumbém se denominou, desenhada por Vasco Regaleira "com por-

tuguussimo sentimento, fundindo selectivamente no seu estilo

hifji idismos medievais no tímpano da porta, coruchéus cdnicos

e cjelosias alentejanas nas janelas da torre, nos vãos do

claustro e modernidade de simplif icagão geral nos algactos e

ponuunores ( 100 ) .

Su nesta obra foi possivel descortinar "o esforgo so-

brehumano da apostelizagão através dos continentes" (101),

facilitado na "miscelânea" dos estilos gue exibia (102) e

que o aproximava da então recente igreja da Nossa Senhora da

Arrabida cjue o mesmo arguitecto projectara para a cidade de

Lobico, em Angola, tambéra nela se pôde encontrar razão su-

ficiente para propôr a sua reprodugão "nas terras da metrd-

pole" (103). 0 "luxo" das ferragens das suas portas, os

ferros íorjados das grades e portôes, as lanternas e as

pinturas interiores, assinadas por Maria de Adelaide Lima da

Cruz, cobrindo paredes inteiras com "figuras de recorte

nervoso e incisivo (...) gue envoltas em amplas túnicas de

tons sdbrios pareciam misturar-se aos fieis", prometiam, nas

suas provisdrias ilusdes, a amplificagão e solidif icagão

desses detalhes corao iraagem de marca de uma clara exempla-

ridade, adequada a um modo prdprio que a Histdria ali podia

reiterar. Estruturas, massas, volumes e decoragdes mimaram

os terraos de ura processo de visualizagâo dos quatro cantos

do "Irapério" utilizando a reconstituigão e o nacionai israo

para a justif icagão plástica de modelos que funcionavam corao

ensaios ou experimentagdes de estilo num cruzadismo legiti-

mado pelo passado. Na impunidade do "Jardim do Ultramar" e

por entre a floresta de enganos e anacronismos gue aí se

cultivaram, vingou a promogão do espectaculo gue se montara

e guu se assimilara cora "restaurantes" e "casas de chá" para

reclamar no fim uma identidade supostamente definitiva dessa

mini.iturizagâo grosseira duma imagera imperial ainda sem
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controlo nein precisa expressão.

0 trabalho de Henrigue Galvão nesta secgão qui*era-se

como uma "Escola de Arte Colonial", ou pelo menos, corao uma

tentativa primeira de criar ali os seus principios (104). 0

terreno era propício e a ocasião favorável teria merecido

mais atengão se acaso nâo se tivesse já escolhirio o lugar

exacto onde se deveria exercer todas as exigências, nuraa

espécie de conjugagão entre a imaginagão e a responsabili-

dade em proporgdes mais previsíveis. No plano geral da Ex-

posigão tal tarefa estava destinada a ser assumida pelo pa-

vilhao "da Colonizagão" apds o langamento dos ctados gue a

mostra do pavilhcĩo "dos Descobrimentos" deveria jogar. A.pa-

rentemente, a "secgão de etnografia colonial" ganhava assim

em liberdade o gue perdia em obrigagão e, embora o foiclo-

rismo de gue se revestiu a situasse a par do "Pargue de

Atracgdes"
- simetricamente implantado do outro iado do

Mosteiro dos Jerdnimos -, ela pôde contar com as honras de

uma inauguragão prdpria, preenchendo exclusivamente as

atengdes do dia gue para esse cfeito lhe fora destinado no

vasto quadro de solenidades que quotidianaraente aconteciara

aumentando de tom a parada das celebragdes de que eram pre-

texto. Aliás, sd nesta perspectiva se podem justificar ma-

nifestagdes de carácter tão diverso como o já aludido "des-

file das marchas populares" ou a "exposigão de montras no

chiado" que, como vimos, ocuparam, cora idêntico riestaque, os

espagos da ritualizagão das cerimdnias realizadas ã volta

dos pavilhdes "do Mundo Portuquês" intercalando-as como no-

tas de cdr e movimento, nesse texto cerrado e paraliíado

pelas suas prdprias ref erências . Mas, no fundo, subjacente a

toda esta diversidade de coisas, permanecia intactu u mesraa

vontade de pedaqogia: Henrigue Galvão pretendera criar na

"secgâo colonial" as bases de uma futura escola de arte,

Antdnio Ferro langara um concurso de montras gue se tradu-

zira numa "carapanha de bora-gosto" ; e, entre a inauguragão da

demonstragão da epopeia marítima e a consequência ldgica da

colonizagão das terras encontradas -

que tinham pavilhoes

prdprios
- um qrandioso "cortejo histdrico" st: anunciava

para o dia 30 de Junho, como ilustragão superior da qrande
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ambigão da exposigão gue tudo comandava, e que, novaraente,

Henrique Galvão dirigia, com tradugâo adeguada ã didáctica

do regirae. Com estas incursôes no discurso plástico da

grande oxposigão, altera-se profundamente a imagem estática

dessu espéciu de cidade em estafe e gesso gue repetidamente

tcm sido vista coino uma referência em si mesmcv, capaz de

conJLigar todo o significado de urna acgão que inicialmente

pretendera mobilizar. Uma vez posta em marcha a empresa e

depoLs du meses em convívio estreito com as figuragdes

particularizadas de cada um dos momentos que conquistaram

direitos de cidadania em edifícios prdprios, a necessidade

de repetir essa existência de modo mais eufdrico tinha de

acat>ar por arrastar os impulsos folcldricos dessa pedaqoqia.

Como era de esperar, na grande exposigão de Belém, a

ejDopuia marítima assegurara um pavilhão, denominado "dos

Descobrimentos"
, que inteqrado na "secgáo histdrica" ilumi-

nava, retrospectivamente, a gesta que as construgdes "da

Fundagao", "da Formagão e Conquista" e "da Independência"

todos já inauqurados
- banalmente contavam. Não se tratava

ciptuias de mostrar como entretanto o territdJfcio nacional pdde

r.cr ampliado, numa quase continuidade do qesto expansionista

cjiie marcara a direcgão daqueles três momentos anteriores . A

i.ntungâo era mais complexa uma vez que, não desejando su-

primir esse aspecto, ele não era suficiente para explicitar

o "sonho, audácia, aventura e saber, que nos deu o império"

(105), tornando-nos outros embora mais presos a nds mesmos

(106). Cheqara a altura de "plasticizar
"

essa metamorfose

que dera sentido ã histdria pátria e através da qual passa-

riain a ref erenciar-se os outros pavilhdes. Quirino da Fon-

seca e Pardal Monteiro aceitarara o encarqo de levar a cabo a

obra inais pesada da exposigão, enquanto tarefa expressamente

investida de signif icagdes de alcance simbdlico gue acaba-

riam por cobrir o resto do conjunto. A morte permatura de

Quirino e a inevitável intervengáo de outros consultores

(comandante Fontoura da Costa, Manuel Murias, Gago Coutinho

e Damião Peres) dif icultariam a unidade final de um traba-

lho, apesar de se ter afirmado seguir escrupulosamente os

apontamentos deixados pelo inicial responsável, interpreta-

~ ~ ~

i. o U



dos ou "adivinhados" pelo arquitecto-chef e de exposigão

(107).

Mas o que importa desde já assinalar é que, de um modo

geral, as expectativas agui depositadas náo corresponderam

aos anseios teatrais gue o tema parecia ou deveria propor-

cionar, ao contrário do que sucederia, poucos dias tíepois,

no "cortejo histdrico" onde def initivamente esse lado seria

uxplor.ido .

Na pessoa de três dos seus mais dedicados comentadores

(108), o pavilhão "dos Descobrimentos" foi invariavelmente

criticado por não ter "nota arquitectdnica de vulto" (109)

ou por ser "baixo e esmaqado para uma época de tão qrande

audãcia" (110), embora se lhe reconhecesse "uma discreta

policromia" que lhe sublinhava a fachada numa "nota dis-

traída, muito decorativa e raoderna" (111). Como que a querer

romper a monotonia assinalada, uma série de brazdes colori-

dos iluminavam os pdrticos cegos da galeria, aberta numa

espécie de sucessão de caixas ordenadas, a gue os padrdes,

em linha recta, contrariavam o efeito, apagando as âncoras

das frontarias em vez de as deixar ressaltar plenaraente. Um

friso, de "grosso calibre" (112) cingia a construgão em

evocagdes ténues do "raanuelino" que então se reparou "não

ter sido chamado a dar inf luências estéticas" (...) para

simbolo da idade de oiro de Portuqal. .." (113).

Interiormente, e a marcar o espago do vestibulo, se-

reias u monstros marinhos povoavam de medo e mistério esse

"Mar Tenobroso" que as caravelas portuguesas venceram, numa

sintese da concepgão antiga do Atlântico" assinada por Maria

Keil, a que a legenda "Quem passar o cabo Nâo voltará ou

não" dava sentido. A reconstituigão parcial de uraa nau

identica åquelas em que os naveqadores se aventuraram, e

onde os visitantes, de repente, se achavam pisando um convés

de madcira, emprestava uma sensagão ficcionária que o ruido

do rnaruihar de áquas revoltas reforgava sob tim céu azul de

constelagoes e estrelas que Carlos Botelho e Fred Kradolfer

raaqicamente agenciaram (114). Uma sala dedicada ao Infante
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de Sagres vincava a sua acgão realizadora, nuraa homenagem a

que o grupo escultdrico de Irene Lapa não correspondia na

visivel "pobreza de expressão" com que a fiqura foi tratada

( I J '> ) . Nas paredes que a envolviam, Manuel Lapa e Frederico

Goorge tentaram, com "pincelada cromática e viva" (116)

evocar a cena "da oferta das rosas de Santa Maria" por Gil

t.anes a El-rei D. Duarte, segundo a crdnica de Zurara e a

".•Jscola de Sagres" em painéis decorativos de algum impacto.

Mas seria nas salas seguintes, consagradas ãs figuras de D.

Afonso V, D. João II e D. Manuel, que as expectativas melhor

su conf irmariam, elevando a tradugão plástica da Histdria

que a escultura por si sd redimia no notável qrupo de Canto

da Maia para a sala daquele último soberano. Representando

"D. Manuel entre Vasco da Gama e Álvares Cabral", essa com-

posigao reparava a compreensívei decepgâo da qrande maioria

das decoragdes, compensando em viqor e modelagâo a fraqili-

dacie inventiva de uma trama pictural que dificilmente ul-

trapassava o registo narrativo que transcrevia.

Seguindo o itinerário da ldgica seguencial gue as salas

proporcionavam, o confronto com a representagão de D. Afonso

V ura obrigatdrio. Enchendo de signif icagôes o espago que

lhu foi consagrado, e que a sua figura pontuava em estili-

zagoos iconográf icas medianas "com nítidos ressaibos dos

tapotes de Pastrana, dos guais vieram de Espanha o da toraada

d«; Tanger e o da conguista de Argila" (117) - avultava a

htjmunagem ao guerreiro das campanhas de África gue lhe me-

ruct.-ra o cognome de "Africano"; de cada um dos lados ali-

nhavam-se frisos com os principais descobridores deste rei-

nado, tudo assinado sem convicgáo por Antdnio Lino. A sala

i.iuudiatamente a seguir, de grandes dimensdes, definia-se

peia presenga da estátua de D. João II, esse Principe Per-

feitcj gue Ruy Gameiro (118) esculpiu sentado no trono "era

poriorosa máscara, cheia de nobreza e espiritualidade" (119)

aliando "a meditagão profunda e o querer tenaz" de tal forma

que os dois painéis decorativos que se agarravam ãs paredes,

trabalhados em tons sombrios por Manuel Lapa e Frederico

George, pareciam "frouxos" ou "pouco brilhantes" (120) nas

tentativas de reconstituigão das viagens de Pêro da Covilhã,
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de Bartolomeu Dias e Diogo Cão ou mesmo na demonstragâo de

um gigante Adamastor - "destituido de grandeza, sem nada de

terrivel, simples caricatura do semi-deus monstruoso e

colérico da epopeia camoneana" (121)...

A sala de D. Manuel arguitectada por Cottinelli Telmo

era a melhor sala deste pavilhão e como tal a critica a

classificou e entendeu em total consonância (122). Se o

grupo escultdrico de Canto da Maia "tinha a grandeza duraa

bela slntese histdrica" (123), o eguilibrio dos seus volu-

mus, o tratamento das atitudes e roupagens das figuras ievou

a que sc desejasse vê-lo "reproduzido em márraore" (124) era

geito de definitiva consagragão de uma obra quase singular

no panorama da estatuária da época (125). Os painéis deco-

rativos de Aires de Carvalho. "Lisboa, Entreposto da Europa;

e de Miguel Barrias ,
"Einbaixada de D. Manuel ao Papa", raos-

travam, respectivaraente, a capital do império de Quinhentos

("rainha do mar e oceanos" encarnada na figura de uma mulher

"grácil e forte" (126) a cujos pés se desenrolava o estuario

do Tejo com vasta floresta dos galedes da índia, enquanto,

ao fundo.Veneza aparecia destronada) e a famosa ernbaixada.

Aqui, evocava-se a Roraa papal e a celebérrima loba etrusca,

fazendo reviver "o fausto desse cortejo que assombrou a Eu-

ropa" (127). Mas em cada ura deles, e apesar da "policromia

esplendorosa" e "orquestrada a prirnor" (128), os bons por-

menores não ajudaram ã arrumagão do conjunto, corao também

entâo se assinalou. De resto, nas salas que se lhe sequiram,

c- particularmente na última deste pavilhão, que ostentava a

designagåo algo inadequada de "sala da Epopeia", o hino a

Camdes não era de maior riqueza imaginativa. A estatua que

Canto da Maia lhe dedicou era "imprecisa, frouxa e com algo

de melancblico e decadente" (129) e "iraprdpria" para figurar

o autor de "Os Lusiadas" -

poeta por exceléncia da inventiva

que ali se celebrava. Por outro lado, as referências a Fer-

não Maqalhães que a pequena "Sala dos Barcos" veiculava com

reprodugdes do modelo do galeão e da nau que testemunharam a

sua viaqem de circum-naveqagão e que Manuel Lima e Rebocho

tentavam recordar em fiquragdes decorativas de fraco impac-

to, ou ar, anotagôes que davam a "sala dos cientistas e
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cu ■..-.: Lstas" -

com reprodugdes dos f rontespícios de obras de

cL.-ucia, como o "Tratado da Esfera" de Pedro Nunes e o "Re-

qimunto Naútico", ou ainda reprodugdes das velhas crdnicas

ria "Asia" de João de Barros e Damião de Gdis - não foram

b.e.i ...nte para esconder "a pobreza" e "a secura" dessa deco-

ruq.io. 0 resultado final ficara muito aquém do limiar das

pi.iprias capacidades dos artistas e o volume enorme - "alto

rie :t:.:tros", noticiou a imprensa (130)
- de "Os Lusiadas",

co::< que se fechava a última iraagem deste pavilhão, aberto

nas primeiras estáncias do canto V, confirmava, no seu ex-

ee:.so, essa desvalia. Defronte, a "Esfera dos Descobrimen-

tus" iinpriraia ainda uma nota de esperangosa ilusão reivin-

dic.nirio para o seu espago, o carácter de inovagão gue uina

m.ucji' liberdade de fins permitia ...

... compreensão da exposigâo do "Mundo Português" atravds

■ ;■<•
•

'

xiiuidrio gue as sucessivas aberturas dos pavilhdes pro-

por .; '; onavara, possibilita também um acesso a imediata e pa-

rutoia reflexão gue sobre eles então se fazia. Além disso,

torua viável a ligagão entre acontecimentos gue de outro

mociu escapariam ou que, no melhor dos casos, acabariam por

sti integrados era aleatdrias associagdes. A inauguragâo no

me.mo dia do pavilhão "de Lisboa" desenhado pelo arquitecto

Cristino da Silva em colaboragão com Norberto de Araújo e do

paviihão "de Cartoqrafia"
-

agenciado numa ala dos Jerdnimos

soL u direcgão de Afonso Dornelas - ambas realizadas a 29 de

Juiiho, com a presenga dos ministros do Interior e das Obras

PúbJLcas, sao um bom exemplo da coraplementaridade destas

in Lt; i ativas, vistas e analisadas através das aproximagôes

qut-: na altura as justif icaram. 0 pavilhâo "de Lisboa" toi

descrito por Augusto de Castro como "uraa linda revista ilus-

ti«j.i..( um formoso magazine a cores gue o originai e irapres-

sivo talento duin hoine:i; de letras e de imprensa, que (era)

s i.iin. .. taneamente um hcjmem de acgão, escreveu e compilou em

luq.-ndas, em tela, em pedra, em gesso, em papel e era figuras

paia instrugão, meditagão e prazer dos (..) olhos e dos

(...) espíritos" (131). Mas, se Norberto de Araújo enquanto

tíelugado executivo e representante dos "Amigos de Lisboa"

Luvura a cabo a ideia do Comissário-Geral - centrada no
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desejo de homenaqear a capital num certame desta natureza -

e erquera "esta miniatura da Cidade" conservando "aquele

pitoresco, aquela luz cantante, aquele lirismo" que Auqusto

de Castro considerava ser a sua "lenda" e "fisionomia"

(132), Afonso Dornelas, reunia no ambiente propício dos

Jerdnimos, "todas as cartas portuguesas existentes nos

arquivos oficiais e particulares do pais, com mais de uma

centena de fotografias das mais importantes que sc encontram

nos arquivos estrangeiros, tarabém da autoria dos nossos

cartdgrafos (133). De facto, arnoas tinham sido incorporadas

"no quadro triunfal da Exposigão do Mundo Português", e se o

pavilhao "de Lisboa" podia scr visto como "uina revista

ilustrada" sobre a cidade, o "pavilhão de cartograf ia" ,

concentrando no seu interior os mapas e as cartas de marear

portuguesas dos séculos XV a XVII, passava a ser "o grande

atlas" da expansão nacional no mundo, como explicava Júlio

Dantas (134). Em cada um dos espagos, um idéntico aprego

pelo documento, registo e prova de uma imemorial gldria,

espelhava a simbologia gue elevara Lisboa a "capital do Im-

pério" unindo-a aos restantes territdrios com a mesma ne-

cessidade de um organismo. A imagera efectiva da rainiaturi-

zagão dessa cidade exercia a fungão de reavivar a sua pre-

senga coino cabega desse corpo que as naveqagdes delinearara,

nas sucessivas aproximagdes que a exposigâo de cartoqrafia

mostrava. Assim, corao bera lembrava Norberto de Araújo na

inauguragão do pavilhão de Lisboa, "esta casa, numa exposi-

gão gue celebra desde a fundagão da nacionalidade até ao

presente todas as grandezas universalistas de uma Pátria,

intacta nos seus limites, inteiramente se justifica" (135).

Referência indispensável ã coroa de Afonso Henriques,

capital do reino desde 1256, por ali passara toda a epopeia

lusiada, "nos seus episddios e nas suas ansiedados politicas

e econdmicas, toda a Histdria de Portuqal e da sua expansão

no Mundo". "Revelada burgo, exaltada em porto", Lisboa tor-

nara-se "página forgada de todas as crdnicas" (136) e, por

essa razão, estava ali.

E bem possível que este pavilhâo "de Lisboa" em apare-
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lliûs de bicos e de evidente "estilizagão modernizada dos

us'iios românicos nos portais" (137), não necessitasse de

raais sinais para se rever ou fruir r.a imagera gue já era.

Crist ino da Silva usara e abusara dos simbolos que histori-

cameiite a podiam caracterizar
,
acrescentando-lhe mesmo um

enorme baixo-relevo com uma sintese arquitectdnica da cidade

unciga, desdobrado para um pátio interior, "ao largo e ao

ultu dos muros dessa guadra larga que se aprecia de fora

através da arcaria, iludindo, ã noite, â luz luarenta ..."

(138). De resto, a intengão era precisamente essa, e não

adniLra que fosse através deste pátio que se fizesse a pas-

saqum entre o "vestíbulo" e a Sala "de S. Vicente" -

pri-

meiro vínculo de Lisboa a um imaginário gue elegera este

santo coino padroeiro e, corao tal, ocupava o seu lugar.

A ligagão da capital a S. Vicente era visível na sala

circLiiar gue lhe foi totalraente dedicada. De boa concepgão,

estc: espago era coberto por ura tecto inspirado na "Sala das

Pdgas", cora pinturas de corvos e naus, assentes sobre gros-

sas colunas que se abriam como entradas e onde se dispunhara

paiudis que ilustravam episddios da transladagão do corpo do

saniu, em desiquilibradas composigdes picturais de Portela

Júnior (139). Ao centro, a figura de S. Vicente, moldada sem

imagLnagâo por Raul Xavier, marcava o tom de uma narragão

ondo a Histdria e o mito se cruzariam por entre documentos e

pegas originais. 0 discurso comegara, aliás, por dois pai-

néis de azulejo recortado, representando figuras tipicas

iistĸjetas do século XVIII "com cortezes legendas, o gue

( era ) uma muito interessante característica e graciosa

ideia" como Adriano de Gusmão observou (140). A seu lado, e

ainda na zona do vestíbulo, exibia-se a grande grade

romanica da Sé de Lisboa que servira de porta lateral dessa

igruja e embora o seu "fantástico efeito de renda" (141)

impriinisse uma nota forte no conjunto, ela era "olhada

indiferentemente por muitos" -

o gue levou o mesmo Adriano

dc Gusmâo a perguntar se teria valido a pena correr os

Lnercntes "riscos da saida do seu sossego (...) onde deveria

est.ar até emoldurada" . Passando a "Sala de S. Vicente" e

c.mu i undo na "Sala de Honra" eram ainda os painéis em
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tríptico, pintados a preto sobre fundo branco, que melhor

esclaruciam, sob a influência da inqenuidade das antigas

iluininuras, a tomada da cidade aos mouros por D. Afonso

Henriques e a sua posterior defesa pelo Mestre de Avis "em

ampliadas e bem compostas ilustragdes" (142) de Martins

Barata. Reprodugdes do cerco de Lisboa de 1384 e da visão

quinhentista, da cidade em ainpliadas cdpias das ilurainuras

tía "Crdnica de D. João I", preparavain o ambiente para a

implantagão do monumental cofre onde se guardava o Foral de

Lisboa (1179) doado pelo primeiro rei portugués ao burgo e

do seu "padrão" com a nau
- simbolo ou sinal fundamental do

brasão olissiponense . Todavia, o elemento de continuidade,

na sua mais alta e consagrada expressão, foi o tragado

arquitectdnico destas salas, sublinhado com idêntica atengão

por todo a crítica da altura (143).

Seria injusto e inexacto considerar gue as decoragôes

deste pavilhão quebravam ou introduziam uraa qualquer ruptura

no equilibrio global gue esta obra raanifestou. No entanto, o

nivel de originalidade e rigor da concepgão arquitectdnica

ultrapassava de longu a acuraulagâo das citagdes gue justi-

ficaram o seu nascimento. De um modo geral, e se as compa-

rarinos com o resultado conseguido nos outros edificios, elas

superam largamente essa falôncia inventiva gue lhes foi

sendo notada. Mas mesmo assim, o trabalho de Martins Barata

gue, praticamente, assinou todas as composigdes, coadjuvado

por Severo Portela Júnior, Antdnio Cristino e Hermano

Baptista, nâo pode situar-se no mesmo nível de mestria

atingido por Cristino da Silva. Submetidos ambos ao peso de

modelos e forinas, fossem elas a cie uraa graraática arquitec-

tural quo jjrocurou no tempo a sua razão ou a do um registo

pictural que encontrava reconhecimento, como era o caso da

"iluminura", a verdade é que esta última, mesmo alternada

coin pegas originais, so produziu agrado não despertou ex-

pectativa. A "Sala de Pitoresco" com reprodugdes de estampas

de Lisboa dos sdculos XVII, XVIII e XIX ou a "Sala Castilho"

-

que homenaqeava o olissipdqrafo Visconde Júlio de Castilho

- com as enormíssimas cdpias ampliadas da
"

planta de Lisboa"

de Georqes Braunio e da "vista cle Lisboa" ria "Crdnica de D.
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Afonso Henriques" de Duarte Galvão, onde paralelaraente se

introduziram quadros oriqinais, como a célebre tela de Mi-

guel Lupi figurando "0 Marguês de Porabal presidindo ao es-

tutlo de reedificagâo de Lisboa" ou a vista da cidade no sé-

culo XVII, contida na "partida de S. Francisco de Xavier

par.i a ĩndia" ou raesmo uma "vista do Rossio" datada do iní-

cio rio século XIX (144)
- demonstravam sobejamente que a

simpLes rcuniâo dos documentos, embora criteriosamente se-

icccionada, ncão era suficiente para transformar esses ob-

jccuos numa traina evocativa cujo percurso se oferecesse corao

uma aliciante viaqem. E a prova disso, estava no simples

íacto de que alquma crítica tenha exactamente referido que

"essa histdria em cores que se aprecia" era o equivalente a

liiii "pitoresco" e "elucidativo" diorama (145). Sd que ao

contrário do que os artistas nacionais podiam ter aprendido

na Rxposigão Internacional de Nova Iorque no ano anterior -

onde este sistema de visualizagão pdde fazer jús ãs suas

cnormes potencialidades ,
corao vimos (146) - continuou-se a

uncunar a realidade como se ela fosse suf icientemente

.leiuonstrativa para não necessitar de outra abordaqem que não

losse a sua exibigão, raultiplicada embora pelos qraus de

ampliagão que cada reprodugão parecia merecer.

Diferente foi, porém, a última sala deste pavilhão diri-

qiria pelo arquitecto Keil do Amaral e, siqnif icativamente,

chamada "Sala do Futuro". Pouco referida na imprensa, pas-

s.tri.t em branco pela crítica, ela foi no entanto objecto de

demorados planos no filme documentário de Antdnio Lopes Ri-

bcLro (147) que atenta e apaixonadamente a percorreu mos-

traiido os projectos, desenhos e plantas que ali se conden-

savara e que tentavam fixar o rumo de um desenvolvimento ur-

bano que os anos seguintes conf irraariara: estudos para o

Parcjue Eduardo VII, Praga do Marguês, zona de Alvalade e sua

ligagão ao Areeiro, bairros sociais era novas tipologias e

uma enorrae planta de Lisboa, com os tragados das não menos

novas artérias, deixavam patente, nas suas linhas gerais, a

face visivel do seu "engrandecimento" e da era que ali se

havia de concretizar. No entanto, e apesar da importância

que esta visão qráfica da cidade futura proporcionava, não
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era ainda aqui que se concentraria a exaltagão da "Lisboa"

do Estado-Novo, ou seja, da cidade enquanto capital do im-

purio. Signif icativamente, seria no Pavilhão "dos Portugue-

sos no Mundo", com a integragão das designagdes compleraen-

tares de "Brasil" e "Portugal 1940" gue s«: lhe acrescenta-

rara, gue essa visão apotedtica teria lugar
-

apds a passagem

polas imagens que o pavilhão "da Colonizagâo" facultaria em

upêndice documental necessário a uma expansão que assiin se

ruvia no presente.

Inaugurado a 1 de Julho, e no mesrao dia em gue soiene-

raente se iniciaram os trabalhos do "Congresso do Mundo Por-

tucjués" ,
em condigna cerimdnia no "Palácio da Assembieia

Nacional", o pavilhâo "da Colonizagão" adcjuiria finalmente

todos os direitos de cidadania no palco du Bclem. Como ex-

pllcava a imprensa, "depois da 'Fundagão, Consolidagão c

Conguista' do territdrio metropolitano, seguiu-se
- na His-

tdria corao na ordem cronoldgica das inauguragdes dos pavi-

ihdes - a epopeia dos Descobrimentos
"

. "E agora", continuava

o "Diário de Notícias", "como consequência natural, o facto

magnifico da colonizagão" (148). Para o Coniissário-Geral ,

esta sucessão de aberturas tinha idêntica razão, e para ele

era ainda mais ciara a ldgica que estas toraavam, podendo,

por isso, justificar a necessidade da anterior inauquragão

da "exposigão de cartoqraf ia" como complemento do discurso

histdrico iniciado. Não era contudo fácil tornar acessivel

essa ideia e, muito menos, fazer com que ela fosse perceptí-

vel por entre raanifestagdes que revestiara iquais soĩenidades

c que constituíam figuragdes apraziveis ou "vivas imagens de

Rpinal" (149) no meio da séria "leitura do grande iivro co-

lorido que a Exposigão do Mundo Portuquês oferece" (150). 0

"capitulo" consagrado ao "esforgo" gue representava "a obra

da colonizagão" tinha, portanto, gue ser entendido não sd na

absoluta necessidade de autonomia do seu tema como na opor-

tunidade do seu aparecimento no tempo ficcionário da prdpria

exposigão, isto é, na altura exacta em gue a sza inauguragão

so processava. 0 priineiro destes aspectos foi relativamente

simples de abordar: evitara-se "a repetigão" gue aparente-

inunte o desenvolvimento dos temas podia suscitar,
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coin uma eficaz coordenagão que impediu que fossem evocadas

imutjuns, símboios, datas e leqendas que se entrecruzavam em

anotdgdes por vezes indispensáveis em pavilhdes diferentes.

Augusto de Castro torna a questão muito transparente quando

a coloca nestes terraos : "uma exposigâo de Histdria

Portuguesa poderia obedecer a dois planos: o plano da

cronologia, funtíado sobre a sucessão das datas, abrangendo a

vicJa e a expansão da Nagão através da sua natural evolugão

no terapo; ou o plano duraa síntese, ein largas visdes

decorativas, nâo de datas, mas de acgão nacional, através

das grandes expressdes colectivas do seu génio. Preferiu-se

esta segunda solugão. A cronologia implica a dispersão dos

factos, constitui uma espécie de histdria física dos povos,

deixando na sorubra a sua gestagão moral, o seguimento

natural do pensamento construtivo, lento e obscuro, que

prepara os acontecimentos , os liga e os explica" (151).

Assiin, esta exposigão "não se desdobra era periodos

dinusticos, nem em galerias de grandes figuras, nem em

divisdes arbitrárias do tempo, mas, sim, na evocagão, em

granries séries, das expressdes culminantes ria criagão, do

crcscimento, da expansão civilizadora e herdica da Pátria -

alma e casa dos Portugueses" .

Dispensadas sâo outras palavras para justificar o que

tão explicitamente nos é dado nesta transcrigão, gue serviu

então de introdugão ao discurso inaugural do pavilhão "da

Colcjnizagão" . Todavia, vale a pena reter que "essas grandes

l'ases", conto lhe chamava também Augusto de Castro, se capta-

vam "o nasciraento" , "a forraagão e dominio do territdrio", "o

esforgo politico e guerreiro permanente da raga" (dado no

capítulo "da Independência" ) e "o voo da Águia" ou "a Epo-

peia do Mar", preparavam já "esse imenso fresco do carainho

do espirito, do ideal e da civilizagão portuguesa no Mundo",

deveiido por isso consolidar a afirmagão do "padrao simbdli-

co" tía "obra nacional" que passava, naturalmente, pela co-

lonizagão .

Tragado por Carlos Ramos em estreita colaboragão com Jú-

1 io Cayola ( Acjente-Geral das coldnias), o pavilhão "da Co-
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lonizagão"
-

gue encerrava def initivamente o núcleo histd-

rico da exposigâo e gue dentro dele se localizava - difi-

ciimente poderia confirmar que "há entre nds, actualmentu,

uraa pléiada de arquitectos que acompanham de forma muito in-

tcliqente as correntes europeias da nova estética arquitec-

tdnica", como a propdsito deste conjunto de obras escrevia

Adriano de Gusmão (152). É certo que o critico riu "0 Diabo"

prutondera aproveitar a ocasiâo para repegar nos ataques que

Ressano Garcia dirigira aos artistas no ano anterior, ein

poléraica conferência, demonstrando que a arte ruoderna "não c

a arte de uma seita" nem o produto de uma expressão "sobre a

qual se estabeleceram opinides tão equivocadas e tolas

(153). Mas, ao sublinhar que, dessa forma, ela "consagra-se

of icialmente sem gue jamais se possam levantar suspeitas

acerca da sua ortodoxia. . .

"

, Adriano de Gusraão passava por

ciraa do modo como essa consagragao se firmara e das

eventuais dificuldades gue esses mesmos trabalhos

raanifestavam ao pretenderem exercer a conciliagão que lhes

era solicitada. 0 resultado foi a constatagâo da evidento

"monotonia" da grande maioria destas obras (154) ou do pouco

rasqo que as alimentava e gue, no pavilhão de Carlos Ramos,

apen.is era contrariada pelo recôncavo semi-circular da sua

fachada, onde os brasdes das "Províncias Ultramarinas
"

do

friso sobrepujavam as suas colunas adossadas. A encimar as

duas portas principais, dois baixos-relevos de Barata Feyo

representavam "a Fé" e "o Império"
"

em sínteses arrojadas"

raas rie discutivel modelagão (155).

0 interior do edifício era, porém, raais conseguido. 0

arquicecto organizara os espagos nuraa articulagão bera raol-

dada que procurava responder e facilitar a narragâo do que

esta obra siqnificava. Uraa iluminagao cuidada permitiu tain-

bém valorizar a variedade decorativa que ali sc concentrou,

aliviando o peso das referências que inevitavelmente se se-

guiam. Jũlio Cayola
- director-coordenador deste pavilhao

pôde assim contar ã partida com uma boa resolugão do suporte

onde haveria de exemplificar e explorar o tema que lhe fora

confiado. Tentando ultrapassar as dificuldades de uma quase

inevitâvel "repetigão" de sinais e imaqens que outros pavi-
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ihu<_.-3 já inaugurados desenvoiviam, mas náo podendo passar

seiii uma alusão directa aos mesmos, ele opta por iniciar o

seu discurso visual "por uma espécie de prefácio (...) con-

sagrado aos antecedentes" (156) onde "enunciava as razdes

histdricas gue impelirara os portugueses â sua expansão no

raundo (157), servindo-se de mapas e gráficos identif icadores

da situagão econdmica, social e política de então, não sem

colocar uma tdnica expressiva no estado da ciência náutica

em Portugal e na obra do Infante D. Henrigue gue determinou

a expansão marítiraa, tratada já em outro edifício. Uma vez

feita esta síntese, que ocupava uma vasta área denominada

"sala dos antecedentes" , Cayola estava å vontade para entrar

directamente no assunto de que se ocupava não sem perdur du

vista que todo esse trabalho deveria culminar no "Panorâma

Actual da Acgão Colonial Portuguêsa"
-

objectivo primordial

do jjavilhao e, como tal, designagão escolhida para a sua

última sala. Até lé, forara necessárias as pontuagdes refe-

rentes ã "Organizagão do estado Colonial" gue Paulo Ferreira

e Hein Semke ilustravam nos baixos-relevos alusivos a ins-

tituigão das capitanias insulares (com a figura de D. Duarte

sobrecarregadíssima de ornatos) e ao estabelecimento das

Feitorias (com horaenagera mais sdlida a D. João II, seu cria-

dor) ou nas simbdlicas presengas da fundagão do Castelo da

Mina; da figura de Lisboa como metrdpole do novo estado Ma-

rítirao e Colonizador; da chegada dos portugueses ao Congo; o

da actividade inforraativa de Pêro da Covilháo e Afonso de

Paiva em demanda do Prestes João (158). Â "simplicidade gar-

rida" do primeiro conjunto assinado por Paulo Ferreira a

critica contrapds a "dureza agressiva dos contornos" e "ri-

gidez de linhas" cora que Hein Semke modelara os seus teinas -

vetido inesrao nesta caracterizagão o resultado de uma "sensi-

bilidade" ndrdica "inteiramente alheia ã nossa", o que pa-

rece forgado (159).

A sala seguinte consagrada a "Africa", merece especial

destague pelos dois painéis de Almada Negreiros que repre-

sontavam as grandes exploragdes econdmicas dos portugueses

no ocidente africano, no século XV, e as conseguentes ri-

quezas de influências que desses lugares se trouxeram. As
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estiiizagôus nervosas gue então se notou no tratamento des-

tes temas ou uma certa arbitrar iedade de cdr decorativa que

também utilizou não foram suficientes para cobrir a

inaptência deste criador por assuntos que lhe eram dis-

tantes, principalmente se obrigados a passar por uma

formulagão da qual o mito se arredara. Não que Almada fosse

insensivel a uma Histdria que, em 1922, ele escrevera "par

coeur" (160); raas porque o registo onde ela agora se

enquadrava estava preso a araarras de que ele se não podia

libertar. 'Jraa similar apreciagáo podia ser feita ã sala "do

Oriente" -

que logo apds a "de Africa" surgia
- em iaêntica

evocagâo votiva que Manuel Lima ornamentava cora a reprodugão

a fresco da "Távola da Aquada do Xeque" e quu Jaime Rebocno

e José Manuel Valadas, em dificultado esforgo tentavam

extrair ria célebre tapegaria que representava "a entrada de

D. João de Castro em Goa" motivo e composigão adequada â

cdpia que, em pano, grossoiramente reproduziam. Mais

conforme ao engenho prdprio foi a tarefa que coube a Miily

Possoz de desenhar a cena do encontro de Fernão Mendes Pinto

cûiĩi S. Francisco de Xavier no Japâo, adaptando-a ao forraato

de biouibo, era lembrangas que a sala pedia e que foram

inspiradas no "Breve Tratado ou epiloqo de torios os

Vice-Reis que tera havido na índia" (161). Mas, nos temas que

se seguiram, e gue deram e ocuparam os espagos que

previamente se elegera, a motivagão ainda seria menor;

Rebocho e Valadas não passaram da sumária adesão á

"Politica de Ocupagáo" gue preenchia os horizontes de toda

esta sala - embora raais concretizada no raapa resultante do

Tratacio de Tordesilhas pelo trabalho dc Júlio Santos, Bote-

lho, Fred Kradolfer e Tom -,
nein Sara Afonso, Estrela Faria

e Lino Antdnio conseguirara ultrapassar a ingenuidade e con-

tengao ou <i infeliz iraprovisagão que, respuctivaraente, de-

inonstraram na sala "da Politica AdrainLstrativa" que decora-

ram com Bernardo Marques, Emmérico Nunes e José Rocha.

Por seu lado, os escultores não foram mais felizes nas

encoinendas que para a sala "da Politica Indígena" se fize-

ram, e os baixos-relevos de Armando Mesguita u Martins Cor-

reia ( era adaptagão de velhas estampas) ou a cscultura de
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Ar.tdnio Duarte com a "Alegoria do Comércio do pau Brasil",

exptoravam sem grande efeito os contronos da figuragão pre-

tundida. De certa forma, e nuraa fase decisiva do discurso

histdrico deste pavilhão, as artes acabariam por se corres-

ponderem numa eguivalente mediania: arguitectura, pintura,

escultura e vitral apostaram em conjugar-se na sala "da Fé e

do Império" submergindo ao peso da elevagão dos seus teraas .

I'.ncjuanto Carlos Rainos, na vasta nave era que concebera uste

espago, mostrava "como o seu talento sabe arquitectar uma

icjreja de linhas modernas (•••) sem se alhear dos planos

tradicionais (162), os painéis decorativos de Ricardo Ben-

saude, que evocavam "o nosso esforgo evangelizador na Ãsia,

na Africa, na América e na Oceânia, com suas gldrias, seus

martírios e seus apdstolos", sintetizavara uraa absurda reli-

giosidade gue os tons surdos das pinturas reforgavam em

consonância com os vitrais de Almada - em cenas do "Calvá-

rio" gue as suas estilizagdes, um tanto rigidas, não des-

mentiam. Fotomontagens alternadas com legendas tiradas dos

discursos do Presidente do ConselJro e Ministros das Coldnias

(Francisco Vieira Machado e Armindo Monteiro) faziam o ba-

lango da acgão politica e administrativa de Portugal "no

Iinporio Ultramarino"
,
exibindo um enorme tabuleiro com as-

pectos signif icativos do erapenho nos transportes, vias de

comunicagão, portos e navegagao, instrugão, assistência,

missdes, comércio e indústria, numa amálgama de associagdes

quu sd a denominagão da sala - "Panoraraa Actual da Acgao

Coionial Portuquesa"
-

podia explicar. De qualquer modo,

estu pavilhão precisou ainda de um espago final a que chamou

du "sintese", tal como havia necessitado de uma introdugão

ou juefácio, para se desembaragar das glosas que uma inevi-

távcl confusão de discurso e metodoloqia trazia, em fungão

da discutível mas presente afirmagão autdnoraa de uina colo-

nizagâo que Auqusto de Castro dizia ser "o império" e re-

prusentar "a grande prova política de uma capacidade nacio-

nal sem paralelo" (163). Talvez, por estas rzdes, o pavilhão

"da Colonizagão" tenha sido também o único a dispdr de um

rotuiro prdprio (164). Mas, mesmo assim, e apesar do pre-

t.uxtu que o transformou nessa "prova politica" ele ficaria

coiiio um dos mais fracos conjuntos da exposigåo. 0
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trabalho de Almada na sala "da sintese", como reraate da

consagragão dessa nova imagera morai, ficou aquém das

espur.uigas que nele se depositaram, e nåo foi, certamente,

por acaso, que alquma critica achou "pobre aquela arte

individual que exagera meinbros humanos e não tera a grandeza

requerida pelos temas" (165). De sentido alegdrico, a

sintese de toda uina epopeia nacional que as presengas do

Infante D. Henrique e de Camdes vincavam a importância,

acabou por se traduzir em fiquras que então foram vistas

conio "desengongadas e toscas", "defeituosaraente desenhadas e

involuntariamente caricaturais" (166).

Uma vez mais, os temas solenes da exposigao se aitur-

narara com coinentários vivos era torno da etnografia. Ninguéra

iqnorava o impacto gue estas dentonstragdes suscitavam e, rie

certo ínodo, elas eram mesrao indispensáveis para quebrar o

peso da Histdria, tornando mais aceitavel a sua assimilagåo.

Chegara, portanto, a altura da inauguragão do "Centro Re-

gional" (2 de Julho) e a imprensa divulgava que liaveria uma

surprosa para os visitantes (167). Náo se tratava, por isso,

de uina abertura oficial igual âs já anteriorraente realiza-

das . É certo gue teriara lugar as "ceriradnias habituais" cora

represtuitantes do governo e onde usariara a palavra o Comis-

sário-C.ural da Exposigão e o director do S.P.N., resj^onsável

diructo por este núcleo. Mas, ã semelhanga do que acontecera

na "secgâo etnográfica colonial", implantada no Jardim do

Ultramar, a miniaturizagão arguitectdnica gue se Lmprovisava

era o enguadramento indispensável ou o pretexto necessário

para mimar a vida "cheia de pitoresco e de beleza das po-

voagdes de Portugal (168). 0 engenho de Antdnio Ferro não

podia limitar-se a guerer uma passiva reprodugao das dife-

rentes e variadas formas habitacionais que por essas aldeias

fora se observavam em agenciamentos gue o tempo e a tradigão

foi sedimentando até lhes serem impostos como regra a obser-

var, em tipologias rígidas de onde sc iria excluir a cria-

gão. Como o "Diário de Notícias" divulgava em primeira mão

(169), "além dos núcleos que as compdem, mais ou menos co-

muns a jjrovincias cora afinidades recíprocas, há uraa
'

Secgâo

da Vida Popular', sendo o conjunto liqado pela porta da
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Rustauragão, decorada com raotivos regionais" (170). As

"aideias portuguesas" constituiam, assim, uma espécie de

"Portugal pequenino de trazer ao peito" imagera de

"piovincias irmãs gue, depois da jornada, se juntam ao canto

díi Lareira, na casa paterna, para contar umas âs outras,

histdrias maravilhosas" ... (171). Não se tratava -

prevenia

logo Ferro - "dum receituário de revista, dum pais de car-

nciv.il" . Para desfazer mesrao eventuais dúvidas, ele

convidava os visitantes a "falarem com os malpigueiros da

casa da noiva, cora as rendeiras, com as tecedeiras, com todo

essu pequeno povo que trabalha e canta nos orabrais das suas

casas" e verificarem "que não estão diante de fiqurantes mas

de camponeses autênticos, filhos da terra". E que "milagre

foi este", continuava Ferro, "de transformar esse areal

agressivo, onde há seis meses não brotava árvore nom flor,

nessa abreviatura rústica de Portugal maneirinho" ! . . .

"Contente", ficaria ele, como logo a seguir explicava, "se

cada português tiver a sensagão ao entrar nas Aldeias gue

potio fechar Portugal repentinamente na palma da mão como

pomlja assustada gue logo se acalma".

De uma certa maneira as virtualidades deste discurso de

Ferro que acompanhavam a inauquragão do "Centro Reqional"

-dusiqnagão que ele preferira porque "expressão mais facil-

raente cornpreensívcl e sedutora" que a de "secgão Etnoqráfica

metropolitana" (172)
- f undamentavam-se numa anterior expe-

riencia no estrangeiro gue dera as realizagdes de uraa "Quin-

zena cie Portugal era Genebra" (1935), outra "Quinzena de Por-

tugal em Londres" (1936) e as prornogôes que sobre este as-

pecto se integraram nas Exposigdes Internacionais de Paris e

Nova lorque e S. Francisco, respectivamente em 1937 e 1939.

Pelo raeio, e em territdrio nacional, um não menos necessário

u compreensível prograina, apoiava e acompanhava recolhas

etnográf icas, pesquisadas no terreno, que suportaram aquelas

uxibigdes e alimentarara paralelemente um regresso ã tradi-

gão, num misto de curiosidade e ideologia de gue a "exposi-

gâo de Arte Popular" em 1936 e o concurso da "Aldeia mais

portuguesa de Portugal" foram apenas dois bons exemplos. A

impronsa, de uma maneira geral, tentou pôr na conta dos su-
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eessos já alcangarios dentro e fora do pais todo este núcluo

da "Kxposigão do Mundo Português", cuja "face" rio gue era

perinitido observar provava a "eficiência do labor do S.P.N.

guando cĩt, terras estrangeiras lhe era coirt&tido irapor e zelar

o boin norae de Portugal" (173). Assim, o gue ficava bein claro

nesta altura era gue as notícias, os telegramcis e artigos

que durante anos se publicaram conio reqisto do ruodo "bri-

lhante" com que Ferro representara e apresentara ao mundo

este pais, estavam ali confirmados. 0 "Diário de Notícias"

que chamava a si essa responsabilidade, náo podia deixar de

reconhecer que tivera razâo nesse apoio, acrescentando mesnio

que "melhor nâo se pode fazer em matdria de exposigdes"

(174). 0 "Centro Regional" era portanto "uma vitdria" de

Ferro, "vitdria definitiva e concluente", "corao manifestagão

da ciencia de expôr, de apresentar, de impressionar c

cativar os espiritos mais exigentes" e incrédulos. No fundo,

coino concluia o articulista, era uma "ligâo de arto, de bom

gosto, do beleza" e, eram precisamente estes aspectos gue a

diferenciavain da "secgão etnográfica coionial", einbora com

ela coraungasse alguns principios tåo discutíveis quanto es-

senciais. 0 probleraa estava inesmo em descortinar essas di-

ferengas que eram a marca inconf undível de Ferro, responsá-

vel por um cartaz de exportagâo do pais favorável ao novo

recjirae e mais ou menos aceite pela maioria dus seus sec-

tores. Restava aqora pd-lo å prova dentro da prdpria casa e

em confronto com suspeitos exotismos de um idêntico nacio-

nalismo político mas de diverso alcance culturaL. Sob pre-

texto da cerimdnia inauqural pontuagoes folcldricas - com um

rancho do Minho, velhas encapuchadas de Monsanto, corais do

Baixo-Aiente jo, campinos a cavalo e uma filarradnica danco os

compassos de "A Portuguesa"
- situavam o acontecimento,

abrindo alas aos discursos e preparando a visita dos ilus-

tres representantes do governo. A imagem idealizada do

conjunto das "Aldeias Portuguesas
"

que abrangia representa-

gdes "de casas populares de todas as nossas províncias e

ilhas adjacentes" numa síntese de "afinidades recíprocas"

onde "não lhes falta o factor humano, vivo, da populagão a

trabalhar, a cantar, a colori-la com trajes fumininos"

(175), Augusto de Castro acrescentava a retdrica ideal na
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sua "missão de prefaciador oficial e ambulante das

diierentes actividades deste certame" (176). Assumindo ser

"uma espécie de florista com o grato mas repetido papel de

distribuir cravos e rosas, louros e palmas aos jardineiros e

lavrantes tíos (...) variados canteiros de imagens", ele ali

estava, uraa vez mais, "com um bragado de flores" para cobrir

Ferro e os seus colaboradores . Mas, neste caso, algo o li-

gavu profundarnente ao homenageado: ambos eram homens de li-

teratura, como ele reconhecia, e não sendo esta "uma aptidão

nem um hãbito", mas "uma segunda natureza" - "uma espécie de

deformagão orgânica que cria uma visão verbal da vida e um

estado de receptividade especial de imaqens, transformando

permanentemente o mundo era forraas, em paradoxos" ou "era es-

tilos" - havia que procurar "por trás de cada sensagao" o

sempre existente "papel impresso" e "por trás de cada face

ou de cada paisaqem" imaginar o artigo (177). Era um privi-

ldgLo enccjntrar ali o desenvolvimento de uma "álgebra ver-

bal" (178) que lhes era coraura e ura gosto para o Coraissário-

-Geral poder reconhecer que Ferro "(acabava) de escrever, de

coiupilar e de fazer editar, com este Centro Regional ( . . . )

um delicioso poema folcldrico, um lindo livro sobre o Por-

tugal intimo, o Portugal repousante e lírico (...) dos

agougues, da provincia, da indústria caseira, dos descantes

e das eiras" . . .

Para Antdnio Ferro o encargo trouxera-lhe alguns proble-

mas. Não que essa escrita lhe fosse difícil ou exterior mas

porque no enquadrainento geral da exposigão, outras respon-

sabilidades teria. A questão era mesino o passado, a carqa da

Histdria e a dificuldade de a poder conciliar coin o "conto

de fadas" do nosso génio popular, conio ele justificava ter

pretendido (179). A encomenda inicial do projecto a Raúl

Lino e o seu plano organicamente tragado, com o rigor e a

erudigão que se lhe conhecia - onde havia lugar para re-

constituigdes fiéis de localidades a que não faltavam os

pesados castelos (180)
- não podia agradar completamente a

literaria visão de Ferro gue, claramente, desejava "um conto

tíe fadas". De resto, nos tempos em gue a ficgão do director

do S.P.N. tivera meios e oportunidade para seleccionar pro-
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postas "rnodernas" e "portuguesas" gue nos representassera no

estrangeiro, Raúl Lino não fora escolhido (181). Pelo con-

trário, a arnizade que vimos fortalecer um entendimento corn

Jorge Segurado, primeiro como arquitecto-adjunto na exposi-

gâo de Paris, depois como autor do pavilhão português nos

certamcs de Nova Iorgue e S. Francisco, indicava já e fac.i-

litava a alternativa mais ldgica para a substituigão de Raúl

Lino. Razdes outras parece hoje ter havido, como se pode

tíeduzir dum testemunho recente de Segurado ao "Jornal dos

Arquitectos" (182), sequndo o qual Ferro cheqara a exprimir

a ideia e a vontade em manter e prolonqar essa colaboragão,

ate ao ponto de o indicar a Augusto dc Castro para possivel

arquitecto-chefe da Exposigão (183)... Seja como fdr, ele

acabou por tragar e assinar esse conjunto ficcLonnrio das

"Aldcias Portuquesas" em estreita liqagão com Sales Viana,

"hábil encenador da vida reqional" (184), e com Jorge de

Araorim, o engenheiro agrdnomo gue compds a paisagem e criou

a exuberante vegetagão num quase efeito de maqia .

Se o resultado arquitectdnico deste núcleo da exposigão

- onde se desenvolvia o "Centro Regional"
- nao era bri-

Ihante nem inovador na "sérLc de casitas arrebitadas e cla-

ras, com sua caliga branquinha e seu tijolo rubro, com arcos

de pedras, seus alpendres e seus varandins singelos ondu

espreitavam vasos de manjerico e de flores vermelhas" (185),

ele era, pelo menos, adeguado âs ideias literárias de Fur-

ro. Já o tratamento do segundo núcieo - formado pela "secgão

da Vida Popular"
-

gue se subdividia em vários pavillTdes,

- sob o risco de Veloso Reis e João Simdes, apresentava outro

tipo du preocupagdes na "boa associagao da expressão moderua

da sua arguitectura com o espirito do nosso meio tradicio-

nal" (186). Assim o viu Adriano de Gusmâo, pondo especial

tdnica no desenho da fachada principal "gue olha para o Es-

pelho de Água" e "vale pela boa proporgão gue guardam entre

si os três corpos, rompendo-se o do meio por uma porta mo-

numental, decorada com motivos populares e ladeada por dois

baixos-relevos, elevados ã escala humana por um largo plano

horizontai. Depois, há uin pátio interior com lago ao centro,

e um dos corpos liga-se ao seguinte por um pátiozinho ajar-
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dinado, cora arcadas, de muito agrado â sua singeleza e bom

gosto; "em duas faces, a ocidente, junto dos cunhais, há

dois bonitos baixos-relevos de H. Moreira" - acrescentava o

mesiiio critico sem gue nesta espécie de nota de roda-pé fi-

zessu qualquer referência a Adelina de Oliveira, autora das

out.ras pontuagôes escultdricas desta fachada ou mesmo a Ba-

rat a Feyo que assinava os baixos-relevos e estátuas da fa-

chariu do pavilhao "das artes e indústrias" (187).

Esta designagão de pavilhdes correspondia nesta secgão

da "Vida Popular" âs diversas zonas, espagos ou grandes sa-

las cjue englobavain as diferentes partes da prosa ou do "poe-

ina" que Ferro delineara. Ao trabalho dos arquitectos quo o

dosenharam juntara-se a colaboragão premanente de Francisco

Lajo, Luis Matos Chaves e Cardoso Marta que integravam a

sccgão etnográfica do S.P.N., formada alguns anos antes. 0

tragudo do jardim gue bordava o pátio interior era da res-

pcjnsabilidade do arquitecto Paulo Cunha que sem grande di-

ficuldade vincou o pitoresco deste recanto, ligando har-

monlosamente os corpos do edifício gue ali se iraplantava

como frontespício do "livro" gue no interior se passaria a

folhear. Um átrio em semi-circulo, com decoragdes de Paulo

l-'erreira inspiradas no iraaginário popular marcava a abertura

da primeira sala ou "pavilhão", como é denominado no Roteiro

que sobre esta secgão se editou (188). Ali tratava-se da

"cantiga popular", a que se procurou "dar expressão plástica

em tintas claras e frescas e em linhas ingénuas, hesitantes,

coino as que o povo empreqa nas suas obras de olaria" (189),

mas a sua tradugão pictural, presa como estava "demasiado ã

letra", não pôde assumir os limites em que "as audácias" e

"cabriolas" da iraaqinagão poética se devem desenvolver no

mais compiexo "mundo visual" (190). 0 resultado era, porém,

aceitãvei, atendendo ã vocagão deste espago que se quis como

"Proiogo" e asim se denorainou, acumulando as fungdes de

"

secgão de informagão" gue tambéra era sobre tudo o que a

partir daqui se oferecia. Uraa "sala da síntese" revestida

cotit painéis alegoricos da vida popular, continuava o

discurso iniciado por Paulo Ferreira, enguanto ao centro

dest.e novo espago um enorme disco giratdrio, concebido pelo
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engenheiro João Tomé, fazia mover figuras minusculas bem

ruodeladas corapostas e vestidas por Dalila Braga, dando a

ilusao dos moviinentos da actividade de um povo nas suas

fainas tío mar e da terra; uraa pequena secgáo de trabalhos de

ourivesaria ou "Saleta dos Ourives", artesãos especializados

executavam objectos de filiqrana, trabalhando ã vista do

público como se fosse na sua prdpria oficina, enquanto

preparavam o visitante para o pavilhão seguinte isolado no

jardim
-

e que a este tema era totalmente consagrado, coin

exposigdes de obras dos artifices de Gondornar e de Travassos

( Pdvoa-de-Lanhoso ) . Para entrar no terceiro pavilhão era

neuessãrio atravessar novaraente o jardira
- "rcfazer-se o

espirito ao ar livre", preconizava o roteiro -

e, era frente,

perfilava-se então o edifício principal, de grandes

dimensdes, abrangendo as secgdes "Do Mar e da Terra", "Artes

e Inriústrias Populares", "Transportes e Tecelagem" e

"Doguria". No primeiro era todo um mundo de virtualidadus da

arte o mestria populares onde cabiam "o homera que faz

palitos", "u pastor alentejano a bordar colheres e chavdes

para marcar bolos", "o taraanqueiro no seu oficio de fazer

tamancos" - coin indicadores das actividades em terra

enquanto, loqo a sequir, diante da porta, trés quadros de

parede ostentavam algurnas "Regras", "Divisas" e "Marcas" que

distinguiam os marítiraos da Pdvoa-de-Varzim, indicavam que o

mar era luqar e pretexto de idênticas deinonstragdes :

superstigoes, instrumentos, trabalhos de nds e tramas de

rectus alternavam modelos de barcos, acomjDanhados de perto

por toda uma religiosidade de onde "as invocagdes ã virgem"

, os "santos de Junho" e ex-votos confirmava uma vocagâo

agraducida que os pintores da equipe de Ferro urtíiara em

ilustragdes coloridas que decoravam estas e outras paredes

dos paviihdes: Bernardo Marques, Carlos Botelho, Einmerico

Nunes, Fred Kradolfer, José Rocha, Tom, mas tainbém Paulo

Ferreira, mereceram destaque especial no público

reconhecimento de Ferro, que não deixou de lembrar o papel

importante que tinliam já desempenhado no êxito aLcangado nas

recentes representagdes nacionais no estrangeiro (191). Mas

seria no "pavilháo das Artes e Indústrias" que melhor se

confirmaria o mérito que a aludida revista "L'Architecturc
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d' Aa jourd' hui" (192) lhes atribuia, ao assinalar a

raodurnidade de alguns agenciaraentos gráficos apresentados na

Exposigão de Paris e que aqora eram repetidos, era iqual

qualidade, pelas paredes deste pavilhão. De idêntica

uorariedade foi a pintura mural de Eduardo Anahory com

alusôes a dangas populares no quadro geral do capítulo

deaicado ã "Música, Cangão e Danga" apds se ter percorrido

não menos curiosas encenagdes das indústrias populares do

metal, carpintaria de mobílias, cestaria, trabalhos em barro

e demais artufactos gue esta secgão reunia. Uraa "sala de

cinema" integrava por fim o conjunto dos espagos deste pa-

vilhão com decoragdes de grande simplicidade de tragos as-

sinadas por Estrela Faria. Depois, eram "Os transportes" , "A

'J'ucelagem" e a "Olaria" gue continuavam o discurso num

quinto pavilhcão a que o sequinte e último reraatava num con-

creto e suqestivo apelo â "Dogaria"
- reunindo todos os sen-

tidos no fácil alcance do paladar.

Apesar do éxito considerável e da tão proclamada vitdria

du Ferro era ainda cedo para avaliar se o reqime preferira

"o conto de fadas" do director do S.P.N. ou a naturalística

uxibigão dos "indiqenas" das coldnias na exdtica encenagâo

de Henrique Galvão que, comegada embora no Jardim do Ultra-

mar, haveria de percorrer toda a cidade "do Mundo Portugués"

oiîi condigno "cortejo histdrico" de efeitos semelhantes. A

cartada gue o responsável pelo "Centro regional" foi obri-

gado a jogar ali nâo era de todo segura e o balango que anos

muis tarde, era 1949, publica sobre os centenários (193) ex-

[jliearia, de certa forma, o vazio que â volta desce trabalíio

se criou - muito embora, e por mais paradoxal que parega,

tenha sido a sua "secgão da Vida Popular" a ũnica a manter-

-se de pé pelos anos fora, transformada ou convertida no

musuu de uma arte mumificada pelo tempo e por outros esque-

cimentos (194). Já é mais discutível não a considerar como

um momento de diversão, uma nota de cor, no panorama das

solenes inauguragdes que cadenciadaraente aconteciam, raesmo

que a coberto dessa analogia outras manifestagdes de valor e

gualidade dif erenciadas pudessem ser albergadas no mesmo

manto de festividades .

-
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Nao nos referiraos, evidentemente, ao "congresso do Mundo

Portugues" que teve direito a cerimdnia inauqural "de ux-

traordinária solenidade", no dia 2 de Julho, logo apds a

abertura do "Centro regional", uma vez que lhe estava des-

tinado e talhado previamente um perfil de erudigão que não

se compadecia com raenos atributos; referimo-nos a outras

pontuagoes que teraos vindo a verificar alternarem-se com as

inauguragdes dos pavilhdes verdadeiramente signif icativos da

demonstragão da histdria pâtria no perimetro de Belém u que

continuaram depois com as comemoragdes na cidade do Porto,

tocando a abertura de uma doca no porto de Leixdes, uraa ex-

posigão rias obras de Soares dos Reis, o descerraraento de

uma lápide de D. Manuel II na rua do seu nome, um congresso

sobre a proto-histdria de Portugal e ura grande "cortejo du

trabalho" - "homenagem e glorificagão daqueles que, repre-

sentando todas as actividades econdmicas do pais (Sindica
■

tos, Grdinios, Casas do Povo, Casas de Pescadores, etc), con-

tribuem, diariaraente para um Portugal maior" (195). Mus,

estas exaltagdes figuradas gue se estenderain untretanto j>ara

fora da capital, preenchendo os dias de 5 a 7 de Julho, com

passagem por Aveiro onde foi langada a água a nau "Portu-

gal", preparavam o clima para a apoteose final da grande

demonscragão da "aventura" "dos Portugueses no Mundo" gue

tomara corpo de grande significado e impacto arguitectdnico

na "cidade da Histdria" em Belém e cuja inauguragão se rea-

lizaria no dia 8 desse mês. Com ela fechava-se utn ciclo que

nao era apenas o da Histdria, mas o das solenidades e dis

cursos que a actualizavam em apropriagdes necessarias aos

novos mitos que sedimentaram e solidif icaram o ideário do

regiiiic. De fora ficava ainda o pavilhão "do Brasil" em es-

trangcira rnas irmã representagão e alguns sub-produtos como

a "Casa de Santo Antdnio", o "Bairro Comercial e Industri-

al", os stands "das telecomunica- gdes", "Caminhos de ferro

e Portos" e o Parque de diversdes propriamente dito, que

mereceram atengdes e palavras de acordo com os seus projDd-

sitos. Mas, até ã pausa de Verão que o mês de Aqosto anun-

ciava, sd o "Padrão dos Descobrimentos
"

, inaugurado no mesmo

dia das cerimdnias gue marcaram a abertura do pavilhão "do

Brasil", chamou a si um papel gue a presenga do
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Presidcnte do Conselho exeraplif icaria em simbdlicas de

cruzadas signif icagdes que melhor se entendiam depois da

solene abertura do pavilhão "dos Portugueses no Muntío" .

Desenhado e concebido por Cottir.elli Telmo em colabo-

ragão com Afonso Dornelas, na qualidade de director do pa-

viihão, esse edificio foi a expressão raais decisiva de toda

a exposigão
-

imagem de uma "soberania" gue reclamava um do-

uiínio antigo, permanente e natural na reactualizagão gue

operava como referência de um povo gue ali deveria encontrar

a sua justif icagão. Não podia ter sido escolhido melhor ce-

ndgrafo para este encargo e também não foi por acaso que o

autor deste projecto acumulou com esta tarefa as fungdes de

arcjuitecto-chef e de toda a exposigão. Fê-lo com a coraqem

que lhe foi reconhecida e cora o erapenho de que foi capaz;

inas, certamente, também ciente da exiqência que a dptica de

Auqusto de Castro estipulava e que sinteticamente traduziria

no seu discurso inaugural : "não está aqui dentro apenas o

sirabolo de um territdrio, o clarão imenso duma projecgão

qeoqráfica universal. estã mais do que isso: está o milagre

gue há oito seculos dá ao nosso génio, como fronteiras, o

impossível" (196). Cottinelli tomou ã letra esse horizonte,

juntou esforgos mas não é tão evidente gue tenha operado "o

milagre". Pelo menos, esse ajustamento de reflexdes que a

prática da arquitectura comegara a necessitar. Quanto ao

resto, o facto de ter levado a cabo essa empresa, a difícil

coordenagâo que assumiu, a direcgão que exerceu não desmen-

tem uni labor que foi a todos os titulos notável.

Oportuna e não menos esclarecedora foi a intervengão do

Comissário-Geral no acto das solenidades que marcaram esta

inauquragáo . Na presenga do ministro das Coldnias, e em

frentc duma rainiatura da estátua da "Soberania" -

que no

átrio desse pavilhão ecoava ein não menos evidentes simbolo-

gias o significado gue a pega monumental do exterior tradu-

zia, na vigorosa modelagâo de Leopoldo de Almeida -, Au-

gusto de Castro transforma-se no prospector dos espagos-

-tempos gue os pavilhdes eram, propondo uma decifragão tão

espectacular quanto vital para situar o novo edifício "dos
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Portugueses no Mundo" . E, "ouvido atentamente por todos os

presentes" comegava assim o seu discurso:

- "Nossa ascengâo de histdria gue representa para nds o

ciclo das inauguragdes da Exposigão, os Pavilhdes da Funda-

gão, da Formagão e Conguista e Independência, representara a

Afirmagão da Nacionalidade; o Pavilhão dos Descobriraentos e

Colonizagao, o Coroaraento e Expansão. Apds o Pavilhao de

Lisboa, friso da Tradigão; do Centro Regional, aguarela do

povo e cia Terra, eis-nos chegados hoje ã Apoteose (197).

"Apoteose" ou "exaltagão" erara também denominagdes possiveis

para este pavilhão "se não fosse o desejo de encontrar de-

signagdes simples, sinteses fáceis", coino bera explicava.

Fora de causa estava apenas a convicgão de que "o nosso

crédito sobre a civilizagão universal ainda não estava es-

gotado" . Éramos "credores do mundo" . Nos outros pavilhdes
-

continuava Augusto de Castro - "está, com a histôria do nos-

so génio, a histdria da nossa bandeira; agui está a histdria

do nosso Espírito", ou seja, "lá está a lembranga do que

fornos u a certeza do que somos; aqui está a merndria do que

sonhãmos" ... Da conjuqagão destas duas faces da mesraa raouda

resultara uma espécie de "singular destino" cuja "incom-

preensao" "gerou a lenda dum Portugal insatisfeito e dimi-

nuido, herdeiro apenas nominal dum passado esquecido ou

simplesmente literário"; "erro profundo"
- sublinhava o Co-

missário-Geral, uma vez mais. "0 português de hoje é igual

ao de ontem: déem apenas ao português de hoje essa porgao de

universo que é a medida da sua alma; dêera-lhe o ar espiri-

tual quu lhe é prdprio
- e o Portugal de outrora ressurge" .

Quando Augusto de Castro termina esta intervengão, glo-

sando sem subterfúgios a litania do "génio nacional", ele

sabia gue chegara a altura de cobrar os dividendos de um táo

grande investiraento no passado, recuperando em ideologia o

que não ara possivel comparar em obra . A "evocagão necessá-

ria", tudo o que permitira erigir essa "cidade da Histdria"

num "ambiente em gue o maravilhoso e o real (tinham) de se

confundir na mesraa exaltagão espiritual e histdrica" encon-

trara um Cottinelli Telir.o "o seu raagnífico interprete"
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(198). "Esse diacho de horaera de talento", corao então o

classificou, "contém em si mesmo uma série infinita de ho-

raens ae talento" numa
"

intuligência multiforrae" ou "antena

du uspirito" que fora sem dúvida capaz de captar as suas

n.a i s ténues sensibilidades - voltas e arquivoltas de uin

prograraa cjue depositara neste pavilhão, aqora inauqurado,

todu a sua compreensâo. Não admira, portanto, que o

arquitecto-chefe da Exposigão tenha sido exactamente

elogiado por ter consequido ser simultaneamente "o

arcjuitecto" ,
"o director-artístico"

,
"o decorador-chef e"

, "o

tmoalhador-chef e, "o modelador-chefe" , mas principalmente

"o dumdnio-chef e" deste Pavilhão, como já o fora do "dos

descobrimentos" . Nesta conjugagão de esforgos, neste

desdobramento de tarefas, a ele se devia esta "sinfonia

herdica", esta "espécie de canto triunfal" em que se

convertera o edifício "dos Portuqueses no Mundo" -

"poema"

maicjr de toda a exposigão, onde até "a cdr tem estrofes e as

riruas são tecidas de luz". 0 moraento tão esperado por

Augusto de Castro, aquele que finalmente cumpria e

explicitava a razão de uma metodologia - cujos sucessivos

acontecimentos e inauquragdes ameagavam confundir ou, pelo

menos, roubar forga aos andamentos da lonqa partitura onde o

Comissário-Geral tragara o hino que a exposigão cantava -

chutjara finalmente, como encarnagão do que havia sonhado.

.•_ triunfalista visão "dos Portugueses no Mundo" passava,

natnralmente, por "Portugal" e "Brasil" e, assim, se deno-

minava este novo pavilhão
- deixando claramente expressa a

sua vocagão apds um momento de eguívoca leitura - não fosse

a sua tão vasta designagão induzir em erro agueles gue ali

pudossem ver uma gualguer semelhanga ou repetigâo com os já

percorridos pavilhôes "dos Descobrimentos" e "Colonizagâo" .

líin vcz dos factos gue fizerum a Histdria -

essa realidade

uxalr.adaraente docuraentada nos lugares gue deram pavilhdes

prdprios contando a "aventura" das Descobertas e a sua pos-

terior e "exemplar" colonizagão
-

esperava-nos agora o iongo

reino da "memdria", sistematizada pelo "sonho" -

essa "es-

piritualidade" gue habitava como característica permanente e

etorna "o génio nacional" e que apenas aquardava o "ambiente
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propicio" para encontrar a sua "projecgão" natural (199). A

monumental estátua da "Soberania" gue Cottinelli desenhou e

Leopoldo de Almeida modelou para o exterior, numa obrigatd-

ria e indispensável pontuagão ria fachada do edificio e do

seu prograraa, explicitava já a ressureigâo dessa "condigão

de sempre" gue a sucessão das salas no interior domonstraria

como prova acabada de uina resposta pronta "cada vuz quu um

destino universal se (abria) diante de nds" (200). Dc as-

pectos que se supunhara suf icientemente bcm aflorados, como o

papel desempenhado numa "Europa politica" (com os cruzamen-

tos entre famílias reais), numa "Europa religiosa" (pela

iluminagão de figuras como Santo Antdnio ou o Papa João

XXI), numa "Europa railitar" (ent.re auxilios prestados desde

o século XII até ã guerra de 1914). ou mesrao, numa "Europa

cultural" (passando revista âs notabilizagdes no carapo da

ciéncia, letras e artes) até ãqueles que se julgara estarem

def initivamente tratados como a conguista "de Marrocos" e o

"sacrificio dos portugueses" nesse pais ou ainda de uma pre-

senga nacional na "índia", "China", "Japão", "Oceânia" e

".-.mêricas" ,
com a epopeia camoneana em necessário desfecho,

voltava-se a corapdr salas retirando desta nova viagera os

ingredientes para o santuário do presente
- a enorme sala

dedicada a "Portugal 1940". Tal como os antigos navegadores,

uma vez feito o reconhecimento dos lugares, raostradas as

preciosidades, rectificados os raapas c elogiada a "aventu-

ra", regressava-se novamente para colher os frutos e os con-

diraentos cora que cobrir e aliraentar um presente nacional que

precisava tanto desses produtos como da aura dourada do en-

genho e engrandecimento que representavam.

Urna árvore qenealdqica apresentando os chefes das nagdes

catdlicas da Europa que descendiam de D. Afonso Henriques

abria a primeira sala, dedicada <i "Europa Política", unchen-

do a enorme parede logo ã entrada enguanto as outras osten-

tavam reprodugdes de medalhas, cunhadas em vários paises,

refurentes a Portugal, e retratos das Princesas portuguesas

Rainhas de Estados Europeus. Na mesma ldgica de intengdes

surgia a segunda sala "da Europa Religiosa" com a revelagão

de Eduardo Malta como "grande pintor religioso, íaceta nova
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no seu talento multiforme" como então ironicamente escreveu

Fernando de Parapiona (201). 0 seu políptico dos "Santos de

Portugal" centrara-se na figura do Papa João XXI que ponti-

ficava entre santos e santas nascidos dentro do territdrio e

onde era possivel reconhecer "S. Gongalo de Amarante", "S.

Gongalo de Lagos", "St3 Joana Princesa", mas tambéra "Beato

Nt.no Álvares", "S. Joåo de Deus", "S. Teotdnio" e "Santa

Isaoel" - em inspiragdes que contrariavam os tradicionais

registos das suas respectivas gualidades, num conjunto de-

sigual, desproporcionado e forgado (202). Ao lado, num ni-

cho, a estátua do pregador Diogo Afonso de Manga-Ancha, as-

sinada por Martins Barata confirmava as aspiragdes de pala-

vra gue rauito literariaraente a decoragão iraprimia . Mas me-

lhor se verificaria esta virtualidade na sala "da Europa

Militar", onde uraa colecgão de desenhos da autoria do raesmo

Martins Barata, fixava em representagão simbdlica o auxílio

inestimável que Portugal prestara a nagdes europeias, desde

o século XII ao século XX, reforgada na composigão estili-

zada de "Os Doze de Inglaterra" de Mário Costa, no retrato

do Infante D. Pedro de Manuel Lapa e Frederico George, ou

ainda no baixo-relevo de Antdnio Duarte sobre "As Guerras do

Século XX" - síntese de lutas várias no tempo e no espago e

"carecida de vibragão" (203).

A "Cuitura Portuguesa na Europa" gue merecia idêntica

honra de sala prdpria, teve era Tomás de Melo (Tom) uma mais

inteligente interpretagão, em retratos e alusdes gue se

interligavam num agenciamento de agradável efeito. Todavia,

as salas seguintes sd raramente iriam utilizar o profetismo

que Tom ali induzia e que apenas se iria justificar no epí-

loqo deste qrande livro, ou seja no espago consagrado ao

"Portugal de 1940". Até lá, e passando pela sala "de Marro-

cos"
,

com decoragdes pouco interessantes de Manuel Lapa e

Frederico Georcje, onde destoava a estátua de D. Pedro de

Menezes -

primeiro governador português no norte de África

assinada por João Fragoso (204), ou continuando o percurso

pelo espago "da Fé e dos sacrifícios dos Portugueses em Mar-

rocos" onde sobressaia uma "Pietá" de Canto da Maia ou um

"D. Sebastião" de Antdnio Duarte, moldados em românticas
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inspiragdes de cuja elevagão a raatéria carecia, esse cruza-

disino nao parecia poder prender o presente.

0 "Dorainio da África Mediterrânica" proporcionou a Jorge

Barradas uraa temática que ele tomou como um desafio na es-

tranheza que tais assuntos lhe ofereciam e que de todo não

lhe podiam convir, vocacionado como estava para as qrandes

ilustragdes do seu tempo ou das figuras suas contoraporâneas

que deram capas de magazines e quadros em adeguadas compo-

sigdes. Tambéra as salas da "índia", "da China", "do Japão",

"da Oceãnia" e "das Araéricas" para já não referir a "da

Abissínia" gue sd o guia da exposigâo dá conta (205), não

deraonstraram o seu ganho. Cora isto, inesrao assim, Jaime Re-

bocho, Machado da Luz e José Manuel Valadas não deixarara de

tentar retratar os vice-reis, governadores e capitães da

índia, no lugar gue a ela se dedicou, em "qrande friso porn-

posamente colorido", com a estátua de S. Francisco Xavier,

de Hein Semke, "já caída em desagrado pela dureza tío mode-

lado, falta de alma e aparente caricaturidade" ,
corao então

se acencou (206). Por seu lado, Isabel Carneiro de Moura

esforgou-se "ein tintas suaves de oiro, azuis, lilazes e mi-

niaturas ao gosto chim, entre as guais (passavarn) jesuitas,

dorainicanos e vardes célebres na histdria das expioragôes e

apostolados" (207) dessa longínqua "China", enquanto, na

sala sequinte, Luis Alzina aplicava-se cora o musmo ardor

para pdr de pé a espiritualidade de um "Japão", em biorabos,

fausto de lacas de oiro e qoles, pelas quais inultiplicava

"cm gosto oriental" personagens da epopeia portuguesa (208).

A "Oceânia" e as "A.méricas" não souberam ou não puderam des-

pertar melhores imagens, sem gue esta constatagão impedisse

Manuel Lima de compor uina "sinfonia cromática de orquestra-

gdes ricas e melodiosas" para o primeiro continente quo

agradou aF.de Pamplona, embora reconhecendo que "certos

pormenores são por vezes menos bons" (209); já a sala "das

iUnéricas", esse "qrande iivro de folhas brancas que nds

abriinos e onde comegámos a escrever a histdria do mundo e d<i

civilizagão" (210), e onde por todas essas razôes se dupo-

sitara qrandes esperangas, cora o "Brasil" pelo meio, em ho-

menaqum dupla por ser o único convidado desta "fosta de fa-
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rnilia", mereceu destaque pelas decoragdes de Ricardo Ben-

saúde. Aquém de tudo -

rigor, atengão, trago
- e até de in-

formacáo, ficou a secgão dedicada a esse país irraão, onde a

acgao colonial ocupava todo o espago em grupos escultdricos

de Eduardo de Sá e cujo verdadeiro cuidado ficara a conta

prdpria, no pavilhao inteiro gue a esse pais a exposigão

oforecera .

Uma anotagão especial cabe ainda â "sala Camdes" e aos

deuses gue o inspiraram e que foram pretexto para os bai-

xos-relevos de João Fragoso, Rui Leal e Anjos Teixeira Fi-

lho, figurando a mitologia camoneana "em linhas harmoniosas

e ideais" (211) no conjunto das guais era justo destacar

uma "Vénus" de estilo "desenvolto e elegante" assinada por

Fragoso (212). De resto, a circularidade deste espago gue

Cottinelli tâo bem trabalhara não produziu a apotedtica ho-

menagera ao "génio nacional" gue agui se pedia. Poréra, se

este forgado regresso ao passado nâo exigia o delirio e a

inventiva gue noutros se esperava
-

porgue raais directamente

envolvidos no rigor dos documentos e da histdria que cele-

bravam - a verdade é gue, por outro lado, a liberdade com

gue ficaram não foi tomada como possibilidade séria e re-

dentora de um trabalho plástico gue sem imaginagão se foi

produzindo e justificando a sua falência pela inaptência dos

teraas .

Diferente foi, sem dúvida, o tratamento gue se deu ao

corpo sul deste pavilhão, e que se reservara para mostruário

de um presente nacional -

"Portugal 1940" - em notdria ur-

gência política gue sd na aparência parecia não ter lugar

dentro da exposigão. As palavras inaugurais de Augusto de

Castro, miracu losamente deram-lhe sentido e asseguram-lhe um

lugar cjue, no fundo, era a justif icagao desta construgão. Do

"Mundo Português" enguanto "cidade da histdria" passara-se

"aos portugueses no raundo" sem gue fosse necessário alte-

rar-lhe a forma. Da "memdria" e seus registos voara-se até

ao "sonho" gue a alimentara e com ele se banhava o presente

em sugestdes e contributos de um mesmo eterno e permanente

modo de ser.
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Carlos Botelho, Emrnerico Nunes, Tom, Bernardo Marques,

Fred Kradolfer e José Rocha fixaram sem esforgo um "ressur-

gimento" gue já se mostrara no estrangeiro e cuja paterni-

dade cenográfica e "espiritual" se devia a Antdnio Ferro

(213). Esta parceria, "tão íntima e fraterna gue, na aper-

tada tessitura das obras, impossível se (tornava) distinguir

a parte de cada um" (214), foi o trabalho mais conseguido do

director do S.P.N., aguele gue pdde prosseguir mesmo sem a

sua assinatura e para além do seu apadrinharaento. Mas, tudo

o gue estivera em Paris, em Nova Iorque e era S. Francisco

cstava ali: as conhecidas estãtuas de Carraona e de Salazar,

raodeladas por Antdnio da Costa e por Francisco Franco, res-

pectivarnente; os qráficos e as representagoes de uraa re-

cuperagáo econdmica, política e social, com ilustragdes nos

vários cainpos das "Obras Públicas" e da "Justiga" passando

pela "Saúde", "Indústria" e "Coraércio", cora a assinatura

graga de um sd e único promotor e o trago de uraa invulgar

modernidade gue supostamente o cobria. A abrir esta demons-

tragão, uma monumental estátua do "Império" moldada em gesso

por Barata Feyo, com cinco metros de altura e realizada em

teinpo record de cinco dias, como largamente noticiou a im-

prensa, lerabrava a sua outra proposta para a representagão

de "A Raga" apresentada era Nova Iorgue. Nuina mesraa austeri-

dade de rnassas e cora uiua forga plástica rara, ele retoraava a

figura alada gue servira de explanagão ao primeiro tema,

elevando-lhe agora as asas em triunfalista afirmagâo gue a

nova encomenda pedia e gue a desmedida espada acompanhava

cvocagdes diferentes das gue esses mesmos elementos jogaram

em 1939. Mas entre a estátua da "Raga" e a do "Império" há

gue encontrar o início de uma banalizagão de simbologias que

o tempo e as circunstâncias tambéra serviam e que, em 1943,

ainda haveria de produzir um eco derradeiro no Aeroporto de

Lisboa, numa tradugão mais â medida do seu natural esvasia-

mento.

A concepgão de toda a sala tinha, pordm, ainda a incon-

fundivel marca de Ferro: o espago fora aqenciado como se se

tratasse de a proa de um barco, com uma rampa que lhe dava

acesso - verdadeira proa de comando que o visitante "física
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e espiritualmente" ascendia, para poder colher de um sd

golpe de visâo todo o conjunto. Uma iluminagão cuidada acen

tuava u valorizava, na intensidade dos seus focos, um am-

bien^e de exaltagão gue um fundo musical, onde se fundiara os

acordes da "Protuguesa" e dos hinos da "Mocidade" e da "Le-

giao" acompanhava, espalhando no espago cânticos de gldria.

Dioramas, feitos segundo técnicas já avangadas, mostravara

guadros da vida nacional, sublinhando os contrastes entre o

"ontem" e o "hoje" e, no raeio das notas pitorescas, a visão

era arrebatada pela apelagão das novas estradas, pelas

criangas a brincar nos parques infantis recentemente criados

ou pela mecanizagão da faina agricola em oposigão ao caminho

esburacado, ao pequeno vaqabundo ou ao extenuante trabalho

do ca;t:ponês que ali se oferecia ainda como realidade. Mas,

para o qrande impulsionador das edigdes que o S.P.N. langara

em cuidados e inovadores grafisraos, que sob a sua direcgão

raarcaram uma nova era na moderna utilizagão da imagem, náo

poderia faltar as grandes foto-montagens, verdadeiros car-

tazes de expressão realista, gue mostravara era colossais di-

raensdes ura legionário e um rapaz da "Mocidade Portuguesa"

recortados do chão até â sanca da parede, em atitudes mar-

ciais, simbolos de uraa energia gue Horácio Novais captara e

gue a legenda no tecto, tirada de uma célebre frase de Sa-

lazar esclarecia: "a organizagão coorporativa é a grande

batalha do futuro" . . .

_:, assim, simplificado e confiscado se ofereceu um tra-

balho "sem autor" para benefício da iraagem "do génio nacio-

nal"
,

como desejava Augusto de Castro, com cerimdnia prd-

pria a 1 de Agosto, presidida por Duarte Pacheco, enguanto

ministro das Obras Públicas, ao mesmo tempo gue Ferro, em

palavras complementares na cerimdnia, avisava gue do "livro"

anteriormente visto se fizera agora um "folheto", que da

"partitura" se retirara apenas "o acorde" e que o "discurso"

outrora construído era ali tão somente "um brinde" (215).

Esta "ligão desapaixonada" ,
como então a classificou, era a

reraemorizagâo de uma fdrmula a que se subtraíra a alma do

seu criador e a prova definitiva de que a batalha não fora

ganha. De algum modo, Ferro o entendeu e ali deixava já a

~
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marca de um distanciamento, terreno fdrtil para ura necessá-

rio balango gue nove anos depois publicaria (216). Entre-

tanto, e como gue de propdsito, foram-se inaugurando "A casa

oũ Santo Antdnio" -

"figura nacional na Histdria e na lenda"

(217) -

gue Vasco Regaleira nacionalistamente desenhara e

que o Cardeal Patriarca louvaria (218) e "o Bairro Comer-

c.ial e Industrial" - síntese de estilos que abranqia os sé-

culos XIII e XVIII com particular destaque, fundindo-os com

cstiios das diferentes províncias -, numa iniciativa da As-

sociagao Comercial de Lisboa que Matos Sequeira diriqiu e

Reqaleira concebeu nos mesraos principios. A evidência de

todos os interesses tinha por quadro as celebragdes cente-

uãrias u a grande exposigao gue a rematava u, deste inodo,

naturalmente outras coisas ali ccibiam.

0 pavilhão "do Brasil" teve a sua oportunidade a 20 de

Julho, dia da sua solene inauguragão, com festas adequadas

como uma "noite do Brasil" - sarau de literatura e música -

c uma presenga forte e sirabdlica na cerimdnia que horas de-

pois itiarcou o também inaugurado "Padrão dos Descobriraentos
"

.

Mas a estas coincidências, que aproveitaram a vinda de uma

"Ernbaixada Extraordinária" do pais irraão para celebrarem e

est.reitarera os lagos que a ocasiâo pedia, juntarara-se outros

aconteciraentos numa roda-viva de solenidades que marcarara a

abertura da "estrada marginal Lisboa-Cascais" e as inaugu-

ragdes dos pavilhdes "das Telecomunicagdes" ,
de notavel

trago de Adelino Nunes, e "dos Portos e Caminhos de Furro" ,

tíe concepgão e gosto tradicionalista, assinado por

Cottinelli, na grande exposigão, realizadas respectivarnunte

a 19 e 22 de Julho. 0 sentido último de todo est.e movimento

era dbvio: mostrar o poder realizador do Estado e, "sem em-

penh.ji' as pratas da casa da casa para receber os amigos"

como Salazar avisara (219), deixar bein claro ura progresso,

uma paz e uma Histdria que iluminasse a acgão do regimc e

improssionasse os únicos parentes presentes na "festa de

farailia". Se a estrada marginal Lisboa-Cascais indiciava, na

exemplaridade da sua retdrica de Obras Públicas, uma acgão

concertada para a "raodernizagão" do país, os pavilhôes "das

Telecomunicagdes" e "dos Portos e Caminhos de Ferro", dese-

2.Í3



nhados pelos arquitectos funcionários dessas instituigdes,

evidenciavam, na demosntragão desse progresso, as hesitagdes

ou os diferentes caminhos gue as suas propostas arquitectd-

nicas rupresentavam. Å solenidade de linhas e volumes que

Adolino Nunes defendia contrapunha-se o pastiche da repro-

dugão de uma Estagão de Caminhos de Ferro de aldeia, com a

sua torre de reldgio e alpendre corrido, a gue se acrescen-

tou baixos-relevos de Euclides Vaz, na fachada principal do

edificio. De resto, cada uma delas, era fruto das opgdes

estilísticas que ao longo dos anos 30 marcaram as novas Es-

tagdes de Correios e éstagdes Ferroviárias pelo país fora,

nem sempre consonantes com os princípios que, de um modo

geral, pareciam prevalecer. Algumas Estagdes dos C.T.T.,

edilicadas na provincia, mostrara, com clareza, a cedência ãs

características ditas regionais, cora notdrio desvirtuaraento

da concepgão modernista gue Adelino Nunes preconizava para

aguelas construgdes, ao contrário das solugdes que

Cottinelli na mesraa altura avangara para as Gares de Tomar e

Alenquer
-

Carreqado, entre 1932 e 1934, dentro de um tra-

balho que para a C.P. (Carainhos de Ferro Portuqueses) vinha

reaiizando desde 1923, numa coerente linha tradicional e

convencionalista. Pordm, tratando-se aqora de representar a

iraaguin das instituigdes a gue estavam ligados, era de espe-

rar que estes arquitectos espelhassem nos respectivos pavi-

lhdes as opgdes porgue lutaram, o gue, na verdade, se veri-

ficou. E se nas suas profundas diferengas e contrárias li-

nhas estas precárias construgôes se demarcavam, uma nota

única as ligava, num mesmo desejo de explanagão e valoriza-

gão do lugar gue arabas ocupavam no contexto de um desenvol-

vimunto nacional que urgia demonstrar. Ao pavilhâo "das Te-

lecomunicagdes" corapetiu exeraplificar a rapidez dos con-

tactos internacionais com as novas possibilidades de comu-

nicagdes telefdnicas com Londres e cora o Brasil -

gue o pri-

ineiro radiograma enviado ao Presidente Getúlio Vargas car-

regava de sentido. Mas outras curiosidades também ali se

mostravam: a primeira lista de assinantes dos C.T.T., na

gual figurava como subscritor o rei D. Luiz, os novos mode-

los de cabines telefdnicas e as recentes centrais automa-

tizadas, prolongavara as iniciativas na secgão dos correios,
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ondt: se vendiam os selos comemorativos da exposigão. Toda-

via, a grande atracgão foi o fono-postal, espécie de carta

disco onde se podia gravar a voz em mensagera a expedir com o

sublinhado de emotividade que tal reqisto oferecia.

0 pavilhão "dos Portos e Caminhos de Ferro" tambéra nao

se poupou a esforgos daquela natureza: reprodugdes dos pro-

jectos era construgão ou dos melhoramentos já introduzidos,

inventariavam as regides gue haviam beneficiado dessa aten-

g<io, ajudadas pela caracterizagão das suas embarcagdes tra-

dicionais que os baixos-relevos de Euclides Vaz esíorgada-

mento tuntavam ilustrar. Depois, já ua "sala dos Camintios de

Ferru", e por entre reprodugdes exactas da nova locouiot iva

1501-S.S., feita no Barreiro, oferecia-se ao visitante a

pura fantasia proporcionada pela ilusão de umn viagem atra-

vés do pals gue um caleidoscdpio gigantesco simulava, mos-

trando em rápidas imagens terras e recantos, enguanto a voz

de Antdnio Montés, gravada em disco, descrevia essas bc:lezas

pintadas que o ruido e a trepidagão da carruaqem emprestava

uma quuse realidade.

Foi este "proqresso" que se raostrou aos nossos hrispedes

oficiais - a embaixada do Brasil. A cerimdnia de inauguragão

do pavilhão gue os representava ein Belém coraparecera o Pre-

sidente da Repúbiica, o Presidente do Conselho e todo o seu

govcrno, recebendo a embaixada guo se guis homenagear e coin

as representagdes dos dois comissariados - o portuguôs, na

pussoa de Augusto de Castro e o orasileiro, na de Augusto cie

Lima Júnior "historiador do ouro e dos diatnantes e da arte

oortuguesa no Brasil" como liurailderaente se apresentou (220).

0 discurso então pronunciado foi breve e sincopado, cora

alusdes sentimentais ao "adro de uma igreja barroca" levan-

tada por aventureiros portugueses e que o havia despcrtado

peia primeira vez para esta nagão que sentia ser dos sous

antepassados (221). Importante foi o sublinhar que "o grande

raomento indestrutível gue a civilizagão ocidental erguera a

Portugal, (era) o prdprio Brasii vivo, gue ( continuava) ,
em

tuu-ência, a ser português" . . . F, ao peclir u Carmona, na

qualidade de Presidente da República Portuguesu, que "abra a
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porta da casa do Brasil para gue Portugal entre em sua ca-

sa", o comissário brasileiro indicava de maneira dbvia a

familiaridade de relagdes e interesses que o Brasil de Ge-

túlio Varqas tinha com o Portugal de Carmona e Salazar.

Se o risco do paviihâo era de Raúl Lino, num notável

trabalho de estilizagão decorativa cujas sugestdes de enor-

mes troncos de palmeiras sulcados de nds imprimiam uma evi-

dente originalidade sem perder o lado "monumental" que a

ocasião suscitava, os interiores, feitos no Rio de Janeiro

sob a direcgão do arquitecto Roberto Lacombe, que tambdra os

desenhara, davara ao conjunto a franca naturalidade de uma

estreita colaboragão (222). 0 edifício foi entendido "como

um imenso pedestal de sucessivos degraus guadrangulares, em

cujo cimo se entronizava o globo estrelado, brasão da Terra

de Vera Cruz", embora F. Pamplona anotasse gue as altas

colunas gue sustentavam a enorme pérgola emblemática podiam

ser vistas como "formadas pela sobreposigâo de flores de

ldtus da velha arquitectura eqípcia", numa associagão alqo

uxtravagante (223). Mesmo assiir, este crítico dedicou-lhe

alguma atengão passando em branco todo o interior gue não

lhe mereceu reparo. E, no entanto, a boa articulagáo dos

espagos era notdria, o aproveitamento da área disponivel

tinha sido pensado até ao mais pegueno pormenor e claramente

podia dizer-se coino, aliás, foi então dito, gue ali estava

"um cartaz bem proporcionado, com as amostras das riguezas e

progressos do Brasil", indicadas "em fotomontagens, em

gráficos, em dioramas, em livraria abundante" - todos de

visita obrigatdria (224).

0 conjunto dos stands organizado por Ernesto Streech

dava ainpla expressão â literatura, medicina, direito e pe-

dagocjia (com destague para José de Alencar e Olavo Bilac) e

ã imprensa (com citagão da fundagâo de um drgão régio criado

por D. João VI era 1808 - alicerce do primeiro jornal carioca

- em referência gue depois saltava para o ano de 1939 em

ilustradora fotometragera de uma conferencia de imprensa dada

por Getúlio Vargas a 236 diários e 700 revistas -). Oswaldo

Cruz , a quem o Rio de Janeiro devia o seu saneamento teve

2 3«



direito a busto, assim corao os pioneiros da aviagao
- Santos

Dumont, Bartolomeu de Gusmão e Augusto Soeiro tiveram

iionras de se verem figurados. Mas seria na propaganda das

novas vias de coraunicagão gue o Brasil demoraria a sua

representagão para além das curiosidades de "pegas de

ceráraica, flechas envenenadas de curare e redes de caboclo

inulticor" noticiadas (225). Ao ftindo do pavilhão, o "scand"

de arte guardava obras de Oliani, Bernardelli , Martins

Ribeiro, Cozzo, Guerra, Cottuzzo, Almeida Júnior, Navarro

Costa e Portinari - cora o seu ja célebre quadro "0 café",

única obra, aliás, a merecer uma cuidada reflexão nas

páginas de "0 Diabo" (226). Adriano de Gusmão considerava-a

"a mais pessoal composigão exibida nesta galeria, a quc

oferece a nota mais moderna e caracteristica da arte que do

Brasil podia vir até nds". No entanto, não deixaria de

assinalar que era "quadro do difícil conquista", sd

"ganhando volume e sonoridade â medida gue o vemos, conio se

a sua raelodia fosse tocada ern surdina, dando-lhe tom o matiz

severo ria cdr castanho-avermeihada do café" . "Este grão"
-

continuava o crítico -

"subjuga o homem, animaliza o

trabalhador, torna-o monstruoso" : "os rostos desvanecem- se;

ficam somente os membros para erguer" . "E, como slmbolo o

capataz aponta autoritariamente" . Estava dado o sinal da

atengão cjue esta obra pedia e, com ele, a indicagão dos

novos caminhos do "neo-realismo" gue uma certa pintura iria

tomar, servindo-se mais da literalidade dos temas do que da

razão plástica que os mesmos lhe podiam trazor. Todavia,

foi nesta visitagão que alqo de novo se forjou, em complexos

u complicados meandros nacionais que a pretexto dc uraa

oistanciagão dos nacionalismos haveria de criar e impdr

marginalmente uma estética de alternativa, num não iuenos

forte registo de exaltagão de uin povo e de uma terra que

outros folclores simultaneamente cantavam (227).

Mas tuua obra foi paralelamente inaugurada, e com razao

considerada "a síntese de todo o espirito que informa a Ex-

posigão do Mundo Portuquês" (228). Referimo-nos , obviamente,

ao "Padrao dos Descobrimentos" cuja concepgão sc ficou a

dever a Cottinelli Telmo era colaboragão com Leopoldo de Al-
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meida que a modelou para esse acontecirnento, sendo depois,

em 1965, responsável pela sua passagem definitiva a pedra.

Na altura, esse monumento foi visto como "o último passo de

um plano quase colectivo de comemorar a obra dos Descobri-

meiitos e Conquistas", considerando que os concursos para um

raonumento ao Infante D. Henrique já havidos em 1933-1935 e

1936-1938 (229) tinham sido tentativas frustradas para essa

realizagão que se arrastava, pelo menos, desde 1928 (230).

0 empenho pessoal de Salazar ao longo destes anos não se

mostrara, curiosamente, suficiente, como, de resto, tambêra

não se verilicarara frutíferas as sucessivas carapanhas da

iraprensa, nomeadaraente, a do "Diário de Lisboa" qae tivera a

primazia de relangar a ideia (231). A carga histdrica, as

polémicas ã volta da iconografia do Infante (232), e o lugar

cjue se lhe destinara no Promontdrio de Sagres não facilita-

rain a tarefa aos artistas nem ãs comissdes nomeadas para os

vários júris. De qualquer forraa isso tinha sido urn projecto

abortado e, pelo seu alcance, teve referência particulari-

zada na nota oficiosa do Presidente do Conselho, quando este

anunciara as celebragdes do duplo centenário (233). A sub-

-entendida repreensão que ali se escondia, a "pena" decla-

rada em não o ter conseguido erigir, aumentou as responsa-

bilidades gue na exposigão de Belém recaiam. E, talvez por

isso mesino, Adriano de Gusraâo tenha afirmado que o "Padrão"

de Cottinelli era possivelmente "o melhor e mais equilibrado

instante da longa e difusa evolugão desse desejo" : "obra

tragada com vigor, duma arguitectura decida e bem do nosso

tempo" . Por outro lado, ele via o monuraento erguer-se "a

majestosa altura" e a oferecer-se "em aérea cruz, leve, sim-

pies e decorativa" . Quanto aos frisos escultdricos gue la-

deavain a proa da erabarcagão que esquematicamente a estrutura

rio "Padrâo" era, assim erguida ã beira-rio, a três velas,

cuja forma vertical se acentuou de um e outro lado cora as

duas bandeiras de D. João I em relevo, foi com desteinida

opiuião gue aguele crítico afirmou serem "do melhor como

criagâo moderna de escultura monuraental e como raodelagao

plâstica da figura huraana" (234) ...
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Mas, se "o sentido da partida (tinha sido) a sua gdnese"

como esclarecera Cottinelli, o monumento, no fundo, "evoca a

figura do Infante D. Henrique e da plêiade de naveqadores,

querreiros, santos, poetas e todos aqueles que ergueram alto

do noraũ de Portugal", corao explicitamente se escreveu no

"Guia" da Exposigão. Era, e tainbém foi então dito, o seu

mais alto "grito" e a mais embeleraática "síntese" do passado

que ali se qlorif icara . Sob o plano inclinado da proa, en-

caminhavam-se, assira, de cada lado do volume estilizado,

"duas teorias de figuras, no vértice da qual se ergue, des-

tacado por um espago que o separ.i das duas figuras soquintos

ajoelhactas o vulto do infante na iconografia de tradigao

'

vicentina
'

, com o modeio de caravela numa rias maus e um

mapa na outra" (235). Erain guinze figuras de cada banda a

nascente raais navegadores, guerreiros e frades das campanhas

marítimas, ilustradas pelo levantamento de um padrão, a

poentu mais cientistas, pintores e escritores, poetus (C<j.

mdes d figurado) e ainda frades e guerreiros; um historiador

anotaria que "jocosamente se dizia, na altura, quu todos

eles procuravam langar o infante ao mar..." (236).

A inspiragão que serviu ao tratamento das figuras, vi-

nha, rnais ou inenos, do políptico de Nuno Gongalves, através

de ura inodelo gue Francisco Franco propusera em 1927, na us-

tátua de Congalves Zarco para o Funchal e "gue Leopoldo de

Almeida seguiu, mais do que qualquer outro dos artistas seus

contemporâneos" (237). Não deixa, mesmo assim, de merecer uin

justo reparo a atengão com que todas estas figuras foram

cuidadosamente modeladas, mau-grado os limites esteriotipa-

dos gue evidenciam, principalmente depois de refeito o mo-

numento, por decisão de Oliveira Salazar, guando, em 1960,

por altura do 59 centenário do Infante o preferiu, contra-

riando o resultado de mais um concurso gue para esse fim sc-

voltara a realizar, ganho por notável proposta de João An-

dresen, Barata Feyo e Júlio Resende, era 1955, entre polémica

surda que acabou por ser completamente abafada com a intcr-

vengão da pronta censura oficial que impediu a publicagão de

toda a crítica desfavorável a esse acontecimento (238).
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Todavia, essa espécie de "guarda de honra ã Torre de Be-

lém", como Augusto de Castro a classificou no acto da inau-

guragão dominava completamente a exposigao com o seu "per-

fil" subjugado pela Cruz e Espada, justif icando-se no quadro

restrito das provisdrias construgdes entre as quais foi

programada, dando aliás tema a um selo emitido então pelos

CTT com desenho de Maria Keil. Destruído três anos depois do

encurramento da exposigâo, o projecto do "Padrão" foi

objecto de ulteriores ajustamentos, que sob pretexto da sua

definitiva implantagão se realizaram. Cristino da Silva, já

empenhado nos planos de urbanizagão da zona marginal de

Beldm, foi encarregado do estudo do raosaico para o

erabelezaraento do terreno gue o circundava, desenhando uma

monumental rosa-dos-ventos ao centro da gual se abria um

livro em cujas páginas se fixara o mapa-mundi, num conjunto

coerente de arranjo urbanístico gue remetia para a Praga do

Império. Pardal Monteriro definiu e projectou o arranjo

inccrno do novo "Padrão", aproveitando o seu espago para

agonciar salas e acessos gue permitiriam a sua utilizagão

como "um monumental relicário da nossa epopeia maritima"

(239). Apds anos e anos de reedif icagdes integrais de

monuntentos gue trouxeram a reconstrugão de uma memdria em

adequada consonância com a vocagão patrimonial ou

"muscoldgica" ,
este monuraento reconstruído nos seus 50 me-

tros de altura e na área ocupada dos 695 metros quadrados,

tornou-se na mais paradoxal reconstituigão que o Reg.ime

levou a cabo.

Para trás, e entre os reflexos que no Tejo era suposto

encontrar, ficavam abandonados ao desqaste do tempo e do

acaso as outras edificagdes que ali, em estafe e qesso, tam-

bém tinham sido erquidas
- cora excepgâo do "Espelho de

Água", restaurante notavelmente desenhado por Antdnio Lino,

e que tambéin resistia aos anos na sua mais prdpria e con-

forme fungão de exigência alimentar guotidiana. Um "Jardim

dos Poetas" - "remanso poético onde são evocadas as princi-

pais figuras do,lirismo português" (240), com baixos-relevos

de Antdnio da Costa inspirados em versos de Joâo de Deus e

esr.ar.uas de Antdnio Duarte representando uma "dama antiga" e
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uraa "varina" em sugestivas estilizagdes ou ura baixo-relevo

de Sousa Caldas inspirado em "D. Dinis e os Segréis"
- es-

fumar-se-ia entre os rigores das estagdes, como, aliás, o

"Pargue Infantil" gue â semelhanga do "Jardim" fora igual-

raente dusenhado por Antdnio Lino. A mesma sorte teve também

o "Pargue das Atracgdes, concebido por Keil do Araaral num

primeiro projucto de mais arrojada concepgåo (241) e reali-

zado depois com moddstia mais desejada e j<i com a col<abora-

gao do inesmo Antdnio Lino. Nota de cor e da festa que a £x -

posigão do Mundo Portuquês tambéra desejou ser, ela cumpriu

como nehuraa outra construgão a precaridade que sempre lhe

havia sido destinada, entre as voltas fedricas dos carros -

séis e barracdes de iraprovisados divertimentos.

Louvável e diferente ideia foi a que presidiu ã constru-

gão da enorme "fonte monumental" que centrava a futura praga

impcrial c previa j<i um mais definitivo arranjo sob propostu

de Cottinulli que chegara a desenhar também o seu empedrado.

Duas esculturas de Antdnio Duarte pontuariam em simbologias

adeguadas a marcagcão daguele espago. Mas se Antdnio Lino a

concebeu tirando partido das exigências urbanas que erani,

por sua vez, resultado de uma não menos dbvia ideoloqia,

Antdnio Duarte, ao tratar os dois cavalos marinhos, em ri-

gida, acanhada e imprdpria raodelagão, reduzira as sugestdes

gue a valorizagão do elemento água ali tinha, no jogo ux-

plicito gue estabelecia com o Tejo
- caminho preraonitdrio da

"aventura" das Descobertas gue o "Padrão" bordava em iraplan-

tagâo e significagão adeguadas. E não foi certamente por

acaso, que a última e final inauguragão das obras que ex-

pressamente para ali se planif icaram, tenha sido a de "A Nau

Portugal", langada ã água em Aveiro no mês de Julho, mas

inaugurada solenemente em Lisboa, no dia 8 de Setembro.

Mesmo como repiica de um galeão da carreira da ĩndia - ura

dos grancles barcos portugueses do sdculo XVII -, escrupulo-

sainente reconstituido a partir das crdnicas de Garcia e Re-

zende e do "Livro das Armadas" até aos estudos de Lopes de

Mendonga, Quirino da Fonseca e passando pela "Histdria da

Colonizagao Portuguesa" de Malheiro Dias e Rogue Gameiro,

sob informagdes preciosas de Carl Laughton (colhidas no seu
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livro "La Roérie") ou de Laird Ciowers, director do Museu de

Londres, ou de idênticas consultas feitas nos rauseus navais

de Paris e Greenwich, esta pega de arguitectura naval (que

sofreu maus tratos do mar, voltou atrás e acabou por ser

pilotada até Lisboa por marinheiros ingleses sob a direcgão

do comandante Spencer) era "o pavilhão gue faltava - o pa-

vilhão do mar" como rematou Augusto de Castro (242). E como

ideãrio geral explicava a sua ideia:

- "Proa ao vento; convés onde nascem os dois forraosos

castelos; os varandins donde se domina o céu; os mastros de

pinho, crescidos há dezenas de anos no pinhal, seiva e som-

bra da terra, do rei Lavrador; o ouro das talhas reflugindo;

a aima de um chefe, reincarnagão dos grandes capitães con-

duzindo-a; o espago como fundo, como cenário e cotno destino;

oito letras que resumem o tempo
-

"Portuqal"
- Deus ao alto,

o mar em face -

e a nossa Nau revive, nesta hora, para esta

mística viaqein dos Portugueses através de si prdprios, neste

lurainoso porto de abrigo em festa que é a sua histdria e foi

o seu bergo" (243).

"A imaqem espiritual da pátria" que encontrava ali "ou-

tra vez o seu Destino -

pronta de novo a partir para seus

destinos novos" (244) não se importaria, certamente, de fi-

car ancorada ã espera do balango que em breve se explanaria

na não menos solene cerimdnia do "Encerramento" que teve

lugar no dia 2 de Dezembro, entre discursos e condecoragdes

- exactamente no lugar onde a viagem pela Histdria se ini-

ciara, ou seja, no pavilhão de "Honra" de Cristino da Silva.

Entretanto, e sempre no limiar entre as aspiragdes e os re-

sultados, as vivências e os seus usos, esta efémera cidade,

foi festa lisboeta alegrada nas cintilagdes dos seus jogos

de simbolos e luzes ou no vasto campo que oferecia â popular

e andnima jubilagão dos que a ela acorriam.
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6 - A MEMÔRIA DA EXPOSICÃO DE BELÉM; IDEIAS, CRÎTICAS, VI-

VÊNCIAS E EDIQÔES

A exposigão de Belem, coroando com naturalidade as cele-

bragdes centenárias da Fundagão e Restauragão da nacionali-

dade fixou igualmente os interesses politicos nos dominios

imediatos da ideologia e da Histdria, julgando assim dis-

pensar esclarecimentos de fundo sobre uma demonstragâo gue,

aparentemente, se justiíicava. A exaltagão apotedtica de uma

existência secular, o vector independentista que sempre a

alimentara, a confirmagao da perenidade das suas fronteiras

e a exibigão de uraa paz interna recentemente consolidada,

por entre os destrogos da querra que deflagrara na Europa e

no mundo, sd podiam favorecer o desenho de um perfil que

precisamente ali se recortara em fungâo da realidade e da

vocagão que Salazar lhe outorqara como vivificagão suprema

das actividades histdricas que as comemoragdes recordavam.

Sob ou ao lado das preocupagdes que a alimentaram - e

dentro das mesmas exigências que a fundamentavara -

aparece-

ram outros aspectos e periodos da Histdria que iluminavara de

diferente maneira essas duas efemérides, já liqadas entre si

por um ũnico ciclo de festividades e, em particular, aqueles

moraentos cuja abordaqem era vital para impleraentar esse "td-

nico de energia" gue o Presidente do Conselho preconizara

como razão primordial das celebragdes. Seria. poréra ,f orgaclo a

atribuir a Salazar a forina definitiva e total desta abertu-

ra, pois na sua nota oficiosa de Margo de 1938, por entre as

inúmeras citagdes e iniciativas gue estipula não é possivel

encontrar referência alguma gue explicite completamente esta

ambigao. Nao nos referiraos, evidenteraente, a vontade e ã

oportunidade de uma tal realizagão que no plano especifica-

mente programático foi calculada e justificada como algo gue

se impunha "naturalmente, dada a índole oas comemoragdes
"

(1). Basta verificar gue a necessidade desta exposigâo foi

anunciada agregando em si guer um local predestinado quer a

intencionalidade de mostrar "uma sintese da nossa acgâo ci-

vilizadora" ou "por assim dizer, tôdas as péqadas e vesti-

gios de Portugal no globo", para entender que ali deveriara



liii; i ar os Descobrimentos, a Colonizagão e toda a vasta

,.io„.> rios Portugueses no inunrio, como, de facto, aconteceu.

M<;:., á parte este sinal que tem que ser visto coiuo pontuagâo

i ne ..iite â natureza desta mostra na linha do quc também foi

te'... para as outras que simultaneamente tiveram lugar, o

rust. ! tario tiitirao daquete aconteciraento uitrapassou era larga

uieri'. ria tudcj quanto se podia esperar, pelo raenos se nos ati-

vtunios t:xclusivaraente h letra do texto que a instituiu. A

t:::.- i ilulo, é claro que nada foi mais decisivo que a de-

i.oiihinagâo de levar a cabo esta iniciativa. No ontanto, o

ap.i i ec Lmeuto progressivo dos apoios que na imprensa surqiam,

u .. iioaiuagdes oficiais quc se seguiram para pruunchiraentos

Ud . cartjos acrescentarara-lhe tais sugestdes e imprimiram- lhe

t.aioos acontos gue ampliarara signif icat ivamente a f'orma do

seii ubjectivo, acabando a exposigâo por traduzir quaiitativa

u . iii.uititativamente esse cruzamento de intengoes que serviu

p.u .. tt: iclcalizar o tema em terinos ainda mais opt iinistas do

qu •• . tcju ol os que a insL.au raram .

v'iiuos como a "carta aberta aos Portuqueses de 1940",

la.ie.ida por Ferro, loqo em Junho de 1938, fora ao mesmo tem-

po u exortagão e a explanagao da ideia que presidira ãs ce-

lob; agous centenárias, renovando, ao nivel do siqnificado,

<ís . i.-c 1 aragdes de Salazar, por um maior centramento no pre-

s.u.i ■: que facilitava a apropriagao da "ligao" da Histdria

iiuin so gosto de solenidades (2). Em Abril desse ano, João

Ame,.i,jã havia pug;iado, num artigo publicario no "Diário da

M.i.'i ■..'(" (3), pelas "gldrias" e "prodigios" dc uni passado

(jr.ii. «1 i oso vuntío nas comeinoragdes a ocasiâo de o "prolonqar

uiu qi uiidt-zas novas". Editoriais, textos de circunstaiicia,

iiai ic.iiis, doclaragdes mais ou menos oficios.is comegarara de-

puis <i dcsviar para esta efeinéride as solugdcs das raais va-

ri.irias cie.svalias, conf undLndo-se as festas cora arabigdus

admi m i.st. rativas e leqislativas num crescendo de proporgdes

ruc! i t Lvus que cobriam interesses de toda a ordum. C'omo raero

oxei!,>lo, vale a pena atentar num artigo publicado no "Jornal

du ('omércio e das Coldnias" (4), surgido um mds dejaois da

dív.iigagão do prograraa da.s festas centenárias, onde c. nítida

.i :..:. ung..io de associar a este aconteciinento benuficios há
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muito desejados e que se prendiam com a ligagão radiotelefd-

nica com o "Ultramar" e cora a uniformizagão legislativa das

designagdes dagueles territdrios gue continuavam a ser re-

feridos em documentos oficiais através das expressdes "co-

ldnias" ou "possessão colonial", numa "impropriedade" voca-

bular se atendermos â insistência era considerá-los como "pá-

tria" única, segundo a ldgica conclusiva do articulista.

Seria, assim, ocasião de aproveitar o clima das celebragdes

para corrigir também estas contradigdes que ficariam corao

"padrão" signif icativo de uraa "nova ordera de palavras" gue a

não concretizar-se, continuaria a traduzir "uina ordem grave

de factos espirituais e políticos". Não admira, portanto,

gue, em Dezembro de 1938, Júlio Dantas, uma vez empossado no

cargo de presidente da comissão executiva dos centenários,

tenha proclamado aos microfones da Emissora Nacional gue

"está empenhada nessa empresa a dignidade nacional" e, para

tanto, urgia uma "vasta mobilizagão pacífica de todos os

valores nacionais" (5) para assegurar a caugão que nela se

depositara.

0 mote tinha sido, aliás, dado por Salazar, que na sua

proclamagâo das festas juntara realizagdes de diversa natu-

reza, apelando para um esforgo sem igual que seria tambdm a

imaqem dos portugueses, produtores de impossíveis "milagres"

no passado e que por heranga durna perenidade do seu "génio"

haveria de provar que essa continuidade de feitos se manti-

nha. Esse esforgo pedido, foi no mais alto grau da espécie

de impossibilidades, como são todas as gue se exigem sob as

mais variadas pressdes, a forma geral da grande exposigão

"do Mundo Português". A união entre um registo histdrico

real e aguele gue simultaneamente era sonhado e pretendido,

tornou-se expressão mental veiculada pela arquitectura, pin-

tura e escultura e foi elevada a uma espécie de dignidade

paradigmática das comemoragdes .

Augusto de Castro foi guem, consciente e responsavelmen-

te, no seu cargo de comissário-geral da exposigão, tragou as

linhas desse espelhamento, definindo, a todos os niveis, o

modo como elas deviara autodeterrainarera-se. Logo apds a sua

~
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nomeogão, era declaragdes prestadas a imprensa (6), ele des-

cruvera a sua aparência, baptizara-a de "verdadeira cidade

ri.j nLstdria" realizando assim essa tard.ia e imensa tarefa de

! a'.u.-r descer a ideia ao plano da prática sem a isolar cto

eouLexto oncle nascera. A realidade e o espirito da empresa

que ura ali enttnciada tinha já a forma definitiva que depois

tutuou no tablado de Belém. 0 seu aspecto qui&era-se monuraen-

'..<i i i zante, mas tambéra huinano ou antes huraanizado e cristia-

n ";.■.:. .rio, tanto raais que devendo ser uma "síntese da civili-

zac..o portuques.a e da sua projecgão universal" (7), esta

"n.u' (era) apenas constituida pela acgâo dos seus herdis,

pola sua expansâo qeoqráfica c pelas suas conquistas", uma

vez que dela também fazia parte integrante as "obras dos

sous Santos e dos seus Poetas" (8). A dualidade desta ca-

ract urizagáo, onde entravam com igual peso a vocagão guer-

rt:iia e missionária dos portugueses, tivera já expressão na

"Ezposigao Histcjrica da Ocupagão", realizada por Júlio

C.-iyola ein 19 37, raas nâo existia ainda sob a forma da jjurs-

jtooi Lva tjlogal e panorâmica que Augusto de Castro lhe con-

fo: i ria .

:■. "exposigão Histdrica da Ocupagão" dera-se como uma

ini.ei. ativa da Agência Geral das Coldnias e o seu responsá-

veL, chamando Manuel Múrias e Luis de Montalvor para seus

co l .iboradores
,

não pretendera organizá-la como uma leitura

sistuiuatizada da Histdria. Pelo contrário, interessara-lhe

mostrar apenas o processo de uraa colonizagão exemplar para

nelũ poder inscrever uma acgão mais recente que o arquitecto

Anu;r Fonseca e o decorador Fred Kradolfer acabarara por so-

brt-va l.ori z.ar nuin aqenciaraento condicjno. No entanto, é pos-

stvul encontrar uraa liqagao ou cor ruspondéncia entre o tra-

ba i lio levado a cabo por estes artistas (que contou ainda com

as participagdes de Almada, Lino Antdnio, Estrela Faria,

Sai'.i Afonso, Keil do Amaral, Bettencourt, Barata Feyo, Ma-

xiniiano Alves, Antdnio Duarte, llein Semke, Armandu Mesquita,

Arliudo Vicente, Eitmidrico e José Rocha) e o modo como Au-

qusto de Cíĩstro concebia e explicava a nova exposigão. Na-

quola, a sala "dos brasdes" e a sala "das acgdes militares"

unc:.-tavam um discurso que os espagos seguintes justificavam
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nas nâo menos elucidativas salas "da Fé" e "do Draitta da Ocu-

pagão" (onde pontuava uma escultura de Semke), enunciando as

premissas de uraa deraonstragão que não cheqara a desenvoi-

ver-se .

Com a "exposigão do Mundo Português" ela tornava-se não

sd possivel coino desejavel e aparece então a concretizagão

duma estrutura visual destinada a tornar acessivel essa ld-

gica da Histdria. 0 elemento expansionista cjue faltara na

"exposigão Histdrica da Ocupagão" surge agora como vector

determinante e passa a integrar a visão estática cjue se fi-

xou depois nos compêndios escolares (9), embora ali inte-

ressasse especialmente a caracterizagão particular da "ci-

vilizagão portuguesa" como produto de um "génio" que Augusto

du Castro classif icava como "génio de irradiagão" . Para o

futuro director do "Diário de Notícias" (10) esta era a ex-

plicagão mais imediata de onde provinha "o nosso cosmopoli-

tismo criador e, porventura, os nossos defeitos doraesticos" .

É claro gue a sua constatagão de que "foraos sempre muito

maiores fora de casa que dentro de casa" nâo o impedia dc

reconhecer que "a nossa consciência nacional não é apenas

feita de conquistas e envangelizagdes, mas tambdra ligada a

terra, com raízes no solo" (II). E tanto lhe bastara para

introduzir o terceiro elemento gue havia de compor a tape-

garia de Belem.

Deve-se, aliás, a Antdnio Ferro a iniciativa de aproxi-

magão destes aspectos tão diferentes da realidade da Histd-

ria que ele resolveu com mestria nos "cartazes" do pais que

pelos anos 30 no estrangeiro foi divulgando. Mas agora Au-

gusto du Castro insistia raais na evocagão das "conquistas e

envangelizagdes" ou, pelo menos, foi através delas que ele

efectivou a proposta de um itinerário tendente a evidenciar

o papel "dos Portugueses no mundo", embora não dispensasse

as chamadas pontuais ãs raízes e ao solo que os viu nascer.

Ferro não podia atrever-se a manejar de modo tão dbvio uma

factologia que permitiu a Augusto de Castro erigir "uma ci-

dade" dentro de outra cidade, guer porgue estava mais

apostado na exploragão de um presente nacional guer porgue o
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passado longinquo não lhe consentia solugdes lúdicas compa-

tivcis com o seu modo de estar. No pavilhão que levantara em

Pari.s, era 1937, o passado ficara-se pela pontuagâo escultd-

ric.s no cxterior do edifício das figuras notáveis da nave-

qag.\o, conquista e administragão dos novos territdrios; no

ano seguinte, era Nova Iorque, ele fora pretexto de dignifi-

Cc.g.iO e orgulho dos nossos emigrantes, e funcionara como

uiJnute de Identidade de um pais, em explanagão de contri-

butus e obras de gue essas mesmas terras tinham sido as jjri-

meiras a beneficiar. Sendo ambos horaens de letras, e tocando

eiribora afinidades que então foram motivo contum de orgulho

pLÍLiico (12), Ferro nâo tinha corao Augusto de Castro ã-von-

ta.iu nem inclinagão para estruturar o passado corno passado,

cra t:streita marcagão de grandezas de herdis, santos, nave-

gcitíurus, poetas e colonizadores que as alusdes jjicturais

rulerabravam em figuragdes simbdlicas ou em guadros vivos de

alf.jorias a situagdes cuja teatralizagão não deixaria de

doseiihar-se como inadecjuagao ou desvirtuagão clo representa-

do . Foi possivelmente esta circunstância que o arredou do

ceiu ro vital da exposigão, deixando-lhe iniciativas de outra

iraportância ou, pelo menos, â margem cto discurso que os ou-

tr«>s jjavilhoes desenvolviam.

A nianeira como Augusto de Castro interpretou a ideia de

SaJazar no sentido de "raostrar a nossa acgao civilizadora" e

o seti contributo "na Histdria do Mundo", ajudou o regirae a

colar-se ao lado idolátrico que o seu olhar literário abriu

como horizonte possivel de ura enraizamento pátrio que devia

vivur todos os acontecimentos com a mesraa intensidade herdi-

eu tlos Descobrimentos . 0 universalismo caracterizador de ttma

aegão e de uin periodo histdrico serviu para o cornissário da

exposigão juctificar "uma maneira de sentir nacional" perene

u Lmut.ivel pela conciliagao e superagão da dualidade de urn

PcuLugal "povo de descobridores , de grandes capitães, cria-

clorus de civilizagao" ,
mas tainbém "povo de santos, de poe-

tas, de lavrantes de pedra e de almas" (13). Esta assungáo,

onriu o papel de Ferro e do S.P.N. se revelou decisivo para a

tematizagão da parte final daguela equagao, contrLbuiu, ine-

qui vocaraente, para colraatar o abismo existente ontre o
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optimismo oficial e a imagem com que a historiograf ia do

final du sdculo fadara toda uma posterior vivência em cuja o

imaginário se instalara essa "vil e apagada tristeza" que o

i'residente do Conselho denunciara como mal prioritário a

combater (14). Por seu lado, as celebragdes, enquanto con-

junto de iniciativas de acentuado teor politico e de não rae-

nos ampĩo ârabito social enquadravam e justificavarn uma nova

atengão dada ã Histdria autorizando revisdes e "eraendas" .

Para Manuel Múrias (15) essa necessidade era uma questão de

"justiga" que as comemoragdes deveriam tambéra assinalar. A

Histdria de Oliveira Martins, como sublinhara igualmente

Américo Pires de Lima na revista "Ocidente" (16), "por

ipouco, nao representou um segundo Alcácer-Quibir ! . . .

"

. A sua

maneira cada uma destas intervengdes responsabilizava aguuie

historiador pelo pessimismo instaurado, encontrando

"deformagdes" interpretativas gue tomavam a pe_rTo. Mas "fe-

lizmente" , para Pires de Lima, "o povo protegido pela sua

couraga de analfabetismo, pelo seu rude bom-senso, pôde man-

ter-se alheio ao contágio daguela triste histdria". Os le-

trados raais incautos que, corao ele, tarabém julgaram poder

acreditar em tais vilanias, tinham tido agora oeasiâo de

assistir a este espactáculo surpreendente: não sd se corne-

raorava a fundagão e restauragão da nacionalidade corao igual-

mente se restaurara uma visão da Histdria e se fundara uma

nova historiograf ia. É possivel que a "exposigão do Mundo

Portugués" tenha sido o contributo mais perceptível desta

afirmagão que dispensava já a Historia de Oliveira Martins

ousando-se mesmo defender que ela devia ser "sequestrada" e

"estudada" como "caso raro e curioso monumento patoldgico".

Na verclade, o gue nos interessa nestas pretensdes de Pires

de Lima nâo é tanto o que â letra traduzem mas a arrogáncia

das novas certezas gue as informara.

Cumprindo uma assimilagão discutível mas inegável dos

poderes do nacionalismo vigente, a exposigâo do Mundo Por-

tuguês procurou dar uma imagem convincente da Histdria, na

sua aparência imediata, na legislagão dos seus factos e na

uscolha dos seus mitos mais actuantes gue os artistas tra-

balharam cora empenho. 0 triunfo da sua realizagão, o
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virtuosis.no de Cottinelli e de toda a equipe que constituiu

pdae explorar cora raanifesta habilidade o recurso a fdrraulas

qu..-. os anos 30 haviam publicitado mas não esvaaiado. De pa-

vilnâo a pavilhão, essa utilizagao pode servir a transposi-

gão cla Histdria em iraagens narradas, transforraando-so n<i

trariugão ina.is autoraática cle um compromisso que passou a

atravessar a stta versão rnodernizada.

A crítica da especialidade reconheceu a importância de

aiguns daqueles monuinentos e, einbora sublinhasse ecos gri-

tantcs pelo desfa; araento de intengdes, pobreza inventiva e

iriũL..equagâo de meios, corao era o caso da grande niaioria da

pintura a fresco, ou colocasse acento signif icativo nos

equivocos que uraa tarefa deste teor, inevitavelmente, tra-

zia, não vislumbrou, para além da máscara que esta figuragão

era, a visão organizada gue sobre a Histdria ali se sedi-

uientara. Ajslicada em descortinar "as exigências criadoras de

unici gerag.io" na "excelente oportunidade" que ali se lhes

of ..-íocia e mais preocupada era defender "o raodernisrao" -

"que

ũ luu iiiovimûiito iddneo, não pocle servir de capa para todas as

impotiMic ias ou insuf ic Lências de qualquer jjinta-nionos"

(Adriano dc- Gusmão), ela deixou passar o papel considerável

que as artes ali desempenharam (16). Foi sob o seu domínio

ou na sua apetência de dar a ver que se criou ein relagao a

iaccologia da llistdria pátria como sucessão de acontecimen-

tos surgidos no tempo e no espago, onde intervem diversos

factores de diferente intensidade e natureza, uma nova abor-

daqum que não era exactamente historica, raas uraa complexa

distorgão do peso relativo desses eiementos que em alguns

casus se apresentavara como simples soraatdrio, nuraa conci-

liagâo inesperada, e noutros, ern pura fantasia. Mesmcj gue

fos.ium sd est.es dois tipos de desacertos, coino num famoso

articjo rie reflexão, publicado na altura nas colunas marxis-

tas de "O Diabo", Jorge (Borges) de Macedo entáo jovem es-

tuciante do 1'-' ano da Faculdade de Letras de Lisboa, ja de-

nunciava, acusando a exposigåo duma
"

insuf iciência retros-

pocciva" que "não podia deixar de se projectar numa defi-

ciúncia didáctica" (17), essa falta de rigor, que caminhou a

par' de uma extensa biblioqraf ia, havuria de posteriormente
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ressurgir no seu manifesto vector populista.

A mitificagão de natureza ideologico-política

de que a exposigão de Belém foi exemplo, no fundo, estava

claramente expressa na "ligão" em que se havia constituido e

que um oportuno texto divulqado pelo "Diário de Noticias",

na aitura do seu encerramento, resumia sob o titulo de "o

que fica da exposigão" (18). Com expressão literária incon-

fundivel (no plano do estilo das associagdes) Augusto de

Castro gue não precisa de assinar o textcj, resume esse "pa-

norãma ideal que coroou, durante meses, corao um diadema de

ouro a fronte maqestosa e marinha de Lisboa" em três qrandes

exemplos que deveriara permanecer "no coragão e nos olhos"

como raeradria de "sua visão" e dc> "seu ensinamento" : Primei-

ro, "a afirmagão magnífica do gue fomos, da soberba pro-

jecgão universal do nosso génio, grande entre todos os povos

da terra, criador duma das mais belas e itiais puras civili-

zagoes do Mundo"; depois, "a sugestão, plástica e luminosa,

ria unidade nacional que foi a razâo da nossa histdria, fonte

da nossa espiritualidade, essencia e fulgor do nosso desti-

no"; por fim, "a vitoriosa prova das possibilidades do nosso

presente, garantia e certeza do nosso futuro" . 0 gue esta

exposigão contribuiu para explicitar, mesmo tendo cra conta

certas dif iculdades ,
foi a evidência de que "as nossas fa-

culdades de empreendimento e realizagão (permaneciam) era

todos os carapos, imutavelraente jovens e potentes", corao a

seguir acrescentara. Assim, o cepticismo nacional tinha ali

"urn desraentido", sendo "indispensável" tirar as conclusôes

que encerrava. Aos objectivos iniciais que Auqusto de Castro

resumira em três pontos juntavam-se os preceitos dernonstra-

tivos "da ordera", "da disciplina criadora", "do método" e

"do trabalho", raotivo seguro de "orgulho colectivo" pelo

definitivo "saber o gue d ser português"
- servigo, sem dú-

vida, inestimável desse "resumo do Portugal de nds todos e

do Portugal de cada um de nds" (19). Ao mesmo ternpo, este

"baptismo de Histdria" e "baptismo de fd" prolongava a sua

"bengão" na "sementeira de energias" que tambéra tinha sido,

e o seu irapacto trabalharia para além de si mesmo, metamor-

foseando as relagdes dos portugueses consigo prd-
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prios, aproxiinando "os amigos" (exemp.1 if icados nas embaixa-

das uxtraordinárias do Brasil e de Espanha) e revelando aos

"cjIIícjs estranhos" "a nossa perpetuidacte histdrica e cristã,

na superior realidade do nosso presente" . . .

Foi contra esta teatralizagão gue Jorge de Macedo, pouco

tcmpo depois, reagiu, explanando e canalizando para os ob-

jcctivos confessos a modelagao arbitraria dos critérios que

a justif icaratu, não se ficando apenas p<îlo reparo da utili-

zagao da Histdria para "efeitos
. publicitários" ,

raas entrando

t: percorrendo toda a experiência formal em que se constitui-

ra a exposigdo enquanto transposigão de um texto em imaqens.

Voz única e discordante no vasto terreno de assentimentos

com cjue se cteixava refazer e reler o passado em modo de re-

novagâo cujos interesses eram cada vez raenos difusos, teria

tLclo ola ojjortunidade de alcangar outro eco que nao fosse o

cto restrito raeio do jornal onde a sua intervengâo se deu? A

ti Ljiutese n.Io c um raero exercício, uma vez que não se encon-

t.rain vestígios de objecgdes reais sobre o modo como a llis-

tíjria l'oi apresentada.

Na verclade, apesar do artigo restritivo de Joaquim Namo-

rado sobre a "signif icagão do passado" (20), onde se subii-

nhava que este "não é figura de retdrica ou imagera simples-

mente decorativa", trazendo já ã superfície preferências que

se traduziam não "no perfil esguio das caravelas" mas "na

compruensáo clo espírito realista que as quiou nos oceanos",

numu marcagão eficaz justamente porque esta oposigâo se pu-

Mioava para lelemente ã inauguragão da exposigão; apesar da

eríiica igu«almente oposicionista de idêntica raiz marxista

ûv J . Huertas Lobo sobre a representagão de "A Metrdpole e

as Coldnias na Exposigão de Belém" (21), as cireunstânc ias

politicas e sensoriais não permitiam uma crítica mais de-

stc.volvida ou mais clara a esse rnundo da Histdria que a ex-

posigão formalmente apresentava corno visualizagão enérgica e

plausível de uiua afirmagão que estava rauito para aléin dos

íuccos. Sd «i interpelagao de Jorge de Macedo a situou nos

teriuos rio dictatismo que ela mesraa preconizara e, assira, se

entunde a advertência de que "se pedimos coei ôncia de acgão
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a uma gualguer pessoa não gueremos pedir-lhe com isto, que

ponha a acgáo acima do pensamento mas que, entre o que pensa

e o que faz, estabelega uma relagão tao intima, quanto pos-

sivel" (22).

Mas o plano da exposigão era para Jorqe de Macedo "ũtil,

legitimo e cora possibilidade completa de realizagão", tai

como foi explanado na "ligão" final gue dela Augusto de Cas-

tro tirava. Á parte "a retdrica" que ele vu na ambigâo da-

quela ter sido uma "sementeira de energias", dos outros pon-

tos, gue lhe pareciam marcar o objectivo, podia "depreen-

der-se que aquilo que nos permite compreender a nossa his-

tdria é o que nela há de positivo, de subsidio titil j>ara o

progresso" Desta forma, "uma grande série de guadros murais,

de arrumagdes histbricas onde tudo o gue ha de gloriosamente

positivo na Histdria ae Portugal, cultural, social e poli-

tica dosde a luta pelos forais e Fernão Lopes ao Caminho du

Ferro e Alexandre Herculano, chegando até nds constituiria a

exposig.io: tudo o gue contribuira para a nossa expansão e

xistdncia como nagão seria focado". E "seria assim, dando

como aceite o principio da coercncia da acgão" . . .

t:

0 problema estava cm que ela desejara ser "a suqestão

plástica e luminosa da unidade nacionai", como explicava

Jorge de Macedo, tomando a forma de uraa exposigão "exce-

lente incio, talvez melhor do que o livro e o cinema, para,

por imaqens suqestivas, fornecer uma consciência maior do

passado" . Ora se toda a exposigão cm si mesma era reconhe-

cidamentu um "excelenti; processo didáctico", a exposigâo

histdrica tinha "umas certas dif iculdades
"

rossalvava

Jorqe du Macedo -

que erara inerentes aos prdprios radtodos

histdricos u "tanto raaior quanto maiores sao as diiorengas

de luqar e cle condigdes", o que tornava a t:vocagão extreraa-

inente coraplicada. Aiiás, a prática rie alquns historiadores

servia-lhe de modelo seguro para a f undamentagâo da sua cri-

tica. A alusâo a Michelet tornou-se, assim, indispensável

para lembrar gue este "quando i'azia a sua histbria da Idade

Média, recusava-se a tomar contacto com tudo o que não fosse

medieval", o inesmo se verificando com outros que "integram-
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-se durantc: trida a sua vida numa determinada época" para a

pooer eiitender. E claro gue tambéra havia a "solugão sira-

pli tii"
, cjue jtilga "ovocar mascarando uns tant.os bonecos

coiii (js trajes do tempo"; mas esta era apenas o modo

r<-.< \ c-íjl ural tíe a concebor e, como tal, a prova contundentt;

c.o ijtio jamais doveria ser feito...

A dbvia uxplanagáo do que se costumava fazer procurava

ei.coutrar o modclo seguido pela exposigão em guestão. Por

oxciusao tlo partes, que o tempo, o processo e o resultado

com. irmaram, Jorge de Macedo avangava então conclusivamente

quu ali
"

osta ciencia retrospectiva parece ter sido muito

razoaveliuente ignorada", apresentando exemplos como "aqucJcs

cjLUiriros sobre a tomada de Lisboa, do episddio de D. Filipa

de VLLheri.i, e d,< maqrugada de 1640" que classitica de "uma

<tui ont ica masc.trada : uns bonecos vestidos ã moda do t.empo,

um.is uspadas Luvantadas <i quisa de juramento, um rioscomunal

lampeao ein primeiro plano nuin deles, uraa ilurainagâo para dar

a ilusao clo mistôrio"
,

em suma, "ura teatralismo inverosimil

ncj uosto e nas maneiras
"

. No fundo, "tem tudo tão pouca ver-

dacie, tãu pouca convicgão que forgosamente pensaraos cjue

ciciuiio n.lo podia tur sido assim e raesmo - dúvida mais peri-

>.]0:.:.i quu acjuilo pudessc ter sido de qualquer maneira".

Talvez. nao f'osse por acaso que Adriano de Gusinâo apontou

Liraa iricntica falência na tradugão pictural, criticando de

uiu.i inaiu'úra qcral, todas as composigdes a fresco u, era espe-

c.L.il, as dc Almada Nucjreiros, "de cjuem esperávamos obra

diqmt de admiragâo" e afinal o seu "Caindes" inais não era que

"

tim insu.lto h meinciria do táo qrande poeta". ConfundicJcj cora

tão ".icanhudas" e "más" realizagdes, ele nâo pddo deixar de

sc insurqir contra a representagao do autor Jf os Lusfadas

esc 1 urucenrio cjiu: "acjuilo não é a visão que nds, vivendo no

s>.:'.:ulo XX, tazemos dele" (23). A questáo parecia a mesn.a cjuc

Joi'.i.; cit-: Macerio levantara, raas os pressupostos eram riife-

runt t:s. Ao futuro historiador interessava-lhe o riqor das

ropi usentagdes ,
o espírito de fidelidade ã época; ao crítico

c!r: ,>rte interc:ssava-lhe uma "síntese" que snperasse plas-

ticuitente <i visáo "retdrica" do século XVIII e o lado
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inf ortunado e romântico" que prevaleceu em Oitocuiitos, ou

seja, um olhar contemporâneo . Mas ambos estavara de acordo

nos anacroiT.i smos que diferentemente sublinhavarr. : para Jorge

de Macedo eram as discrepâncias da figuragão do tempo exem-

pliticadas no guadro evocativo da fundagão da Universidade,

onde "todos os alunos têm livro de um tamanho razoavolmente

pequeno" quando os mesmos "eram caríssimos e enormes a maior

parte das vezes", e "nas universidades medievais sd o lento

é que levava o livro para a aula (ou ele ja lá estava)";

para Adriano de Gusmão, não houvera nehuma "revelagao pictd-

rica" nera alqo "que satisfizesse plenamente os ubjuctivos

duma exposigao desta iraportância material e de tâo forte

sugestão imaginativa, na sua evocagão histdrica" . O passado

não merecera a atengão devida e não fora suf icienteraente

apulativo para produzir "com potente voz plástica" uina "pin-

tura grande na expressão e na factura", isto é, uma "arte

intemporal cjue não seja apenas explicada pela histdtiu".

Sera expressão plástica signif icativa, no plano d<i pintu-

ra e da escultura, as ambigdes didácticas da exposigao, ape-

sar do esforgo gue representaram, ficaram confinadas a uma

mera ilustragão alusiva com todos os custos da
"

insu ! iciên-

cia retrospectiva" gue Jorge de Macedo assinalou: "numerosos

quadros têm o carãcter de flutuante e de irreal que náo con-

vida de modo nenhum â convicgão" . A prová-lo estava a sobre-

posigão co texto â imagera, o carregamento dos signos e a

iniormagão excessiva coin gue se banhava todo o discttrso da

exposigão. Paredes inteiras gravadas, datas com reJeroncias

tidas como indispensávois , trechos, objectos, quadros arran-

caricu. aos museus, painéis de azulejos com vistas .mtigas de

Lisboa, coinpunham um ainbiente onde se projectavam as con-

cepgdes consagradas de "museu" e de "igreja", no cncalgo da

ideia gue Augusto de Castro desenvolvera sobre o modo de

uténcias daquela "verdadeira cidade da Histdria" (24). Amai-

gainando, não raras vezes, uma exegese de alcance duvidoso, u

exposigão mereceu do comissário-geral a mais inusperada

observagão quando, a propdsito da inauguragáo da secgão da

"Vida Popular" e numa curiosa associagão de ideias, lembrou

aos jornalistas gue era "facto digno de registo" (25) a
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"cwi'ipostura natural, voluntaria e colectiva" da multidão

<!...-, eiitretai'.to ali acorrera. É certo gue nâo exeluia nem a

"...
. .-qr.ia

"

nern "o entusiasrao e o interesse", coinponentes

ine j l tãveis da "festa" que este acontecimento tarabém

r.r .i.iuzla; inas, o que inais lhe importava vincar era esse

"cju.i:;..: siiencioso e ardente recolhirnento" , "de respeito

lissi it.ivo", "cle espiritual comedimento" , cjue o

Cc.'in : sscirio-Geral dizia verificar "nessa efusão de passos e

vozt-L.", que ecoavam pelos arruamentos e pavilhoes,

m<jii i f estando sentimentos e posturas ã altura do ambiente

cri.nlo. Contrariaraente ao que seria de esperar numa

Líj i t: L.itiva que ele prdprio baptizara de "verdadeira cidade",

uin st.MTtic.o estrito de itinerários vivencias eujo va.tor o

rie iioi.urta histdricas seriam deixados ao visitante, a expo-

siguo ruvulava-se agora como o mais definido, ac:abado e ina-

l><il.ivt:l tf:mpLo onde se guardara o "resurno" da Historia e de

"ihjs mcsmos", fechando toda a possibilidade de cxploragao ou

rit: cieuinbulagão inconseguente, onde pudessc explodir o

:;ciii Luu duuia raais verdadeira quotidianidade. Da "saqrada e

voi i va oxaltagão" da nossa síntese histdrica resultava

iMit.io um ũnico raovimento: o da "viagera de Portugal para os

Poiluquer.es". Da miraqem que cada um ali usufruia como visão

dc tuu j>assado onde o presente se reflectia era docluiugbes e

sjqiujs, elu extraía uina experiência singular que

ci.u,:; Li icava como "uma diqressão de amor" - reencontro coin

fr._qiuui.L05, bocados de tempos e espagos
-

que se acertavam

ciiinc, uina "reconciliagâo" nesse "milaqre da doce e efémera

aji.'.i Lqao" cra que ũu transformara a exposigao. Diante dela sd

U11...1 atltude parecia assiiii ser possivel, assumida na

passividacle com que nos habituamos a aceitar o que nos

t ranscenrie - destino, fatalidade, vontade de rienscs e huicjis

u, pcjr L.3S0, AucjuslcJ dc Castro constatava quo ali "qu«^tse

st: l'uia buixinho, coino se alguma coisa de nds prdprios

na.;(.'es:;u outra vez na alma". Esta conversão ria "paisagura da

!li.;! oria" em "paisagem da aira.i", que ele assinalava coin ar-

uoi n.io raenos religioso, era o resultado da iinposig.io de um

inorit. du cjliiar o passado, em respeitabilidades cjut: t:xcluíam

uiiu.1 uptopriagão individualizada, negando o sujuito, profo-

i i.uiirio o futuro e normalizando uraa postura no present e por
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iuiposigão de imagens de tal grandiloguência que jamais al-

cjudra poderia partilhar.

Mas a prova real desta glosa teraerária gue era coinura aos

reiatos publicados no "Diário da Manhã", "A Voz", "0 Século"

e "Novidades", seria tirada pouco depois, quando, nestes

mesmos cJrqãos de informagão, comegaram a surgir interroga-

gdes sobre uma adesão popular gue se previra massiva e cujos

resultactos estavam longe de confirmar (26).

No dia 3 de Agosto, o "Novidades" resumia em titulo des-

tacado a primeira conclusão: "A exposigão dos Centenários é

digna de ver-se uma e muito mais vezes... mas a concorrência

nao e tão grande como merecia: j;>orquê?". A culpa era nuces
-

sariamunte atribuida ao elevado custo dos vinte e oito tos-

tdes das entradas e ao deficiente acesso que os escassos

transportes proporcionavam (27). Todavia, "A Voz", nesse

mesmo dia, referindo embora a escassez de afluência, acusava

os responsáveis da exposigão de não terem usaclu "a mesma

arte e cuidado que presidiram ao seu delineamento e cons-

trugão" para uma condigna "propaganda c acessibiiidade"

(28). Não quu pretendesse que ela se transformasse num

"arraial", como logo de entrada prevenia, raas, sendo esta

"um muscu de patriotismo" ,
deveria ser vi.sitada o raais

ainplainente possível e dentro duraa "atmosfera de carinho e de

justa cxaltagao que auxiliasse a tirar todo o proveito <:•

ef icácia das suqestivas ligdes que nela se contêra" . Em

consonância cora o "Novidades", acjuele peridaico achava

tarabdm cjut; alcjo deveria ser feito, no sentido de tornar inais

acessívt:l o suu ingresso e apresentava núraeros du contas

feitas por fainilias de 7 pessoas (cinco filhos e respectivos

pais, ou guatro filhos, pais e tia) em tijjologias

exeraplif icativas dos agregados familiares da aitura,

deiTionstrando a impossibilidade desses "pregos proibitivos" u

denunciando gue "os propagandistas da exposigáo" havLam

"esquecldo" as famílias...

Alguma verdade deveria existir nestes dois alcrtas quu

passaram praticamente despercebidos por enrre as solenití>._des
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e discuii.o.s que continuavara a encher paginas e páqinas em

todus os jornais, unia vez que, locjo no di<i sequintt:, a 4 do

Ag.....u;o, "A Voz" pdde anunciar "que hoje mesmo se va i iniciar

íjs !." ransportes do Rossio ã Exj:>osLgão em autocarro, pelo jjre-

g... tic- 1 escudo, sujDerior ao do eléctrico que é de novcnta e

cinco eontuvos" (29). Ouanto ao dir.jpêndio dus entradas, utna

idíiuula int erraédia seria encontrada entretanto, e, inesmo

.tntes cicstas públicas acusagdes, o "Diário de Noticius" já

niiuuciavii Iraver "c.iLas populares
"

cora roriugão signif icativa

clu ousto dos bilhet.es que passavam para quinze tostou:,, "com

diruito a visitar todo o recinto da Praga clo Imperio, bera

cuu.cj o;. pavilhdes e a secgão colonial (30).

A ru.icg<.o popular que a exposigão do Mundo Portugues ro-

qi_:rou ust.<i loncje do confirmar a solene postura qtu; <i ula se

colou. So nos ficarmos pelas aparênciaí; oficiais, a ideia

tiuu permanoce é, de facto, a de tima multidão pacifica subju-

garia polos osplendores duraa horanga quo a orientavu e snbd-

.M .-rminav.i pela |>r eocupaqão obsessiva rio um luerecimento tão

leqttimo tju.iiiro a arrumagão da prcipria uianifestag.io . Essa

_.i.',.-.:unr cit; uina massa contínua de qo.ute ordeira e parada que

! Lc.iva <j vcr a "viaqcin clu Portugal" quc nara ela ali su fi-

zio-'.t, coiiio visualizou, sem irouia, Atĸjusto rio Castro, n.ão

coi'rustioiideu intciramente â realidade que a ali...-_r.tavu. Em

pr'ui.iĩircj iuqar porque a afluência não foi, pelo menos ini-

c '. e Uauntu, tacj grande corao a que su dizia; depois, porcjue

i eiido inosraũ era con:;ideragâo que a cjrandiosidade da encenagão

do passario pudesse provocar um constranqimento de atitudt:s,

sumolhante .'iq'__elas que se verif icavara nuiu "rauseu" ou nuraa

"

i.jruja" , faltavam os catãloqos ou os missais, consoautc o

retj Lstu preferido, para sequir com rigor o ceriraonial jjre-

eoii ).: ...uio. I'l.ssa faltia foi, aliás, motivo de t:xpressos ieparos

[Tor parcu rios críticos de arte gue, sem esse instruinunto,

ficaram .-in tíif iculdades para uraa corrocta atribuigão de

uoi.-_.ts (31), não insistindo já no papel que desempenhariam

coiuu verdudeira ineradrict da exposigao, dada a sua vocagão

uit-uiorci. O "Cuia" cjue untão st: publicou era um mero inven-

tci:.;o de pavilhdes e salas, se:n referencias a autorias ou

outr.is expiicagdes indispensáveis . Nao fura o mapa descio-
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brável que a cores incluia, indicando uma distribuigão pre-

cisa no tĸrreno dos monuraentos da Histdria que deram as

acgdes e edificios, e dir-se-ia que ele tinha sido inútiL

(32). Mas, por outro lacJo, a sua falta permitiu uma deambu-

lagão inais livre pelo recinto, em descobertas pontuais de

lugares e coisas, por obstinada procura ou por encontro ca-

sual, qtie a ficgão romanesca depois fLxarLa num reqisto raais

«1 raedida.

Uina seinana depois da abertura oficial da exposigão, Car-

los Botelho dava conta na sua popular páqina dos "Ecos du

semana" do jornal "Sempre Fixe" que "uma cúpula ãs moscas

escondia uma surpresa", enquanto que dos "araplif icadores que

jjarecem coqumelos mas não são como coquraelos" saiam sons

musicais quu, com deleite, os visitantes ouviam sentados ent

bancos do jardim ou mais confortavelmente instalados nos

comboios-eicctricos que davam a volta ao recinto (33). E,

cora excepgão da "torre" de Cottinelli Telmo, que ele dizia

parecer "um belo arranha-céus" ,
e da de Cristino, que mere-

cera a rima de "não há rosa sem espinhos nem torrc sem pi-

cos", raisturadas arabas cora o envio de "abragos" _

"

beiji-

nhos" , oram ainda o "Espelho de água", onde "a ondulugdo

lerabra o cabo de S. Vicente", pelos inúmeros barcos gue nela

velejavam ou como a "fonte monumental" ã volta da gual se

passeava com protecgâo reguerida de uma "raalva" (chapcu du

chuva), quu enchiam a página, em sinai de utências proferi-

tJas ou jjossiveis. Isto porcjue, na altura em que Botclho co-

menta estos aspectos da exposigão nem os pavilhdes se hciviara

Lnaugurado e, nomeadamente, a "Esfera dos Descobriraentos"

cjue aĩi era objecto de justo destague.

No entanto, iraporta assinalar que teinpos depois, nas ou-

tras duas vezes em que volta a debrugar-se sobrc a cxposi-

gão, ou seja, em Agosto e em Dezembro, 6 novamente o lado de

uma apropriagão vivêncial olhada de forma irdnica, como con-

vinha aos seus "ecos", que ele regista. Em Agosto foram os

concertos no Pavilhão de Honra, onde "o maestro Fitelberg e

o pianista Malcuzynski matam saudades da Poldnia com Poiocas

... de Chopin", e as peripécias da vinda de Aveiro da "Nau
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i.'ort .jq.il
"

cjue lho ocupavarn a atengão, ciubora ai coexistissem

<i lu:. ...-.■; uos "desafios de Autoiius" cjue não tardariam "entru a

Carr.s u a Auto-Kccãnica
"

, empresas que asseguravara as li-

qugous da cidude a exposigão ein paralela disputa, ou refe-

i.Micias ciu malicia raais imediata onde tíestacava "<__ cabine do

som" cjlic notav.i ser "muito frequentada por raaridos que j:>or-

riuii: as osposas"; era Dezerabro seria finalmente "o Jevantar da

ft:.,.i:;i", onde os "vários fiqurantes, quc já estavara entor-

j.>im: Ldos ,
ab.indonam os seus Lucjares com as perninhas a boi.ir"

u i'li: asslstia a tudo "comovido" (34) ...

Nos tragos breves de Botelho pode dizer-so que estava

pr«u. Lcumentt: tudo: a lenta e demorada inauquragão dos pavi-

ii.uu. tlii uxposiguo; as preferũncias populares, <i concorron-

ci.i entre as empresas de transporte e os iu.previstos quu

inuvit.avu lmentt: aconteciara em ocasides corao usta e que pdum

u iiu, cic uma inanuira directa, a iraacjent do acontecimento c da

sua uténcia, apreendidos na sua verriade e dc:volvidos como

refL«.-xcj aproximado cia realidade que eram. E dessa verdade

I azein aincia pnrto os desenhos de Stuart, publicados no "D'tú-

ricj do Noticias", dando nota quer ria eviriôncia das dificul-

dadcu; cjut-r das vivências (35) ou ainda o aplauso que tal

iiiiciativa murecera com referência destacada a Cottinelli

f Lqur.tdo j>or Amaruihe corao fundador dessa miniaturti cie ci-

ri.uie ,'jin.: t:Lt- práprio levantara, cortando a direito com a sua

osp-ao.i u instaurando "pela primeira vez em Portuqai" um

]'<j(.'tu diqno de reqisto "que era o du os portugueses estarem

corios clt: ucorrio reiativamente ã oxi>osigão rio Mundo Portu-

cjuc;:," (36). Tentar fazer deste acontt.:C.i.mento apenas
"

ura rau-

stui riu putriotismo" , corao prett:iid.i.a "A Voz" (37), que ric-

termi uasse iim.i postura oncle se exclula o clima cte "arraiai"

1 azeurio-o substLtuir por uma "utunosl er«i cle carinho e de jus-

ta uxaltagao que auxiliasse a tir.u' tcjdo o prcjveito e efi-

c.iciu tJ.is suqt.'Stivas ligdes que nela se contôm" era negar a

!<irio luriico o atractivo que as "feiras" tinhain sobre os lis-

boetas o bastaria pensar que tanto a "feira da Avenida" no

Parciuu Eduartío VII como a "feira de Agosto" em Algés se raan-

tiv.-rain pol.i priraeira e segunda década de Novecentos, era

couvivio estreito com a cidade, para verificar que esta so-
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ria uma ocasião muito grata a um viver, ali scjlicitado a

fundir-se em outros hábitos tainbéra histdricos e igualmente

identif icaveis .

De pouco ou nada serviam os solenes avisos de gue "não

se trata de uma exposigão-feira" ,
como diligentemente pre-

cavia o "Novidades" (38), como não se podiam ajustar as ca-

racterizagdes oficiais de uma apropriagão jjassiva e respei-

tosa gue se deixava intimidar pela magna ligão daquele "com-

pdndio maravilhoso da Histdria pátria" (39). É mesmo possi-

vel que esse ponto de encontro que tão afanosamente se bus-

cava tivesse que passar necessariamente pelo pretcxto da

"festa" que a exposigão oferecia e que englobava natural-

mente um "Parque de Atracgdes, onde se concentravam as di-

versdes mais habituais, não excluindo esse Lurio que depois

se lhe quis neqar ou separar dos designios mais sérios gue o

resto do recinto podia proporcionar . Mas de qualquer modo,

convein nâo cair na ilusão que uma leitura âs avessas acar-

retaria. As imagens gue se publicaram da exposigâo, e se

excluirmos as fotografias das cerimrinias inaugurais, onde

aparecem invariavelmente as mesmas figuras inst itucionais ,

mostram sempre uma cidade vazia, onde os pavilhdes parecem

espectros de uma fantasmática aparigão.

Tanto na imprensa diária como nas demais publicagdes quu

a este acontecimento dedicaram tarqo espago e, om particu-

lar, na obra que dezasseis anos depois sairia com o titulo

de "Mundo Português
-

imagens de uma Exposigão Histdrica"

(40), sâo invariavelmente aspectos, objectos, lucjares e re-

cantos dos guais se excluiram os destinatários gue se ofe-

recem era miragem primeira e eterna, fixos sem contexto que

os determine no tempo que os cercou. Esse moviraento inten-

cionalmentc forgado pdde permitir que, em 19_>6, por altura

ria celebragão dos 30 anos do regime
-

que incluiu uma oxpo-

sigão dos "30 anos de cultura portuguesa"
- ainda se raanti-

vesse a actualidade dessa edigão, numa espécie de dupla pre-

tensão que não era apenas cultural ou sentimental, mas po-

litica (41). É evidente, contudo, que este 1 io de ligagão

gue se estendeu na sua necessária perenidade e á custa da
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oxeiusao dos raodos de viver e habitar as coisas, não podia

reflcctir toda a raeradria da exposigão de 1940, que foi mais

a ci.t doscoberta e da festa que a do espectáculo sequro e

utui no das imaqens das suas arquitecturas .

Não devemos jjor outro lado minimizar as referências hu-

uioi' i.sticas ou roraanescas da ficgão Literária j>orque d ainda

nel.ts que se encontra era estado puro, passada a pos-

sibi Lidadc de conf rontagão das coisas com os testemunhos

vivos, a tradugao dos termos dessa exposigao e em que meclLda

eia foi ou não essa "didcáctica" viagem pela Histdria pá-

tria . . .

.Acompanhemos este "Evaristo Secjue .cra" , personagem cen-

tral du uni romance de costumes saido logo em 1941 e intitu-

iariu "A Barata, loira"- "quadradinhos caricaturais da vida

I.isboeta, aí por alturas do 22 quartel do sdculo XX...",

couto explica o seu autor, o conhecido huraorista Arraando Pur-

roiru (42). Trata-so do exemplo acabado de uma utência ur-

bana e alfacinha das rubricas da ex[Josigão. Inseridas na

histdria do livro com convincente necessidade, e servindo

para caracterizar o perfil paradiqraãtico duraa puqueno-bur-

cjuusia nacional, elas tivt-ram o mdrito de conciliar o re-

trato aproximado das festas centenárias na capital e a.._ di-

ficuldactes confessas dum "chefe de família" conscencializa-

clas cm probicmas cjue ao lonqo de dois capítulos se desen-

volvom, inostrando a cada passo conclusdes críticas dc ins-

pirugão humorística tanto como dao e devolvem a imagem desse

accjntecimento.

A compreensao do gue esta iniciativa oficial significa-

va tinha fatalraente de representar para aguele modesto fun-

cionãrio da "Fidelitas, Companhia de Seguros" uma ocorrência

sincjular que exiqia e justificava todos os esforgos joara

nela «'issequrar <m sua comparência. Ccamo tantos outros, "Eva-

risto Sequeira" cornprometeu-se a levar a família ã exposigao

e nosta sua decisao havia de colocar todos cjs desvelos que

secund.uu as cjrandes resolugdes. Comega por assistir ao des-

f.ile do "cortejo histdrico" levando "lunch" e não deixando
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de "passar uma vista de olhos pela Histdria du Portugal"

para "lumbrar" a narragâo que o cortejo ia oferecer-lhe.

Tcntando 4'icarnar socioloqicamente o seu personaqern e

procurando dar uma maior verosimelhanga aos diálogos, Ar-

mando Forreira inventa situagdes cuja fungão cumprc não sd a

demons tragao das virtudes criadoras de uma pequena-burguesi«i

alfacinha, para além dos aspectos ridiculariz.iveis ,
como

sũorutudo coloca em acgão uma ecpont.anoidado vivencial guc

estava na sua mão emparceirar cora outros registos gue sobre

estii lusta se publicaram.

Apds rnuita peripécia que a dificuldade de transportu

provocou coinicamente
,
Evaristo e íamília "sentaram-se (...)

em fila, na borda do passeio, para não tapar a vista uos quu

lá estavam desde as 11 horas da manhã". Ele "atribuia ao sol

ardente, a baralhada das figuras histdricas na mumoria e o

ter-se perdido no programa. Lia o livrinho que comprara para

ver o 'detalhe' do cortejo, e os dizeres que não condiziaiu

coin as personaqens que passavam" . "No entanto, ainda reco-

nheceu a D. Leonor Teles e os 12 de Inglaterra, o Infante

Dora Enrique, de barbas, os mercadores asiáticos, o São Jorqe

e o hoiuum de ferro..." E a uma das filhas explicava e.le:

"-Repara que é o passado que está a passar! Eu estou pasraa
•

do! Isto é deslumbrante ! E que sorte estes lugarcs !!! São

mais baratos do gue os nossos ! "- Mas para Evarito gue "era

feliz e acomodaticio" e "estava contente como tuu menino u

ver 'bonecos' de cores" tudo era motivo de admiragâo. "Il'

raais contente ficou, guando uraa figura histdrica que passava

perto cieles, e parou por instantes, eni sua frente, horaera du

grandus barbas, cora um escravo a tapar-lhe o sol, o cumpri-

mentou" . Na fila detrãs ouvia-se dizer "são os vice-reis".

Ao repontar da mulher sobre "as negras em decolletes (que)

passaram perto deles, todas de ponto era preto", Evaristo

"que dosistira de lêr o proqraraa, umbrenhou-se de novo na

ieitura para fazer vista grossa; e so voltou a raan ifestar-se

coin palmas, aos soldados da grande guerra e a bicha de ra-

biar chineza". Mesmo assim, "nao gostou cuns sujeitos mo-

2C3



tiuí.tos, riu tez curtida pelo so.l, alguns cabelos brancos e

olhus rasos cle águas, que passavam" e que erain, na sua qran-

<!<• iiuiLoria os vordadeiros colonos...

;-.s .Ttribulagdes que marcaraia a ida ao "oortejo" ir.Lam

rupet Lr-se na visita ã exposigao (43). Loqo na terceira sala

do pavilh.io da Formagão, "D. Sofia", mulher d.- "Evaristo",

st.uo ara-so para descansar e, reparando no inarido, "de papel

.,• l.ijiis uitt riste", "u f.i-zer contas" inturpela-o, inturroga-

t ivumunte:

"- í_stou aqui a vcrificar que não poclemos lêr todos est.es

lotiuiros das paredes ! Isto tera muita loitura! Levamos duas

horus u uiu cjuarto so cora 1750 palavras nusta lotra iniudinha

<: oiu que Joiuos apenas a epopeia de dezanove anos ! Fazendo o

caiculo ,'.s s.ilas tddas, de torios os pavilhôus, e ao núiiii-ro

cl.: i.oras quo a exposigão esrá aberta, deveinos preci.sf.ir 7479

t.i.ias, virquia 7, - Evaristo era contabiiista -

para lũr tu-

rio! Serupru sáo oito sdculos! filha", rematava o interpelado

... Mas, l'arto das interrupgdos da mulher, alheou-se a tudo

c cie "ptsscogo no ar" ficou-se "a ler uma qrandiosissiniiT pã-

g_.ua du prosa, numa parede de 10 metros"...

Entrutauto, "a multidão formava longa bicha do mi.l cabe-

gas, J'riccionando-se perante as estãtuas, ar. relíguias, as

b.u.t.eiras" . "Esca serpente de gente coleava, sempre, n.i di-

rocgao das [.ortas; não se podLa [3arar porque o moviuiunto dc

vuz.io iii,[>cli<i irresistivelmente para as saidas. Quando, ittais

atíiuitto, o l.'varisto, rut Lstindo a pressao soletrava liiu tío-

cumeiTto liistcjrico, a osjjosa t; as raenin<is forarn lcvadas na

corrente, para juzanto, até que derani peta sua ialta. Voitar

l>.ir<: trũs, impossivel . So liavia ura remeriio; saircun u tcjrna-

reiit a untrar
"

. . .

TodavLa, Arraando Forroira, atento comontador dor. costu-

mus lisboo'. as rie que a sua triologia "0 casamento da FLíi

/iiĸuii..::;" (1934), "0 Baiie dos Bastinhos" (1935) e "0 Calã de

Alcantara" (l'i36)
- reunida sob a designagao de "Lisb(><i sem

C.iinisa", em horaunaqem a Cervásio Lobato (44),
- constLtuLu
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um iraportante exemplo e um não menos esquecido retrato da

pequuna-burquesia urbana de então, não deixa de anot ar ou-

tros aspectos que iluminam também a vivencia da exposigão:a

vinda de excursdes da provincia, ilustrada nas atribulagdes

de duas vlúvas de Arraiolos que gostaram f undaraentalmente

"tíos pretos, das aldeias e dos comboios" (45) e a chegada

dos "velhos colonos" -

grupo de 26 portugueses gue hâ várias

décadas residiam em Africa e a quem fora dado "o premLo" de

poderem vir admirar a exposigão, inteqrar-se nela, e ver a

"metrdpole" ,
numa iniciativa do ministcrio das Coionias que

Salazar sancionara e fora objecto de decreto-iei apropriado

(46) .

Se as excursdes dentro do pais tomaram desde loqo pro-

porgdes adequadas ao acontecimento, sendo mesmo not iciadas

pela imprensa, em qastos individuais de beneméritos que cus-

teavara as duspesas ou om iniciativas de organisraos, camuras

municipais u associagdus, com destague para Coimbra na vinda

dum grupo dc estudantes gue tivera direito a fotograíia nas

páginas do "Diário de Notícias" (47), a vinda dos "velhos

colonos" ocupara com maior razão os desvelos dos jornais

(48). Recubidos com honrarias, entrevistados pelo "Diário de

Lisboa" (49) e figurando medalhados no "cortejo historico",

ules foram também elemento e motivo para Arraando Furreira

roraancear estes olhares, colocando rnesmo num deles a reso-

lugão da trama com gue urdira o texto de "A Barata, loira"

(1941). A necessidade dessa viagem justif icava-se assim na

acgão e na ficgão, cabendo a esses "velhos" o papel dc ex-

plicitar um Estado Novo de coisas que eles desvenclavam e

sublinhtjvam nuraa espécie de epopeia, comparando os proqrcs-

sos com <i imaqem que retinham da realidade deixada ha qua-

renta, cinquenta ou mesino sessenta anos atrás. Essa vLsão e

ossa presenga
- tais como são descritos e contados no ro-

mance e na imprensa
- não eram apenas o motor de uma reve-

lagão que se esperava, mas a introdugão efectiva, reui e

fisica do ulemento colonizador em Áfricas que nada tinham de

sirabdiico, nem para os colonos que lá exerciam esse poder ã

custa rias suas vidas, como, de resto, bem frisaram (50), nem

para aqueles que em Portuqal ainda sonhavam corn a ubiquLdade
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ri<- 1 7i iTotíerem i'usoiver ou recou.eg.tr <i vida, atitucJos oi:tuo

nai: '..i'iiLs e de certa forma comjjro.Mis i vuis para a conscioncia

t'j.Miei" i.ca do teinpo (51).

Au cjuadro huincjrí.stico de Arraando Ferreira centrado pra-

t. ic.iiiiunte nos .iv.Ttarus desse "cortujo ti'tstdrico" que o "Diũ-

r"x«.> de Noticias" afiangava ter eonst ituido
"

uma ovooagão

mai'.iv L t nosa de oito sdculos de Histdria Patria" o <-.m qtn;

"c.-iiteucis de milharus de pessoas associarem-se eraoci onada:. a

esst: belo espuct.iculo" (52) diriqirio por Henriqtio OuJvao o

piii.i o qual se oriitara ura "Roteiro" (53) verdaduLrameiU.e

Lntitil, porque confuso e inexpressivo, corao, tamboin, naquele

roiuunee se dizia (54), pode contrajjdr -se, por contrastu, o

i"..:i iuxo cjue uiu«i tul jubiiagão produziu naquolus que nos vi-

situram, por obr iqugão de rotas de exilio. Na bptiea rit: Su-

zanne Chantal - uma rias muitas figuras iluotres quu, j~or

ust.i oltura, passa r.uii por Portuqal
- condensada rio sou ro-

ui.iiHU- "!'.ieu Ne Dort Pas" (1946), situatto todo era L.isbou, no

Vcj'.iO dt: 1940, o p.iîs aciorinecera itcj torpor rias suas tost.us c

viviú a colebragao da sua identicLule corao ura sonho dc que

n..n/ cjuorLa ser tíCorcJado. Ern vao, raultidcjes e mult.Lddi:s de

t"..- i'nqiatíos "percorriain ferverosamt:nte os jornais, h [jroc.ita

riu "(>r.j.cias do niutido" (55). Em v.c. delas, eram "cjS lonqos

cJisctt rsos dan inauqurac.:ôes e os comentários das scmssôũs so-

luiius tjuo encontravam" (56). E n<io tosse "um pequeno joi nui

us;:>ucial, rediqido cm francês" quc: j:>ara eles oditaraiu, "e

c.jut- LuiuVcT do que verdadeiramente lhcjs Lnteressava: câiribios
,

datus das oi'.:.>ximas partidas dos barcos, direcg.Je:.; dos cou-

sul.ulos .: de pru-staraistas" (57), naquele::. dias ficariam sein

ai>(<i0 >.- sem possibi lidade dc acesso <'.is inforraagdes cjtic- llics

er.uu vitais e falavain do inutido i'eal ...

iUu rotanto, na ci.clade, tanto nas janelas corao nas varan-

ri.'is "a cor das banduiras mudara: a cruz uzuL de Afonso Huti-

riqut::; sueedia <t da Virqein e dos Santos patronos de Nun'Al-

vures ( l'orelra) ,
a cruz de Cristo, a osfcra de Dom Muiiu<-.1",

coiuo t:x|jressamentu notava a personaqem central do seu ro-

in.iu.u (58). Mas para cjue tais sinais tivossem sign.if icario na

Fr.inga do apûs-tju.:rra, altura em gue o 1 Lvro foi publioado,
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a autora explicava loqo a seguir gue "celebrando durante a

dosordem mundial os seus aniversários nacionais, Portugal

inteiro colocara-se sob o signo da Revolugao de Avis, sob o

signo das Descobertas, tía Restauragão. . .

"

(59).

Na verdade, Suzanne Chantal referia-se â cclebragão da

"Epoca Imperial" gue sucedera h da "Época Medicval" e que se

iiavia de prolongar pela "Época Brigantina" numa sucessâo ld-

gica da celebragâo dos factos histdricos que as efemérides

procuravam traduzir, tomando como horizonte as datas da fun-

riagão da nacionalidade (1140), o "fastígio do Iit.perio"

(1540) e a "restauragão da independência" depois do "colapso

de sessenta anos representado pela monarguia dualista"

(1640), coruo longaraente explicara Júlio Dantas, na qualidadu

de presidente da Comissåo Executiva dos Ccntenários, em con-

digno prefácio da edigão do programa das coniemoragôes (60).

A "época Iraperial" coraegara a 23 de Junho com a inauguragão

da uxposigão do Mundo Português e continuara polos d.ias se-

quinces chamando a si as tradicionais raarchas populares dos

vclhos bairros de Lisboa (24 de Junho), engiobando as home-

nagens prestadas pelo Brasil (25 de Junho), u cerimdnia de

cntrega das credônciais das Embaixadas extraordinárias e das

missoes especiais, no Palácio de Belém (26 de Junho), com

riustaque particular para a visita do Duguu de Kent ein re

presentagão da velha alianga com os inglescs e, mais tarde,

prestando largo enfâse ã contribuigão espanhola que parti-

cipara nestas celebragdes com obras de arte e docuraentos,

cxpostas numa sala dos Jerdnimos "testemunho incorapleto" ,

mas sera dúvida "eloquente dos lagos histdricos e da estreita

araizade actual que unem os dois povos peninsulares" ,
cotno se

lc no prefácio do cataloqo (61).

Também nesse dia teve lugar a "missa pontifical e o acto

imperiai" na igreja dos Jerdnimos onde o cardeaL patriarca

usara da paiavra, alguns dias apds do Te Deum na Sé de Lis-

boa (2 ae Junho) acto com o quai se abrira oficialmente e

signif icativamente as Comemoragdes dos Centenarios, e gue

voltava a dar a tdnica das celebragdes. Depois foi ainda a

abertura da exposigão bibliográf ica e documcntal das cortes
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cio líuino, coin desfecho num "serão manuelino" no Teatro de D.

M.o ..i II, nuuia roda viva rie iniciativas que deram aintín a

"

i u.iuqui ..tgâo tía exposig«io de Cartografia Portucjuesa" numa

.-.!.-, ...los Jurdnimos e muito ologiada peia criticu (62) ter. .:.'_■

nunrio <i no Ltu com uma sussuo de concursos o prcmios aos

ruiu.-Jios populares lisboetas no recinto da exposigão. 0

".]!.. nriu cortejo imperial do Mundo Portucjuũs", corao o

deiiomina o prograraa, acabou por ter iugar a 30 riu Junlio e

cuiii utu uncurrava-tíe 1 oleloricamentu o pr iuĸoiro mês du

"It-stas", sem que contucio tivesse term.nado as ri;.. ..izagdes

juuvi.uuis e destinadas a integrar estc ciclo euiiii.i.ior.-tivo

tjue se estonrieria ar.u 14 de Julho.

Hsta longa cronolocjLa riu acontecimentos o riaias serve

pur.i ,.;i r.uar o grau clt: eslranheza u tainbom o relevo u alcjuma

CiTulusao quo Suzanne Chantal doixa transparoocr no seu ro-

m.uieu, alias cheia dc simpatia niesmo ideoLbq.ica jjoIo Portu-

i|«il tí«.: 1940. F. possivul, d inesmo natural, quu du t.tjrio o mo-

vi.u.unto qtu: eia pdde reqistar na c'dade, tonha sitlcj uxacta-

juenM.: ."> "cortejo histdrlco" aquele que melhor lhe deu a di-

i;:eii:.uo <■, o significado d.is celebragdes que a cercararn. Da

"l'.'.xpos i g.io" apenas guardou o deslumbrairtento cle uma "nau"

anc. >.i '.ida no Tejo o o "ci.i.iro intenso a caft'" (63) cjuu ao fira

du tui'rit: enchia os electricos vindos de Belcm, em lumbrangas

cio ]><iv.ilh«áo "do Brasil" cjut: as novas nect.:ssidades riu racLo-

r.uin.Mitcj fitziam preferir a outras mais duradcjuras recorcJa-

g«>..-s. Mas íiĸ.-srao estos sLna.is, ela colhera n.'t rua. A "nau

portuqal" snrqira-lho num rios ioncjos passe.it>:; qut: hat>Lcuũl-

iuciii <-■ ouvcí c lo.i com est. ujju I aegâo rios marinho Lros qiiu obti-

vet.i j esjjosta ;.obre o seu s iqn i f i cado; e, a riutccgao do in-

uonl iii'n.livel cheiro do cufu checjara-lhe fitraves clus costuma-

rius tu avt:ss.i <is cjuu i nvttr i.iivi-lmenf t: fazia nessus transportes

Cjut: riizia prefer.tr. De resto, forara estas deambulagcjus e a

su.i i.'urios Ldade intensa cjue ihe perraitirtĩin dot.ectar quu a

c.ijjii. al dos portugueses cc transforraara "nuina vurd.idu ira

tu'. iu humana" (64). K osta constatag«ão não sc: prendia aptuias

cum o movLrnento der.usario quo, t:ventualmentu, Lisboa podia

ii'í' :>:rio t>L>jocto pela razão dbvia das ceiebragdo.; das festas

euul >MT<Í I' L.i:.: .
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A c: oscente ofensiva alemâ, a extensão qtie a tjuerr<i to -

mara u a posigão neutral de Portugal nesse xadre.: político,

contribuirara para gue Lisboa se transformasse num dos prin-

cipais destinos das centenas de refugiados gue cjuotidiana-

mezte chegavam com a esperanga da obtengão de autorizagâo de

residoncia ou de vistos das embaixadas aqui crudunciadas

par<t or, novos destinos que os seus paises ainda podiain

oterecor. A pacata capital dos portugueses de icpentc

voltara-se cenário das mais contraditdrias acgdes c nela

passou a coabitar a jubilagâo das comemorugôes da sua n<i-

cionaliclade e o desespero dos gue a haviam perclido nuiua es-

pêcie de indiferenga recíproca. É certo gue "nas esplanadas

ouviara-se falar todas as línguas" (65), mas sabundo já que

as condigdes internacionais não permitiam visitantes volun-

tãrios, ussa babildnia de sons e aspuctos denunciados logo

na estrangeira evidência de "longas barbas", "turbant.es
"

,

"bulos porfis levitas", ou ainda no uso feminino clo "rouqe",

das "sandálias" de bom andar e do fatal "cigarro", urain

marcas est. ranhas de extravagantes hábitos gue as lisboetas

passar.iiu ii imitar (66). 0 resultado foi que, em poucos me
-

ses, esta convivência alterou substancialmente LisJjoa. Su-

zanne Chantal regista gue "a cidade comegava a desbragar-

-se"; "o verão encorajava" e "a atmosfera de feira reinava"

(67). K no raeio destas observagdes que ela inscrove outros

folclores, igualraente estranhos para olhares estranguiros ,
e

dai a sua at.engão ao "cortejo histdrico" desfile de uma nar-

ragão do nosso passado que Henrique GaLváo náo poupou em

bizarrias de carnaval. Mesmo assim, ela não se detém nessas

part.i cu Lar idades . Interessava-lhe mais captar alguuiiis sin-

gu laridiirius gue conseguissera despertar eraogdes ou rucorda-

gdus quc tossem comuns aos que estavam de foru. Anota, evi-

dentuiueni.e, o essencial dessa passagem: "cada dpoca trazi.a o

sou estandarte, seu cortejo histdrico, suas comemoragôes;

mas, debruga-se essencialraente sobre os scus eluitos. Ao

"clima festivo" cora seu "fogo de artificio" nâo ticou indi-

fercnte c acrescenta mesrao gue era um verdadeiro cspectáculo

vê-lo "ilurainar as margens do rio, ref lectindo- su sobre a

ãgua"; e, se isso poderia ser bastante, ela iu;criiatamcnto

avangava gue para "os recém-chegados
"

essas "detonagdes"
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truziam consigo "recordagdes" ciiferentes e presentes "ainda

11.0 ouv ido
"

( u .-'>).. .

L'U'a iinpossível escjuecer a guorra. "Nas ruas, vestidos

cciu os st:us luziciios fatos encontravcira-se f uzLle i.iv>s-navais

bros L Luiros, cojii a sua fanfarra" , "únicos ostrangeiros vindo

per gusto, conio primos, a estas festas de famili.a" (69). Os

outi'os que taitibom cá estavam nao pociiam partilhar ou sequer

compL'tuMiclor t:ssas festas. Alcjuns como Maeterlinck, Maurois,

Itcjm.iins, Ciraudoux davara sinal da sua presenga nas privile-

cjii.ria ; colaboragdos quc; apareciam nos jornais a acreditar na

rufurencia rie Suzanne Chantal (70). A qrande maioria, porem,

continuava a aguardar emprego, vistos ou barco para poder

scjbrev.Í vcr .

Mas, as cc lebragôes, trouxeram, mesmo assim, e para aJéra

dos "priraos" do Brasil, umas tantas presengas, noraes conlie-

cirios do muncto da pesquisa histdrica, profussores ou sim-

j.i.-uanunte eruditos quc aniiuarani os oito "Concjressos cto Mundo

Ptu t ugu.'S" que funcionaram simultaiteamente ein Lisboa, Porto

u Coiinbra, por secgdes e temas. Albert. Kainrnerer, Beazluy,

llurnandoz Pacheeo, Júlio Palác:ios, Paul Hazard, Gustavo Bar-

roso, Macedo Soares ou mesmo Jacgues Chevalier, Eugénio

d'Ors, Ester.uann, Canternac:h, foram alguns dos inuitos con-

tributos com que estes congressos puderam contar, nas 250

comtinicagdus realizactas, prtĩcedidas, alias, de uma solene

ab.utura no Palácio da Assembleia Nacional (1 de Ju.lho), com

ctuiiudnia ofici.ii a que jjresidiu o jjrdprio Oliveira Salazar,

acompanhiido pelo Cardoal Cerejeira, governo, corjjo diploraá-

tico o clemais personalidades cora ligagdes â vida cultu.ral,

nuiuoadamentt; deiegados das Universidades
, Acaderaias, Insti-

tuto do Alta Cultura e, obviaraente, rios congressistas e or-

cjunizadores . A Júlio Dantas, Joaquira Leitão, Manuel Múri.is o

Luis Vioira do Castro coube a tarefa de assegurar a plani-

f icag.io e excĸ-'ufjão desta iniciativa, assumindo, resj'jectiv.i-

raente, os cargos de Presidente Geral, ctirector-adjunto, ce-

cret.'irio-gcjral e vice-secrcîtário geral, velando pelo sucesso

destus tT-.ibaltios, que ocuparara as priraeiras seraanas do novo

íritu. que com eles comegara, untre sessdes e recepgôes que

;o



tcrminaram a 13 de Julho, altura do seu encerramento ofi-

c ia .
.

Entretanto, e para além das referências gue a ficgão re-

gistou, as comemoragdes da "época imperial" continuaram, mu-

dando o centro das atengdes para o Porto, cora a inauguragão

da exposigão da obra de Soares dos Reis no palácio das Car-

rancas (71) e com a não menos importante cerimdnia da aber-

lluui do porto dc Leixdes (4 de Julho). Nessa cidade nor-

t.unha, uma outra realizagão aguardava os represer.t.antes oii-

ciais para poder dar largas a ura desfile gue não sencio "his-

tdrico" nem do "passado" corao era Lisboa se fizera, se apre-

sentava como "uma homenagem e glorificagão daqueles que re-

pi osentando todas as actividades econdrnicas rio pais (Sind.i-

catos, Grémios, Casas do Povo, Casas dc Pescadores, etc)

contribuem diariamente para um Portugal maioi" (72). 0 ntote

t:stava dado e acentuava-se a carga raitica gue ao Porto su

coloti coino lugar por excelência do trabalho ein oposigão a

capital gue se tornara sindnimo de diversão ou mesrao de

"perdigâo" ein conotagdes raais ou menos depreciativas gue uma

certa animagão urbana nos anos 20 iisboetas era sem querer

ou soiií razão responsável . A ideia viu-sc assiin reforgada no

"cortejo do trabalho" que ali se produziu (5 de Julho), com

íervor bastante para completar 38 carros aleqdricos coin a

ajt.ria de 5.000 trabalhadores que fiquravam essa afirmagâo

sob a dirccgão artistica de José Luis Brandao de Carvalho,

secundado pela colaboragão dos pintores Octávio Sdrgio e

Carlos Carneiro (73). Perpetuado numa "Memdria Descritiva"

do Hernani Carregal, corn direito a edigão de luxo profusa-

mente ilustrada, este "cortejo" pdde ser, desta forma, fi-

xado, gragas ao trabalho de Vasco Rodrigues c: Octávio Sdr-

gio, e coin a inclusão necessária dos des.uihos de José Luis o

Carlos Carneiro.

A romagem solene dos representantes do Estado Novo quc

saira de Lisboa para o Porto era coraboio especial, iniciava

agora a sua descida, coin paragera obrigatdria era Coiiubra para

a inauguragão da "exposigåo de ourivesaria" (6 de Julho),

prevista e programada por Salazar na sua nota oficiosa (74).
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al tii'n -::.;: iniclo aofi t ra! i.T 1 hos do congrusso "Porcugul Me-

rii.vut" u.-i "Salci dos Capelos" da vullia uriiversiriade, ein con-

u'í.uíi.i ee rlmonia quu ja no Porto h«avia .i.gu.iluienti: uss inulociû

t.-m LritMitico acto soloiiu c taatbéra na su.t univors.ldade, a

.-i!.'.i'tura dos trabalhos do concjresso "Pré e proto hisi.orico" .

M.i:,, no niesiĸo esjJÍrito, aprovcitou-so a Jeliz coineiriencia

íí.i ro.i! izag.io das trarii.cionais festas da "Rainha S.inta" (7

t.!u Julho), intecjrando-as, naturalmente, no prograraa dos cen-

tfiiárioH o colhendo destu registo popular os riivLdundos que

i'.uiiibom em Lisbou n.lo se poupar.nii, ao anoxar as "marchas
"

da

t:iriuric: -

quo haviara voltario, em 1934, a reinar depois de uin

r,\ iiiiif icat ivo interregno (75) como um dos pont.os altos das

u.
. ebr.igous . Aliás, o / o'ji'cmsû ã capital da comitivu oficia.l

sd pririe contar, para a I ém dus exposigocs cjuu propositada-

ni.Mite foram preparadas no Porto e em Coimbra, com as festi-

v j (í.idos tiue â inarqein rios c..:nteiní rios acontcciam ou com vi-

sLr.u: _; Lmbrilicas aos lugaros tiistdricos, pr"etexi:o, sem dú-

vLriu, dc: ccneonv.ragoos jjopuiares raas cu.vas iado de proclugdes

ciue as fizessem animitr. F'oi. assim que se jjt:rcorreu Leiria,

i.uLu!ha, Toinar, Alcob.iga, Caldas cia Rainha, Obidos u Santa-

i"<-:u, c- n.lo fosse o pretoxto da inauquragão, na c.idade dos

Teinjd .ir Lcis, cJo monumento a Guaidiin Pais, obra mediocre cio

umcliI tor Mací'triu Dinis, esta passagom turia sido ei.'uer.i

i'iiimi i'orain os discursos rie circunst.liicia na nltura prcuori-

ilos apesar rio desejo de duixar marcas
- essus sinais tit: ape-

i'iMioi.t hisr.orica tão caros ao JSegime.

A "t:poca imperia 1
"

turminou a 14 de Julho cora a "fest«'i

tio;: J.usíadas" na exposigão "do Mundo Pûrtuguiu;
"

,
exuetai.iente

iu> Itĸjar ondo sc havio iniciado, cumprindo assim um ciclo do

.icgoe.; onde couberam as • niciativas rnais import aiites : "num

eonqi esso cia llistdria riu Portugal, uma oxposigao da Histdria

riu i'oi luuj.iL , um cortejo da Histdria cie Port.iuja 1
"

,
ou suju,

"a liistoria da Nagâo, quer no seu texto aucjusto (Congressu

(!>> Mui'.du Português ) , quur em ilustragdes sumptuosus (I'xpo-

sig.io rio Mu.ĩdo Portuguds); quer em imagens que marctiara (Cor-

teju do MuncJo Portuguéí; )
- r.i-itese expressiva e rioslurabrante

<\<- oito sdculos clo oxistência nacional" corao tanibúm oxpii-

c.ii.. Júlio Dantas (76). Tnrio isto se pasoaru ejn Lisboa, ca-
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pir.ol natural desse "impdrio" gue era raotivo priraeiro da

celebragâo. As cidades rio Porto e Coirabra juntarara-se, na-

turalinente, nesta vivificagão, corao acabámos de vor, e mesmo

alquns locais foram visitados e rucordados pelos suus monu-

muntos hlstdricos em lembrangas de pontuagbcs necessárias

qut; su deviain ramificar peio pais. Mas a sua inclusão era

irrolevante. Lisboa estava para a "upoca imperial" corao o

Porto, GL.i:narãcs, Braqa e outras localidades do norte esti-

ver.uii para as cclebragdes da "época mcdieval". É verdade quu

eni todas estas etapas coraeraorativas, que cobriam periodos da

Histdr.ia, se procurou englobar o pa.ís inteiro, com chuiuadas

cor.veiiientes a este ou âquele aconteciraento que sorviara paia

tornar os aniversários raais abranqentes. Todavia, cada uraa

delas priveligiou lugares, cidades, zonas, focalizancio nas

res[>t:ctivas celebragdes, e a pretexto das mesmas, o nortu du

pais na "época medievai", o centro e, nomeadamente, Lisboa

:ia "época imperial" e o Alentejo, com destague para Vi.la

Vigosa, na "época brigantina". A referência ao Algarve quu

serviu <i "époc.i medieval" pela sua definitiva inteqragao no

territbrio nacional, transformou-se o confundiu-se na roma-

gem ao promontdrio de Sagres, e a missa carapai al i realizada

deu o torn imediato da ligagão gue se pretenceu estabelucer ,

e que passaria a funcionar apenas por csta via, numa absor-

gâo inítica que depois podia integrar as dpocas st:guintes sum

os embiiragos dos rigores da factologia, cora a vuntayein de

implantar o gcrraen da tsxpansão maritima logo nu primuira

ctapa das celebragdes.

A engenhosa maneira com que se trabalhou o conteũdo das

dat<is, que eram razão de aniversário, perraitiu que iossem

iiuiuinados os dois vectores de maior actualidariu : a inc.it:-

pendoncia conquistada, restaurada e mantida e a vocagão ux

pansionista desde cedo manifestada e exercida "huraanarnentu" ,

"feita mais com o coragão do que corn a espada" (77) como du-

tendera o Presidente da Républica no discurso iiiauqural das

ceiubragGes centenárias (78). A focaqem dos Lugares quu

forum palco e cenário destes desiqnios e as romagons e pe-

regrinagdes de gue eram alvo facilitaram a explanagao do

dosunvolvimento destas ideias mestras que a cap.ir.al fxxara



n,i uxposigão "rio Munrio portucjuês" u mov Lmentara, era t ruclug.ic

'liv..-, no seu c.itubre "cortejo histbr.eo". Nu iuudo, •• coino

Auq.uu.o du CiiStuo bem exp L icitava, n.i "ligáo" oue estas l t.-s-

t<; ... Ouver Lt-iin .raduzLr, tratou.se rie uma verdadeiru "se-

iiit-ii i i.-.L r<i
"

ndo a|ii:iin;,i cic "enuj'qias" nins de tuu novo modo de

olh.tr ,. llii.tbr.La, ou seja, d.a vontado exprfssa tie .1 utra-

v.--. .ur pur uni optimisrao ruqenerac.ur asseafc lu.ina osi citjiva

(..- _.i<;< icj r.ositiv.i com o ".impôrio" oomo out:ror<> em Quiuneii-

L.tu,
,

111.1:.; cora o cu Ltíado suptcinentar cic; a introduzLr ntuiia ld-

qiuu [Júiticular rir> passario que dava sentido ao presento.

Nu v.:rdade, as celobr.igdes cuiitunarit.s que abriram a__

st.i-.eii Ltlai |es a ? rit: Junho de 1940, poio actcj ccjiiicinorat 1 vt> da

fui.di.gao riu !,a.' i,on<i L iciarit': Lntegrada num.a maLs vasta pers-

pi.-iM ',va ciue so cienominou cie "epoc.i meciieval
"

,
u quu pro-

cuiiiva mostrar "a niarcha da Nagao" clo século XI t ao .sO'.u.lo

XV, 1 i'DLiíioram locjo para primeiro plano luqaros ccjmo CuLm.i-

r._...-s t: coi'-.o S.ujrcs. 0 primuiro porqut: era o "bergo ciu Mo-

ii.-rqt.ia
"

; o .-.. c-qundo porquts tinha s Ldu o "bt:r'go do impc.ri o"

(79). Para Júlio Dantus ostas raz.oes ba.>tavaiu para roiuanti--

i.'úii.unte j Listif ii"u.r" u nasclmento do puis o coiu elas st: assi-

ii._l.iv.i "os pontos cssencLaLs da linhu de forga que c- a <:vo-

Ilicm.iO hLstdric.i do Portuqal íuedievnl
"

. A part.ir dula, .íul;--

t...-iC,..vain-sf-, entuo, fiquras, instituigoes e outrus luqares

noL.tvcus ou sign i f icat Lvos do periodo da fundagão c cou-

quistj d.j nacioiii-iJ idade: cj Porto, evirienLuinent-e, por' ter

sio.o o "-1110100 cjt: forraagão", tal coino Cuimaráus, postu ciu

priiuu.ĩ. ro tucjar u riopois refurgada n.is t.izdes cjut: udvinham rie

tut." sttlo cuiuãr'Lo ria "primeira cúria real" e da "batalSt.i du

S. Mamotie"; it.as t",.c!:L>C!u Braga, Sd primaz, u símlĸJlo inriLs-

fjonsí'ivei CTtĩe c) papul da Jgreja CatolLca riesujnpenhara na

uonsl i 1 u ig.i.j ila nacionalidade. OurLque Icjí lumbrad.i na

"uL.Lguo visigot Lca do rcL fundador"; Valdovc::: nicorciuva "a

acgao íuLJLtar porcursora do reconheeimento da nagau jjeio

í..uz.:rancj 1 t-.ouu:," ; Coirabra 1 umbrava a "segunda cúria r-..:ut",

"tji'liîîoir.is Ccutes", "Lstutío Oeral" e "Túniulo rius j>r.iinoiros

ruLs ", numa Uii.algama rie significant.es que o Pres.LtluiU «: da

CuiuLssuo Kxf.-.cutiva unia e siutetizava como um qnia prdv.ico

rio v í s L tug.io histbr.ica de que fez t.uxto e pru.lac.lcj da pro-
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gramagão oricial (80). Mas Lisboa e o Algarve também, ne-

cessariarnente, ali tinhain lugar: a velha cidade de Oli.sipo

porque embleraatizava a "conquista da base geográfica-marí-

tima" e era "capital histbrica"; a região aigarvia porgue

der«'i, com a sua integragão no territdrio nacional "os

liraites definitivos" deste e, sobretudo, por que era uma

espucie de padrão do "inlcio da i:xpansão u J t.ramarina"

(81) . . .

De 2 a 14 de Junho, por estes luqares evocaraui-sc feitos

e trataram-se propdsitos, coiti o mesmo encarqo dc avivar e

reactual izar as referências que o proqrama estipulara. 0 Tu

Deum na Sé Patriarcal fora a primeira cerimdnia oficiai a

marcar a inauguragão das comemoragdes e ecoara em signiti-

cado "uin todas as Sés, colegiadas e vullias igrejas matrizes

de Portugal e do Império", tal como depois, durante a tarde,

na sessão solene na Câmara Municipal de Lisboa, onde discur-

sou o Presidente da Républica, se repercutira em idênticas

"soIimt iriaries" qtiu, "â uiesina hora", tiveram lugai "em todas

as Camaras Municipais da Metrdpole e das Coldnias, Leqagdus

e Consu lados" do país, "unindo no mesmo sentimento da Pãtria

os portuqueses distantes" (82). A consonância estava tíuda

para aléin dos acertos prévios que ostes actos oxiqiara. A

igreja e o Estado, nos seus drgcãos, vias e hierarquias prd-

prias voJtaram a unir-se para comandar, registar c difundir

a celebragão de um passado gue assinalaria tambdin uraa nova

c-ra no presente. Nada é mais elucidativo que a curiosa mas

exculunte retdrica da alocugao do Cardeal Patriarca nessu

oroprio tíia. Do alto do terrago da Sé de Lisboa e assuraindo

ser "cabega da Pãtria e do Império", ele chamav.i: "Portu-

guesus, Brasiluiros, ouvi! ouvi! ouvi! (...) "Quetn vos fala

é o sucessor de tantos bispos qtie dcsde o Rei Kundador, fo-

ram nesta vetusta Sé os interpretes, perante Deus, dos votos

e das ucgdes de gragas da Nagão Portuguesa" . "Aqui vieram os

reis u os governos, e a nobreza e o povo, todos os que fi-

zeram Portugal e o engrandecerara. . .

"

(83). E voltariain a Lr.

0 qrito antigo gue S. Eminéncia langaria no fim da exortagão

- "Aiuuial! Arraial! Por Portugal"
- era já urau nitida afir-

magão de que uma iqreja interveniente e actuante ressusci-

•> >■< c
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r...,!.u. N<io admira, portanto, que, ci 4 lJo Junho, apds ter ce-

luorado u missa eampal em Cu liriarãos que comemorava a ");'un-

ri, .c.hj", o Cardeal Cerejeira tivosso tomado luqar ao !ado do

i'; <:■:: i.ieute C.o Ccuisclho para assistir ao hasteamento da ban-

cli.-i.ra do fundador jjuIo cheft; rio Estario, oiu cerimonia oficiai

(jiiu, «i seu'.olhangii de outras, se repetiu sirabolicamt:nte "<i

iue:.uui hoi'a" nos oastelos medievais portucjueses (84). E, lo-

cjicamento, Franco Nugueira, anotaria niuito ma.is tarde qut;

"eiu noiue do Estado de Portugal e em uoino da Igreja du Por-

tn.j.ii, Sulazar o Cerejeira, os dois companheiros dos Grilos

iii..:.'..s cJc vLnte anos atrá_., os dois c:ombatentes do
'

Impur-

c'. .>!', ui; dois ntilitantes audaciosos dc> C.A.D.C., encoiura-

r.iiii ->>..- unidos, sob o estandarte de Aíoitscj Henriguus, a pru-

siriit' acjs destincjs políticos u espirituaus d<\ Naguo" ('>'>)

Sob este pano de fundo actuaram influôncias ainda nao

tut..T.Linontu desvendadan - ccnno o retcjmar das negcje.iagbe:_ ,
o.m

1939, sobro uma "Concordata" e ura "Acordo MissionarLo" cora a

S,'..nt.i S..:, projecto esse que vinha desdu 1937, nidis sd agora

oncontrava actual idade e era seguida ratificado o inserido ja

nus comtraioragdes ctMitenarias enquanto coinpleinento inde:r.]_.-un-

::<iv.-., :ia partc missionária, h "obra política do Acto Coîo-

uiai" (Hi. )
- o cjuu justifica o entusiasmo das palavras rit;

l'ranco Hogueira, como coroamento d.is intengdcs quc aliraen

c.jí'am o forjarara a alianga cntre Salazar e Cerejeira deudc

o., r.uinpo.s ro:!:otos tlu Coimbra. Mas nem ittesmo esta LnfluOnoia,

ruforgudu urabora jjela necessidade de contribuir para o "un-

tjr anrioci.iiiunto e eonsoliriagao do Intpdrio" (87) tuvu poder

ix'istante [><ĩra explicar a l'orga das premissas que a funda-

m, :Mt<i.'.iin: "a formagão catdlica do povo portuquês e ser osLu

U!!i«.i constanto histdrica" (88). 2 ceno que se discorreu mui

v.o sobre a permanencia "no sangue p>ortuguês" da "vocagao

.u>osto.t ica o univorsal do catolicismo" e com estt: do "idua'l

iiri ;j:; Lonario" cjue o
"

transformou" num "povo descobr Lrior, povo

i-o : oiiizadur
, povo mLssionãrio" .

'.'oclavLa, as celebragdes centenárias ao trazeram par.r a

orrium ao riia essa alianga ancestral, fuc.LIitarara o torn.train

:ĩVíí



quasu natural a vontadu de "reintegrar Portugal sob este

as]>ucto na directriz tradicional dos seus destinos", quanto

mais náo seja para demonstrar que "somos nos altos dominios

cla espiritualidade os mesmos de há oito séculos" (89). E,

como Salazar, aiiás, explicitara, "marcá-Io por tal maneira

d certamente um triunfo politico e ura grande acto da histd-

ria" . Quer dizer, enguanto a Europa treraia sob a capitulugão

da Holanda, da Bélgica e até da Franga, face h crcscente

ofensiva nazi, e para acautelar o isolacionisiuo cjut.- a nossa

posigão neutral perante o conflito trazia, o Presidcnte do

Consolho "dá uma nota de trangui lidade ol.íinpica" (90) e pe~

rante a Assembleia Nacional, en sessâo oxzraordinária con-

vocaria expressamente para tratar desses acouios (91), afirma

"nâo termos cedido ã hipnose da tragédia e não havurem os

acontecimentos interrompido nem o esforgo de recunstragao

nurn os trab.iihos de paz". Essa reconstrugão e essa paz, cora

os d.;vidos sublinhados, atravessarara as comernoiugoos nos

actos o r.os discursos como galardão de urna acgão que os 12

anos rio ruqime tambéra celebravam e cheqariam ao scu oncer-

iumt:nto oficial fortalecidas para encetar depois as inais

signi ficativas inetamorfoses com o auxílio da Igreja qtic raar-

caritiiii sera dúvida a década seguinte.

Nuraa priraeira aproximagão é possível descortinar' nas

palavras de Salazar proferidas em Guimaráos, a 4 tiu Junho,

uraa exortagiio singular vestida corn roupagens envangeliza-

doras, mas conclusivamente politicas. Essc "acto ctu devo-

gão", "de exaltagâo" e "de fé", em que resumira o sentido

das coraemoragdes centenarias, o que contara cora uiu certo

exercicio de estilo que o faz dizer que "coorimos de ilores,

trazidas dos quatro cantos do mundo, as pedras mort.if icadas

sobrt; que se ergue este castelo, como se boijasseru as f'uri-

das de um herdi ou se alindasse o bergo de um santo", ou

mesmo, que "a Pátria Portuguesa" (92) não foi ergu l.'Ja "com

eguismos humanos e comodidades, mêdo da morte c da viria, mas

batalhando, rezando e sofrendo", nao escondia a vui ri. iduira

natureza da "fé" gue ola preconizava. "Acto" final e con-

clusivo de todos os outros, essa "fé" gue outrora alimcntara

os nossos ancestrais deveria agora traduzir-se na suprema



crenqu "na nossa vitabilidade o na capacidadc t ualizadoiu

t.i«_: oo rtugueses
"

,
em suma, na "fé no futuro de Portugal u na

uoiu. inuidiide ria sua Histdria". Os portuguc:ses de 1940, eram

o "<:to LÍtil t: construtivo na cadeia das geragdes" como de-

; endura Carmona já em Lisboa (93). E se mesmo "procedendcj

....'.:, mu", o Presidente da RépublLca achava que "não exceduru-

mo:, nuhuma das qeragbes passadas" ficava a convicgao de quu

"s.uuiuijs certamente relembrados no futuro c as qoragdes quo

vi. i.uii háo dotur-se um pouco na Histdria que fizurmos e essu

.;«.:,: u mais aita consaqragão do nosso esforgo" (94).

0 PortuqaL celebrante não podia ver no passado o contra-

-t;.<:so da sua medida porque neccssitava dule como raotor e

ulovuuca do prusunte. A contrapart. ida da
"

fé" reqeneradora

cjLi-.- Salazar jjreconizava traduziu-sc; nuraa raaior dofinigão clu

.:S!>,it.c> ria Igreja que doravanto deliraitaria senao a vontade

[>o: . r. i c<i pelo u.unos os turraos em que se forjara a "Concor-

ciatu" voir.ando a repor as relagdes antigas com o Estado, num

•

:i_l«: : tiijrio tenso mas dtiradouro (95). Vt:ncedores, o Presi-

«.:u!0. «.- do Consclho e o Cardeal Patriarca seriam os dois

niciioi'us jjrotagonis tas das razdt:s de fundo que f undaraentarara

us i.'ouiumuragoey : o nacionalismo revivido através da fé cris-

'...'. 'Juma passacjera duraa Culebre carta, escrLta por Cerejeira

.. s.-Iuzar cin Duzembro de 1939 (96), o acordo cum a Ro.íkj [>a

jja.1 e docis ivamonte t:nl riíntado e ali sao invocadas raz.oes do

Esl.ilícj ■■

"poucos documentos tu assinar.is que tenham o al-

c.-uit'c líistdrico ciestc" -

por entre outros aliciarac;ntos

■'p.na ti sc;rá unia gldria a mais, contandcj t-bt, ja tantas"

ou "tu ctevias Lt tua consciência de catdiico o uitimar esse

neciucio" . Mas o enfase posto em todos estes motivos vai so-

i ict i f icar-se na alusão do "presente de Nat.al" guc: "os acor-

rios
"

constituiram, particulcirizando-se a sua efectivagao

cGííio rtU'eréncia das celebragdes gue se avizinhavara e av.m-

c;ui;:cj mosmo cjuo "não sc: podia ccuiiogar inulhor o ano das t:o-

iiiuiiiLu.igcJes
"

. Mas esta intengão tornar-s.e-ia pública quando

u io rie Maio de 1940 - "no mesmo dia em que as tropas alumãs

ct.-:.:.-ncadeiam uma ofensiva de qrande envergadur<i contra a

llol.uida, a Bélgica e a Franga", como Franco Nogucira fcz

quetuo oiii acuntuar (97)
- o Cardeal Patriarca declarava fios

<_, ■> H



uiicrofones da Emissora Nacional que "a Concordata e o Acordo

Missioitario constituera o raelhor 'pdrtico de entrada' para as

«,.-elebracdus centunarias" (98)...

Através dele, e apoiado na Igreja grata pela rievolugâo

«ios riiruLtos e do patrLradnio gue a primeira RépubJica lhu

confiscara (99) Salazar -

gue se "recusara" a sucumbir ii

"hipnosu da tragédia"
-

"impde ao pais a habituaird«.njt: dc

vida" (100) u, por entre ela, realiza as "festas" de maneira

ef icazinent.u tluinonstrativa, retirando dessa aposta os ucos

duraa reposigão duplaraente conseguida: por ura lario, coinuino-

rava-se a "fundagão" reafirmando origens, fronteiras, alian-

gas o dost ino "herdico"; por outro, celebrava- su a "reslau-

ragâo" uxibindo a permanência da independoncia reconqu i stada

um 1640 c riuvolvendo a "fd" na "vitalidade" c na "capacidariu

realizadora dos portugueses" (101) no momento crucial de uma

"era tiu ongrandecimento" que anunciara eni 1936, c qtn: as

ef cíiiorides justificavam em iniciativas e acgdes cuj.is con-

...u-quencias se estenderiam para aldm de si mesmas (102).

Com a celebragão da "fundagão" veio naturalinente a

consaqragao dos "primitivos" portuqueses : "os priraitivos da

orqaniz«.gão econdraica (D. Dinis)"; os "da cancionatdr La mu-

dievai (Sunto Antdnio)"; os "da língua portuguusu (poui-as

dos Caucioneiros)
"

; e os "da arte (Nuno Congalves)". Assim

os si. stum.it iz.ou Júlio Dantas no programa oficiai das come-

moragdus centenárias, alcangando um maior e novo ust.at.ito

cultur.il, nomeadamente, os "priraitivos" da arte enquanto

prova cla existência de uma escola portuguesa do pintura,

atingindo a exposigão proporgdes insof ismáveis e du..;riu loqo

c lass L f Lcadu, como verdadeiro "aconteciraento nacional"

(103). Sc houvu uxposigao cjue tenha sido descj.iria,

trabalhari.i u polemizada com vigor, foi cei'tainente esta. Na

nota oi 'iciosa do Prusidente do Conselho, ein Margo ric 19 38,

ela fora prevista corao "exposigâo de Arte Portuguesa" quu

deveria
"

restrinqir-se" aos "primitivos" na convicgcão clu quc

"serjam uina autêntica revelagão para nacLonais

estrangeiros" (104). O local tainbdra fora avangado u

indicava-so já "o anexo ao Museu de Arte Antica" que ora

:i7íi



uiíl.ío objecto de ustudo, no projecto de ampliagao dustu

uri j fi'cio quu os irmãos Rebelo de Andrade acabaram por

::fu l .'. zar a tempo de receber tão valioso acervo.

"Conjunto único ja sonhado e já querido" por Jcjaquim de

V.uooncelos
"

vinte e cinco anos atrás", quando na Faculdade

ue Letrus du Coimbra, durante as suas ligdes, insis-

tuntemente afirmava "a necessidade urqente de reunir em

Lisooa todas as tabuas atribuidas a Jorge Afonso para raelhor

suieiu analis.adas e identif icadas em conjunto", corao rucor-

riuv.-i Araáo de Lacerda (105). Nessa altura, aquele pescjuisa-

ciui' checjara «i propor um congresso de criticos e historia-

doi'os de Arto coino meio apropriado para deslindar autorias

rie "tantos painéis ligados entre si j:>or expressivas afini-

riacios" e logo indicador seguro das suas virtudes e métodos.

Os trabalhos do Jcjaquim de Vasconculos, pioneiro no ustudo

ri.i ;)intur<j portuquesa dos sdculos XV e XVI, despoletaram

ccnr. rovérsias por entre os fervores nacionais cjue riosriu o

1in.1l de Oitocentos teimavam em querer encontrar uma conti-

nuirittde na pintura nacional desse período que justificasse

unut uspecif iciriude prdpria para aléin das influencias ita-

li.uiu c flaraenga (106). A "Escola de Grão Vasco", c a sis-

ti.-iuat. izagão que á sua volta se fez, foi o rantilho de uiua

poie.uica quo apaixonou os anos 20, com novos protagonistas

c.-iii,> Virgilio Correia (1888-1944), Josd Figueircric. (1872-

-i'. .7), Reinaido dos Santos (1880-1970) e Josd Saraiva

( LH89-1964 ) cjue tentavam prosseguir a seu modo as pesquisas

tít: .Joaquiin du Vasconcelos, enriquecidas já pela "deseoberta

seĸsacional" dc uns velhos quadros no antiqo convento cie S.

Vic.'Mitu clu Lisboa (jue este historiador revelara, duscrevera

u i: tassif i.c.ira em Julho de 1895, oferecendo uma inter-

piutag.jo ao untdo denorainado "poliptico de S. Vicente"

."■iti' ibuido a Nuno Congalves (107). A "questão dos paindis",

como dejxjis ficou conhecida esta problemática, monopolizou

pr ciLÍcaiucnt u as atengdes dos dois primeiros tergos de Nove-

ccutos u nela ficou condensada toda uma série de esforgos

ri.u.Mivolvidos , no sentido do estudo da histdria da pintura

pot tuqucsa que nos século XV e XVI se via resumida. 0 re-

si; ; tado j'oL uma sobrevalorizagao deste periodo em deterni-

LO



mento de outros e uraa empolagão que os sucessivos esquemas

rie interpretagão iconográf ica e as discussdus íiloldgicas

sobre as tábuas de Nuno Congalves alimentavara deixando em

uburto uraa problematizagão estilística guu havia de prolon-

qar-se atd aos nossos dias (108). Mas, por outro lacto, este

c.Mitrainunto no "poliptico de S. Vicente" e em Nuno Gongaives

('uiuo "o pintor da epopeia portuquesa" (109), a partir da

qua. se definira correntes, discriminara ooras u autores, e

quo com inha a ideia dos primdrdios rie uma pintura nacioniil

j<á suf icientemente enraizada, facilitou uma apropriagâo

oficiai que as celebragdes dos centenár.LOS justif icavaiu,

langando no seu programa a realizagão de uma exposigao que

mostrusse e evocasse essa conexão defendida.

Cabia-lhe, assim, doraonstrar, no espago das novas salas

disponiveis no Museu das Janelas Verdus, a indubitável

"uxistência de uraa cscoia de pintura portuquosa" (110), ex-

pressuo "do nossa proselitismo" e "da espiri tualidade rais-

sionuria dos descobrimentos e das conquistas" (111)- Sequnao

Rei.ial.do dos Santos, responsável pela exposigão e autor do

toxto que prefaciava a edigâo que a fixou (112), ela mani-

fostava-se de forraa inodular, atravessando os rc:inados de D.

Afunso V, D. Joâo II, D. Manuel I e D. Joao III, com uma

courdncia que era sindnirao de "uma unidado espiritual" que

"correspondia em absoluto a uma unidade do tradigâo", nel.t

rciiuqindo o nome de Nuno Gongalves
- "o primeiro da série e

o u.aior de todos" (113). Para este estuajoso, a existeneia

tíuma "oscola portuguesa de pintura" parecera justificada. A

seu cargo ficaram também a fundaraentagão de períodos er.tâo

considerados férteis (coitto o último guartut do século XV) c

o tiestindar das influências flamengas, nomuadaniente as exer-

cidas através de obras importadas e quu ricsumpenharam papel

rulevantu n.i produgão pictural do primeiro quartel do sdculo

XVI (114). Mas havia ainda que estudar, pesquisar, inventa-

riar o, sobretudo, havia que reunir a vasta colecgão de

obras que se encontrava dispersa por todo o pais. A comissâo

organizaciora, que integrava Reinaldo dos Santos, João Couto

t: Adriano Sousa Lopes, chamou a si cssa tarufa realizandû

"Lima verdadeira mobilizagão artistica", como uscreveu Araao

:>oi



d<- Lacerda ( 115 ) .

A já considerável colecgão do Museu de Arte Antiga, jun-

taram-se cerca de 200 obras - num total de 600 pegas
- "so-

bru as guais se incidiu um exame seleccionado"
,
de gue re-

sttltou a escolha final das 340 obras gue constituírain a

exrĸjsigao, meinorizada num Álbura de luxo do qual se tirarain

«it.tuias 1.500 exemplares, profusamente ilustrados com foto-

giui'ias de Horacio Novais e coraposigdes amaneiradas de

Kciuardo Malta, tendo Raúl Lino desenhado a capa e o frontes-

picio dessa edigão gue contou cora ura iongo prefácio do t>rd

jjrio Reinalcio dos Santos. Poucas vezes se terã dado cora tan-

ta insistência e dispêndio enquanto sinal do necessario

umoitíurainento dum passado def initivamente devolvido e re-

posto em termos convenientes, uma consaqragâo como aquela

que a exposigão "dos primitivos portuqueses" foi objecto. A

ecligão "raonuraental" que dela se fez, talvez "a mais bela

saida dos prelos portuqueses" (116) permitia não sd "reviver

«i cjrandeza nacional dessa qaleria única, quando essas tabuas

i:.ai avilhosas se dispersarem pelas iqrejas, conventos e co-

lt:cgdes particulares
"

,
como tambdm fixar "uma justa hierar-

tjui.i de valores" pelo "ensaio" que lhe servia de prefácio
-

"ptrca c«i[>ital de exeqese artisti.ca, com a avaliagão dc nu-

iiiui.osas solugdes que estavam em dúvida e atd mesmo de aigu-

inas descobertas" como então noticiou o "Diário de Lisboa"

(117). "Tornado possível gragas â lúcida e inspirada vontade

du Salazar" (118), e recebendo deste empenhamento um raais

alargado estatuto de "reintegrador da Nagão", cora ele ir-

rompia ã luz do dia uma jDÍntura miticaraente posicionada p>ara

couverter a sua longa espera de oportunidade nuraa inesperada

aparigão de "expressão lírica da nossa raga" (119) apoiada

iiuina bibliografia mais ou menos esclarecida.

Não é du difícil verificagão o raodo como os centenários

terao implicado uma revisão em todos os dominios da cultura

nacional. Nessa vontade estava evidentemente o gérmen de um

novo olhar sobre o passado, mas também o sentido da oportu-

niriade do novas convergências, pois os seus instauradores

ostuvam abrangidos pela mesma consonância de exaltagao e

•; « o
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pelo mesmo ideal de regc-neragão que as efemérides servram. A

"época da fundagão" e ao período "iraperial" que vivificavara

as datas da instauragão da nacionalidade (1140) e "o fastí-

gio do Império" (1540) com realizagdes apropriadas, suce-

dia- se agora a "dpoca brigantina", centrada na celebragão da

"restauragão da independência" (1640), corapletando assim o

último ciclo das comemoragdes . Desenvolvendo-se entre 10 de

Novembro e 2 de Dezembro, depois de um certo período

intercalar correspondente as fdrias (dc 10 de Agosto a 30 do

Outubro), ontíe couberam actos comemorativos na província e

nos arquipélagos da Madeira e Agores, e se :i ntegraru u

"semana do Estádio Nacional (8 de Setembro), a "ripoca bri-

gantina" iria conjugar o vector independent ista, uuindG Por •

tugal ao Brasil, "num abrago refulgente" (120). Ligando dois

factos quc aproximavara "a histdria das duas pátrias" Júlio

Dantas pdde defender que, em 1640, "na hora em que a Nagão

Portuguesa readquirira as suas liberdades politicas, o Bra-

sil colûiiial - obra máxiraa do nosso esforgo criador rio Iin-

pério
- elirainava os últimos vesclgios do dorainio holandês e

reconstituia-se na sua adrairável unidade" (12 1), razão su
-

ficiente para elevar esta coincidência a uraa especie de di-

gnidade ontoldgica gue íundamenteva essa associagão.

As peregrinagdes aos lugares histdricos da restauragáu

que proporcionaram a *?**,*?& da estátua equestre de D.

João IV, no terreiro do Pago de Vila Vigosa, obra de grande

dignidade, com cuidada elaboragão de Francisco F'ranco e rio

escala conveniente - "a primeira no género gue uin português

fazia dusde Machado de Castro" (122) -, alternarain-se, as-

sim, naturalmente, com a sessão solene de abertura do Con-

grusso luso-brasileiro de Histdria (11 de Novembro) u re-

cepgão aos congressistas com um concerto rie gala no "Pavi-

ihão du Jlonra", para o qual foi preparada uma pega sinfbnica

inspirada na "Restauragão" . A roinagem ã igreja aa Graga era

Santaréitt, onde se encontra Pedro Alvares Cabral, a ho.iienagem

ã memoria do Padre Antdnio Vieira, na igreja de S. Roque, o

acto de escritura pública, ao estilo do sdculo XVIII, da

doagão do palácio dos Condes de Almada ao Estado pula colb-

nia portuguesa do Brasii - entregue â Mociclade Portuquesa e
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a Sociedade Histdrica da Independência -, das relagdes de

"aiuizade" entre os dois países, seladas sirabolicaraente na

cui: Lradnia de oferta de uma réplica do monumento ao desco-

br.idor do Brasil - obra concebida e realizada por Rodolfo

Bernadelli (1852-1931) para o Rio de Janeiro. Essa "cbpia

iiui" em bronze, que teve direito a inauguragão cora "invul-

gar brilhantismo" (123), passaria a marcar uma das zonas

tiovas da cidade, junto ao jardira da Estrela, e ao topo da

rua que, em homenagera ao descobridor do pais irmâo recebera

o uome de "Álvares Cabral". 0 notdrio relevo que ao Brasil

foi dado não siqnificava uma menor atengão aos termos da

"Rustauragão" nacional que iqualraente se celebrava. A rea-

bertura do Teatro de S. Carlos, prevista para 18 de Noverabro

e efectuada a 1 de Dezerabro de 1940 (124) chamou a si o si-

gniiicado pleno do ciclo festivo onde fora integrada, aflo-

rando a efeméride na representagão da dpera "D. João IV",

coirt partitura e regência do corapositor Ruy Coelho sobre o

1 i.borto do poeta nacionalista oficioso Silva Tavares, e pro-

movondo o tempo em gue esta encenagão se verificava, sob a

forma duma não menos simbdlica restituigão desta prestigiada

sala de espectáculos ã cidade que a edificara. Emblemati-

zada, assim, a sua devolugão e de acordo com os irmão Rebelo

de .Andrade, gue revira o tragado original de Costa e Silva

(125) e modernizara as suas decoragdes e mobiliário através

da ontão célebre "Casa Jalco", a capital soube corresponder

em "curaprimentos e felicitagdes
"

ao rainistro gue tais obras

superintenciera (126), podendo Duarte Pacheco assumir, corao

meratjro do governo que as viabilizara, um papel semelhante

aquole que dois séculos antes Pombal desempenhara ao liqar

def initivamente esta construgão a nova cidade de Lisboa

(127). Na distância que os separa, e para além dos proqramas

d<: oxperimentagão urbana que ambos fomentaram e realizaram,

opui'ou-se uma conversão da capital å ideia que cada ura deles

prcuectara, num processo que levou a uma passagem obri-

gatdria por aguele Teatro -

primeiro com a sua criagão, de-

pois com a sua retauragão
- transformando-o nuraa alegoria

desses dois tempos construtivos gue ali se incarnavam em

fungao das suas respectivas utopias.
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Um ocasional e imprevisto acidente, ocorrido durante a

récita de gala gue para esta inauguragão se preparou, e gue

foi vista como "condigno e fulgurantíssimo remate" das fes-

tas cuntenárias ( 1~JB ) , acabaria por mostrar e enquadrar os

termos desta Restauragão que se celebrava, actuaiizando-os

de acordo com o seu vector independentista mas introduzindo

os novos compromissos que, entretanto, o Estado Novo firraa-

ra . Por entre a representagão da dpera que evocava a acgao

de D. Joáo IV, ,
e no intervalo dos 3 actos que a consti-

tulant, "uma prolongada e calorosa ovagão ã Espanha, na pes-

soa do seu embaixador", que estava presente, irroiupuu na

sala, tomando dimensão inesperada (129), e coin ola accitou-

-se o uovo siqnificado político que a esta el' emeri.de sc

acrescentava. Aliás, a amplitude desta manifestagao melhor

se entcnderá se a ela ligarraos outras horaenagons públicas

que no suu simbolismo já haviam dado, no dia 30 de Novembro,

uma cerimdnia de homenagem ã memdria dos "Viriatos", lusos

combatentes voluntários ao lado dos revoltosos franquistas

na guerra civil espanhola, com deposigão da coroa de louros

na base da representagao gue figurara em relevo essa acgão,

recordada no pavilhao "dos Portugueses no Mundo", e assina-

lando sera equívocos o comprornetimento do regime na guerra

civil do pais vizinho. Era nome de uma paz interna consoli-

dada, e na liora do encerramento da celebragão da fundagão da

nacionalidade e da reconquista duma independencia terapora-

riametite perdida, o elemento contra-natura da expressâo que

aqueles reflexos tomaram, no âmbito do que era suposto re-

eordar, tal corao a reconversão do significado quc justifi-

cara a presenga colonial do Brasil identicamente tratada

para caber neste fechamento político
- servirara para afastar

os fantasraas da Espanha invasora e os gestos emancipadorus

das torras de Vera Cruz, sugerindo uraa magnitude capaz du

transformar a imagem antiga do podurio guerreiro numa quase

miss ionária atitude.

0 que há de singular nesta deslocagão dos centros de vi-

são 6 o seu esforgo para desfocar o pretexto para que forara

usadas, ou seja, a vontade de neqar a plataforraa em que se

constituiram para relangar os ideais que forjaram um irapé-



riu, segurando as bases de apoio que a Espanha, a Santa Sé e

a 1 nqlaterra ainda podiam proporcionar, enquanto, o Brasil

exernplif icava, retrospectivamente, o valor dessa expansão.

Absolutizando a "epopeia marítima" mas dela retirando apenas

o iado civilizador e hurnanizante que preconizavara, pdde ex-

plorar-se á vontade a fungão messiânica dos Descobrimentos e

a exaltagão do "qénio nacional" na antiqa nostalgia dos

"foitos" que nos nobilitaram e que o "Acto Colonial" de 1933

voltara a colocar na ordem do dia, com a necessidade de uma

adequada gestão dessa presenga em Áfricas relembrada. Foi

sob a raáscara de uma nova humanística, investida de um papel

de uma não menos vigorosa restauragão de valores cristãos,

uin cjue o então recente "Acordo Missionário" e a célebre

"Concordata" se constituirara, levantando-se corao "pdrtico de

ontrada" das coinemoragdes (130), e ein prole de uma paz in-

terna que o "Pacto Ibérico" de 1936 cimentara, por entre uma

intensa actividade diplomática que ia lembrando obriqagdes

de velhas aliangas, como se fazia em Inqlaterra, ou de inodo

inais fruste, tentando influências, era Italia ou inesrao na

Franqa, cjue se revelararn existir cora qrande dificuldade

(131), que Salazar impreqnou a consciência nacional de uma

passividade adequada ã neutralidade que para Portugal de-

fundera. A imposigão ao pais de uraa "habitualidade de vida"

(132) gue a celebragão dos centenários ã priraeira vista tra-

duzia e confirraava, subtraíu-o, sem dúvida, aos horrores da

guerra, mas em contrapartida iria isolá-lo numa espécie de

ilha ou "oásis" nura qualquer paraíso perdido que ele para si

prbprio fortificara.

Esta invocagão do papel que "os primos" e os "amiqos"

deseinpenharam na grande "festa de familia" (133) -

gue

expĩ Lcitamente se reclamava - situa os f ins que a interpe-

lagao que o Estado Novo langara a si ruesmo, buscando, para-

lularaente, nas origens que celebrava, os "temas infinitos

duma alta qualidade poética" prontos "para serem transfor-

mados em coreografia" (134). Assim justificava Antdnio Ferro

"a obra gue o S.P.N. se entregou quase desde a sua fundagao'j

e q.ie tivera."a sua apoteose" no Centro regional da Exposigão

do Mundo Português. "Exposigão de Arte Popular, exibigdes
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nacionais c estranqeiras do nosso folclore, pubL icagdos da

especialidade, concurso da aldeia ntais portuguesa" ,
nao ti--

nham sido senão "sirapĩes escavagdes para trazer <i superfície

certas uxpressdes coloridas e ritinicas da alma nacional, os

cjestos uternos da raga, o seu desenho intorior tornado vi-

sivel". \i , coda essa obra - esclarecia Ferro - "resulturia

s Lmpleainente vistosa, decorativa, se não fosse transportacia

para uin plano superior" e "se a essência do sei! bom gosto

nao enti"c";:.su na visão dos portuqueses
"

, passando "a consti-

Luir o îundo duma arte puramente nacional".

Os c.Mitenários ofereceram a possibiliriorie do fixar t.-ste

horizonto através de um reqisto considerado supromo porcjue

t:apaz ciu concentrar em si "tudo cjuanto do elevado uxistc cm

cada povo", ou soja, "a ossência da sua mũsica, do seu can-

to, do suu teatro, das suas artes plásticas, ar, iinhas da

sua arqu L tectura morta e viva, a alma cto sou passado e pre-

sente" em suma, uma exprussão que tornava acessivei "a re-

velagâo dos seus mais íntimos pensamentos, o subst racto das

suas paixoos". Esta actividade "superior" cjue Ferro identi-

i.icava coii; a "danga"
- "rito e oragão" da "HistdrLa Saqrada

cle todos os deusos" mas também "pátria aérea",
"

impondurá-

vt: I
"

o "fugidia" corao deraonsti'arara ser os bailados d<;

Diaghiicv
- não sd poderia contribuir para a "uduca«gão" do

tjusto u "ufinagáo" da sensibilidadu como tinha a grande v.m-

t.'Hjum rie constituir-se "num grande moviniento renovarior"
,

uina

vcz que scndo "a menos egoista de todas as artes", quardaria

u proporcionaria no seu seio o clesenvoivimento dos várLos

soctores de produgâo. É que
- expLicava Forro - "na coiupo-

s ". g.io cJu uin bailado não trabalham apenas o bailarino, o niti -

sico, inas tarabém o cendgrafo, o figurinista, o escritor,

toria a artt: antiga e moderna, a prdpria alma do povo, nuina

Lntimidat.lt:, numa conjugagão que não julqo possível obter nem

no teatru [jropriamente dito nem na bpera". Era tnn pouco pa-

i udoxal niLniraizar estas riuas exprossdes, que ainda por cima

tinhara tradigdes entre nds, para fins dc exaltagao de uraa

nova idrmula num ouadro de enraizamento nacional a quu ui.a

iilheia. Mas fosse porque FerrcJ a utilizara como "mais uma

eiuanagao da terra e da histdria" ou fosse jjorque dufendendo

•': k.' >*r
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o "bailado nacional" corao "único admissível" Ihe retirara o

carácter de "simples criagâo ou invengão", a verdade é que

<: I '.■ nasceria "quase insensivelmente" , trazendo para á luz o

sglo patrio, nos seus costumes, lendas e cangdes, numa "sú-

oita" e nâo menos forgada "reunião de todos esses ele-

lllt'Mit-OS
"

.

Com
"

Verde-Gaio" , "pequena companhia de bailados portu-

quuses", como se apresentava (135), comegaram entâo "a ani-

niar-se" , "a qanhar vida e arte" todos aqueles objectos "in-

qtMiLios e familiares" do Centro Regional . Era o mundo vivo

tiussas "flores de papel, filigranas, oiarias, trajes, man-

tas, chapeus festivos, instruraentos populares, harmbnios e

aduíes" e até "as prdprias mãos bailarinas das bordadoras"

aii recebiam sentido. Um e outro haviam surgido paralela-

mente, raostrando dois níveis da mesraa realidade e corao tal

auveriara ser apreendidos na sua verdade, em ambos os casos

encenada, raas para todos os efeitos resultado desse regresso

as origens, "å terra" gue os bailados estilizavara numa

perspectiva algo equlvoca. Dessa iniciativa, cuja denomina-

gao "Verde Gaio" pretendia já traduzir "toda a paisagem por-

tuquesa" , alguma coisa de revelou guando se afirmava gue

"p«.rtira do zero", "visto não possuirmos nem escola nem tra-

digao de bailado", mas apenas "a matéria-prima"
-

"dangas e

r..t.nos no seu estado virginal"
- a gue "faltava o impulso, o

sopro criador". Do seu papel, influência e reais dificulda-

rios russaltaria a oportunidade dada a Francis Graga
-

gue

encenou e coreografou os temas para além de ter recrutado e

pi cparado o corpo de bailado - e a Ruth Walden, bailarina

uieuiã, que trabalhara no Brasil e nos Estados Unidos como

"partenaire" de Francis. Mas apesar do esforgo coinum e do

"sbpro" que se esperava para recriar essa "matéria-priraa" ,

dicaso mais forgada que o prdprio Centro Reqional, e muito

orabora o seu êxito fosse assinalável (136), ficava uma lista

riu intervengdes mais ou menos signif icativas mas agudm de

tudas as esperangas gue Ferro ali depositara como fonte de

"escolas" gue daria frutos numa mais vasta "renovagão" : a

colaboragão da Orguestra Filarmdnica conduzida por Ivo Cruz;

os trabalhos dos compositores Ruy Coelho, Frederico Freitas
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t: Jorge Croner de Vasconcelos, a quem se ficou devendo, res

pectivamunte, as partit.uras de "Inês de Castro", "Muro do

Duirotu", "Ribatejo" e
"

Lenda das Ainondoeiras
"

,
textos para

os quais foram importantes os contributos de Fernanda de

Casr.ro, Arioifo Simdes MuLier, Carlos Queiroz; e, finuimente,

a contr i buigao dos artistas plásticos nas pessoas au Ber-

nardo Marques, Estrela Faria, Maria Keil, Paulo Furreira e

José Barbosa responsãveis pelos cenários u iigurinos dos

i><iixari.>s inaugurais do grupo "Verdu Gaio", nao foram o bas-

tanto para coníerir foros de criagão a esta teatral izagao de

; i po iiovo que se estreava r.o S. Carlos.

TuJvoz sej<t excessivo convocar, uma vez niais, a meraoria

ein guu se traduz esse texto de Ferro - embora eic condense

já em fa lacios.i forma interrogativa algumas das questdus quo

su colocaram -

para converter os ruveses do "clim<j" pouco

i<ivor«iv.;l do "sticulo tormentoso em que vivumos" c- da apa
-

rtMTte "insensatez" da cscolha do momento um que aprusentai. a

o qru- po "Verde Ga.io", numa forte afirmagâo nacional istu .

De resto, corao ele prdprio tambem conclula "neata epoca

triste, oiu que as nagdes mais fortes desaparocem como cena-

r Los de magic.i, ou corao sonhos que a manh.ĩ desfaz", "todos

os pretuxtos sâo bons para demonstrar ao mutido que Portugal,

ua carta cto qlobo, tem a sua cdr e o seu dosenho prdprio,

cdr e clesenho utcrno" . "Verde Gaio" era assim "mais uma pu.
-

colada para avivar essa côr" que a exposig.io do Mundo Poi

luigues ciefinira em qraduagdcs de tonalidadt; e ruralniscun-

t:ias de traco.

Acu!>udo o quadro no momento preciso em quc acontucium ...:,

solencs cerimdnias do seu encerramento, "os obreiros" ries:;a

"breve apotebse cie uni Dcstinu" o da
"

f idel i.riadu u suu rono

vada coi:trug<ão (137) seriam aqraciados pelo Chefo du Estario,

"corno justo qalardão aos seus notáveis trabalhos", distri-

buindo-stulhes condecoragdes escalonadas pelas duas ordiMis

i.onorificas mais importantes do pais. 0 enger.huiro Sa e Mulo

(omissario adjunto da exposigão) e Cottinolli Telrao (seu

<irqnit<:cM:o-chefe) recebiam a qrão-cruz da Orriera riu Cristo;

Antdnio Ferro, o grande oficialato de Santiago; Lt:itao tlf:
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Borios, o grande oficialato de Cristo; Henrigue Calvão,

.'■u,..;so Ornelas, Matos Segueira, Rogue da Fonseca, Júlio

C.iioLa, Norberto de Araújo, Pastor de Macedo e Francisco

L..-::, a comenda da Ordem cle Cristo; os arguitectos Cristino

L iva, Vuioso Reis e Vasco Regaleira, o escultor Leopoldo

au ..Lineida, o pintor Martins Barata e o engenheiro Jorge de

Aiiior Lm, a comenda da Ordem de Santiago; e enguanto gue, a

R.u'. 1 Lino, era atribuída a coraenda de Cristo, aos arquitec-

tos Jorge Secjurado, Keil do Araaral e Carlos Ramos fora con-

ct-.iido o oficialato de Santiago, ficando Antdnio Lino, Paulo

CuiOia e Rodrigues Lima com o oficialato da Ordem de Cristo.

Os uscultorus Antdnio Duarte, Canto da Maia e Barata Feyo

for.tiii igualmente distinguidos com o oficialato da Ordem de

Saiu iaqo; mas, a Raúl Xavier, Manuel de Oliveira e João

Fi.-.:ii.[ljso, tal coino aos pintores Severo Portela, Frederico

Gt.o ge, Manuel Lapa e Roberto de Araújo foi atribuido o

orieialato da Ordem de Cristo. Os decoradores viram-se tam-

bo-iu jjremiados em dois oficialatos: Bernardo Marques e Fred

Kra.uofer recebiam o de Santiago; e, Tomás de Melo, Carlos

Boí .: ..lio, Erainérico Nunes e Paulo Ferreira, o da Ordcni de

Cristo. Os raodeladores, os construtores, os encarregados de

vai.os servigos e os operários acabarara tambũit: por surem

ciist inguidos dentro dos seus grupos prof issionais com o grau

de Morito Industrial. A cerimdnia foi longa e muito aplau-

gío.i e, a cada um, como fez questão de notar a iraprensa

( 1 3ii ) ,
o Presidente da RépuDlica "pessoalmente

cumiu'iraentou
"

. Mas, antes de todas estas aqraciagdes, e

"pruuieiro que todos" forara felicitados o Presidente do

Corrselho e o Ministro das Obras Públicas, os "dois

pr i s..: Lpais operários" da exposigáo, tendo Duarte Pactieco

rucbido então a grã-cruz da Ordem de Santiago da Espada, a

rnais alta condecoragão nacional.

n encerraraento da "Exposigão do Mundo Português" verifi-

ci-ii :«: a 2 de Dezembro de 1940, exactaraente no dia era gue

e.uti.: dadas corao findas as celebragôes centenárias. Nesse

tom[j(> de grandezas oficiosas e de aproveitaraento de fundos

hisioricos, o regime não podia ter deixado escapar a data

pj'u . :">a era que o país fazia 300 anos "que retoraou a

'.'. .. '>



iiberdade de tragar e reqer os seus destinos" (139) para

coiar a apoteose finai das festas que vivilicavam tambéra

essa i ndependencia conquistada. A contrapartida deste ajus-

tarnento, que forgou a instauragao do feriado nacional apds o

jtí calendarizado 12 de Dezembro, traduziu-su n.i ligagâo e

continuidade de inúmeras solenidades gue se organizaram du-

rante dois dias em adequada e permanente sumptuosidade cora a

fungão de abarcar raaior significado e assim perdurar na me-

mbria. Os que assistiram a essas ceriradnias puderain ao longo

dos anos lembrar-se delas e recordá-las com o mesino des-

-.urabraraento e estupefacgão que trespassa os reqistos que na

iraprensa então se fixarara (140). Diqa-se, em abono da ver-

dade, que a sucessåo vertiqinoca e caleidoscbpica das ini-

ciativas nao era para menos.

A 30 dc Novembro o jornal "A Voz" divulqava o proqrama

das comemoragdes que assinalariam o l^ do Duzembro, noti.-

ciando «i habitual deposigão cluiu ramo de flores uo raonuiiiento

aos restauradores pelo PresidenJ;e da Rc:pLÍblica, clesfilos na

Avenida da Liberdade e concertos rausicais it«j Jarqo de S.

Doraingos . A estas solenidades juntava-se, porém, as ccle-

bragdes da Mocidade Portuguesa que havia "adoptado esta aata

como data das suas comemoragoec prdprias", como referia

ainda "A Voz", centrando era si um siqnificado que a oportuna

mudanga de sede para o "Palácio da Independência" (anticja

residência dos Almadas, lugar privilegiado da conspiragão

nacional de 1640 doada durante as celebragdes centenárias ao

Estado pela coldnia portuguesa no Brasil) reforgava era nao

raenos importante cerimdnia. Aliás, neste ano, as comemora-

gdes da "Restauragao" coraegavam exactamente por aquele sim-

bolico acto, abrindo-se a efemeride cora a inauquragao da-

quele edifício que o comissãrio da Mocidadc Portuguesa pon-

tuaria em apropriado discurso. Â janela do "Paiacio da In-

dependênciu" ,
Marcelo Caetano pôde então exjulicar acjs fi-

liados daquele orqanismo, de que era Comissãrio Nacional, cj

siqnifLcado que tal acgão revestia, passando a "Mocidade

Portuquesa" a assumir o controle e as atengbes du ri La. Se a

proqramada audigão do seu Orfeão se fez ouvir no Eden-

-Teat.ro, e se prontamente desfiiara em conjunto com a
"

Le-
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g_..io" , perante o monuraento aos Restauradores, aderindo ã

in'. ciativa da comissão nacional dos centenários, seria ainda

e... a monopolizar a Emissora Nacional para transmissão da

su,. mensagem oficial e, em seu nome, se concentraram no

La.qo de S. Domingos as bandas de música dos regimentos . 0

T<- .juura que deveria ter lugar na igreja que deu a desiqnagão

aijiiele largo foi passado para o dia seguinte, transforman-

do _is assira numa acgão de gragas de maior dimensão e abran-

q.u.rio com r.aturalidade o fecho das celebragdes.

0 feriado absoluto que se decretara a 2 de Dezembro, no

qual "sd poderão abrir as farmácias" (141) facilitou os fes-

tújos e confundiu os registos. Os jornais que encerram nos

do i s dias ( no primeiro porque era Dominqo e no sequndo de-

viuo ao feriado), noticiaram depois os acontecimentos em

ac.i.iui lagão de difícil destringa. Mesrao assim é possível sa-

bu< que no 1" de Dezembro, e para além das celebragdes con-

duzidas pela Mocidade Portuquesa apenas se verificou a festa

d. qula no S. Carlos (142) enquanto que no dia imediato

ccii-U>u a missa em S. Domingos, a sessâcj solene de encerra-

muiiio das comemoragdes na Assembleia Nacional e o fecho da

exposigão com o agraciamento dos seus "obreiros". As alte-

r....:.>i:s gue o programa não previra acabaram por ajustar-se

i-um.j medida certa ou acertada aos seus efeitos (143). Ãs 17

notas, no "Pavilhão de Honra" da exposigão, cumpria-se um

ciclo cjue ali mesmo se iniciara seis meses atrãs, chegando

ao i im "em pleno esplendor a Exposigão do Mundo Português"
-

"niiin i I estagão admirável da visao, eguilibrio, energia e fd

da gente portuguesa (144). Co:no explicava Duarte Pacheco,

eia "foi um sonho lindo, apenas interrompido na sua reali-

zagao para que os nossos olhos extasiados a contemplassem

no mundo fisico das coisas". E corao "sonho" se fixou com o

ge.,oral Carinona a apaqar a raeia-noite as suas luzes durante

miiiutos em acto simbdlico do seu fecho (145), enquanto duas

baturias de artilharia colocadas entre a "Nau" e o pavilhão

"dos Descobriraentos" salvavam o acontecimento com vinte e ura

tiros em marcagão cadenciada que permitia ainda deixar otivir

as >.tez bandas de música que executavam "A Portuguesa" . Até

ás horas da madrugada houve fogo de artifício em Belém,
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recortando-se pela última vez a temática da Histdria du oito

séculos de nacionalidade era alucinante e raerifica visão cie

uiu pacsado oferecido no derradeiro esjpectáculo das cores e

sons dos seus reflexos. Estas cores e estes sons, coni as

devidas aspas, atravessarão a década que ali tarabém se ini-

ciara e chegarão até ndc como miragem e eco de um tempo que

a recente celebragáo do scu cinquentenario não deixou de

assinalar (146) .

Eni termos de raeindria, a obsessão de criar uru recjisto ou

uma obra cin que essa vivificagão simbôlica da Histdria se

cumprisse, acoinjjanhou desde o inicio as prdprias comeinora-

gdus . Pode ínesmo dizer-se que estas eram a faee mais visível

riu uma já lonqa apetôncia de histdria que o reqime vinha

rnanifestando na vontade expressa de repôr Portuqal, devol -

vendo-o h sua "traga primitiva" (147) fosse ela a dos seus

vai.oros ou das suas arquitecturas . As celebragdes centenã

rias coroaram e legitimaram esta vocagão, mas 6 natural que

tivessera tainbéra trazido consigo o desejo de n«ão se restrin-

qirem "ås festas que passara" procurando raaneira de deixar

"uraa inapagável recordagão" (148). 0 primeiro passo
- aquele

que raarcou essa vontade de histbria - foi dado no langamento

da "Revista dos Centenários" , publicagão rnensal que durante

ctois anos
- om 19 39 e 1940 regictou, anotou e divulgou

tudo quanto h volta destas comemoragôes ~e produziu. Logo no

seu primeiro núraero, era Janeiro de 1939, ela curgia como

ũaluarte das razdes que a justificavara e, assim, abriu cora a

publicagão da nota oficiosa de Salazar que instituira e fun-

damentara as ceiebragôes. Antes tiouvera a célebre carta de

"uiii portuquês ausente de Portuqal", publicíida no Dicáriu clo

Noticias^em 1929, e que avangava coin a ideia das ceiebragdes

que Aqostinho de Campos retomaria em não menos importantt-

ducumento (140). Depois, apareceram os textos de Antdnio

Ferro e de Júlio Dantas que ampliavam o significado da nota

do Presidunte ao Conselho (150). Uns e outros eram jâ parte

integrante clessas comeraoragdec gue se preparavam e, como

tal, também ali figuravam em transcrigoes integrais da rea-

iidade em gue se haviam constituído. Mas, neste prlmeLro

núraero, outras coordenadas igualmente se definirarn. Para

■: <} <-•
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aluat das secgdes de "imprensa" e de "notas várias" que per-

Hiiu.eceriam como referências indispensáveis da imagera de la-

boi' que as "festas" acarretavara, uraa vasta colaboragão de

h 1 :u:oriadores, eruditos, investigadores e curiosos acres-

c-utou-lhe uma dimensão residual sem critério preciso,

aproximando-a mais do fundo memorial que pretendera ser que

do trabalho histdrico a que tambéra se consaqrava. É assim

que irrorapem lado a lado, com o mesmo ênfase e destaque, e

mu.itas vezes sem compromisso político ou ideoldqico, artigos

de pcsquisa histdrica, de inventariagão do patrimdnio, de

divLilgagão de inéditos e de especulagão sobre figuras do

passado nivelando o seu interesse pelo uso e abuso de uin

pat. r Lor.ismo gue a ocasião servia. Aos estudos de Hernani

Ciaade, José Boléo, Eduardo Brazão, Gustavo Barroso, Vieira

de Almeida, Vieira de Castro, Rodrigues Cavalheiro ou mesmo

aos rie Joâo Araaral e de Manuel Múrias juntava-se a preciosa

e assídua colaboragão de Jorge Larcher sobre os "casteios de

Portugal" e outras informagdes detalhadas sobre as inicia-

tivus que, entretanto, se colavam ås celebragdes, como a

grande "exposigão do Mundo Português" e o seu "cortejo" his-

tdrico. Mas, pelo meio, aparecein igualmente temas que tentam

a oxploragão mítica de figuras da Historia ou de situagoes

liqudas aos períodos que as festas vivificavam. 0 artiqo do

Padre Miquel de Oliveira, intitulado "D. Afonso Henriques

podurá ser beatif icado?
"

, abre, nesse número, um precedente

cjuo não mais deixaria de ser trabalhado e a prova é que nele

ainda houve espago para outro de igual teor e que se deno-

min.iva "a raística da Restauragão" ,
assinado por Cabral Nas-

ciiiiunto. Justamente foi por esta publicagão se ter querido

instituir como memdria das comemoragdes, e principalmente

por ter sido em tão passivo receptáculo
- aceitando indis-

cr i niinadamente tudo o que com estas se pudesse relacionar -

quu hoje é ainda possível entrar no espirito que as susten-

tou
,
colhendo informagdes que vão desde a argamassa legis-

lat Lva de gue foram alvo até aos únicos concursos públicos

quu se abriram não deixando, evidentemente, de raostrar todas

as ramif icagdes e referências de que forara progressivamente

oLj 'i-cto .
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Por entre o cerrado controle que as nomeagdes das inú-

raeras coraissdec e subcoraissoes erara o inais iiaediato c visi-

ve.L sinal, foi ainda possivel levar a caDo três concursos

ptiblicos que permaneceriam como exemplo sequro da contradi-

tbria abertura que as animava. Â sua maneiru, cada um dules

exprcssava as preocupagdes de que eram fruto, liberiilizando

u 111 poucu raais a escolha duma intagem que deveria traduzir as

ceLebragôes era embleraa, cartaz e texto. 0 primeiro, aberto a

30 de Novcrabro de 1938, pela secgão de Propaqanda e Reccpgcáo

da Coraiscão Executiva dos Centenários, foi qanho por Eduardo

Anahory, nuraa nomeagão constituída por um jûri de que faziam

parte Antonio Ferro, Bernardo Marques, Eniraérico Nunes, Luís

de Montaivor e Raúl Lino. Este erablema, destinado as edigdcs

centcnárias, traduzia-se graf icamente nuina coraposigão em quc

se jogava cora as datas da "fundagâo" c cla respectiva cuiu-

bragão como liraites da inscrigão onde a cruz e a espada se

cruzavam sobre o escudo nacional. Extremaraente sirajjles e de

grande impacto visual, ele pdde assim destacar-se para o

júri que o premiou e que viria a adquirir o trabalho pro~

pusto por Jorqu Matos C'haves. Se esta escolha não foi pro-

olomát ica, o mesmo já nao se poderá dizer do resultadu do

concurso para o cartaz que contou com 200 concorrentec , en-

tru nacionais e estrangeiros, acabando por não serera atri-

buidos os dois priraeiros prémios. Assirn o entendeu o júri

quu para este efeito foi constituído nas pessoac de Antdnio

Ferro, Cottinelli Telmo, Leitcão rie Barros, Raúi Lino c Rei-

naldo doc Santos, resolvendo classificar cora uin segundo lu-

gar as propostas de Felicien Garcia e Roberto de Araújo, que

foram seleccionadas com vista a serem, respectivaraunte,

afixadas no estranqeiro e era Portuqal. 0 cartaz do franccs

Felicien Carcia fiqurava ura naveqador junto ã roda ao lerae,

onvolto ntiina fita era que se aliavam as cores azul e branca

da Fundagão ao verde e encarnado da bandeira da República;

Ja o de Roberto de Aratijo joqava com uina caravela sustontada

por ura padrâo, de que se divis.ivara as duas í.aces cta parto

superior cora os escudos da Fundagão e da Restauragâo. Doic

terceiros prdmios foram atribuidos aos trabalhos de Koi 1 do

Amaral o Maria Keil, acabando estes e todos os outros por

fiqurar numa exposigão que então foi realizada numa sala do
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S . P . N . (151).

0 concurso de "artigos sobre as comemoragdes publicados

nu imprensa portuguesa", cujas bases foram divulgadac na

"Kt-Vista dos Centenários" , no seu núme:ro de Fevereiro/Margo

ce . 939, ;:ão despertou grande interesse. 0 júri nomeado para

apr«,-ciar os 31 textos gue se apresentaram era constituído

por Antdnio Ferro ( como representante da Comissão Executiva

doc Centenários) e por Artur Portela, João Araeal, Manuel

Pectana Reis, Padre Miguel de Oliveira, Pedro Correia Mar-

ques c Samuel Maia que representavam sensibilidades e modos

esp.ícif icos de entendiraento da palavra fosse ela a do jor-

nal i.srao, a da Histdria ou a da pregagão. Reunido a 9 de Fe-

veruiro de 1940, este júri decidiu então atribuir o primt:iro

préinio ao artigo "Uma cruz basta para dizer, na Historia,

quem é Portugal", da autoria do Padre Moreira das Neves,

pubt.Lcado no "Novidades" no dia 30 de Dezembro de 1939; um

sequndo prémio distinguiu igualmente o artigo "Trds passos

na vida de um Povo" de Pedro da Câmara Leme, publicado n' "A

Voz", em 29 de Dezembro de 1939, sem que com isso se alar-

gasse o significado das celebragdes. De qualquer modo, a

escolha do Padre Moreira das Neves, destacado colaborador da

revista "Brotéria" e conhecido dirigente da Acgão Catdlica,

perraitiu, sera equívocos, o reconhecimento de um estilo dis-

cursivo cuja missão consistia err- trasvasar a antiqa retdrica

jusuitica em razdes de prática política imediata. Nâo é

pruciso procurar muitas explicagdes para esta premiagão. Se

houvu texto que concentrasse em si a exortagao, a citagão e

o empolamento em medida adequada para extraír as conclusdes

de uma ligão que se resuraia na urgência "de avivar o con-

ceito de Portugal-Império" ,
"destruíndo def initivaraente a

mentira anti-nacional de Portugal, pais pequeno", foi esse.

No coraego, Moreira das Neves avisara que "uma cruz basta

para dizer, na Histdria, quem é Portugal". 0 sentido do pa-

pel da Igreja, o novo compromisso que o Estado com ela fir-

raara aparecia agora como técnica e ideologicamente possivel.

Os centenários eram a balanga onde ele pesara essas partes

para as ligar num lago de interesses comuns. 0 reconheci-

!no::!u foi o seu fecho. Faltavam,- no entanto, outros aspectos
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quc preeisavam de ascender â mesma altura para ordenar, li-

niar e recuperar, no pretexto do que se celebrava, essa ideia

rie continuidade mitificada que a perspectiva de ura Oliveira

Martins, no final do século, durante longo terapo abalara

(152).

Nunca moiuento algum foi tão fdrtil nos apoioc prestados

h divulgagão histdrica corao o periodo das comeraoragdes cen-

tenárias. Ao lado aa "Rt:vista dos Centenarioc" ,
dos "pro-

gramas oficiaic", "roteiros" e "guiac", c na meswa riuturrai-

nagáo de constituirem "ura agloraerado magnifico tíu obras de

alto valor" irnpulsionarara-se e promoveram-se contriburos na

convicgão de gue "vão ficar como subslriio precioso para a

realizagáo da Histdria de Portugal que ainda nâo poccuímos e

como padrão comemorativo e imorredoiro das fectas de 1940"

(153). L'ssa imensa actividade editorial nao era apenas uma

achega, curiquecimento ou divulgagao de ma.is uns tantos es-

rorgos para o entendimento desse passado que se festejava.

Era natural que uin.i reacgão destc gônero sc operasce no

contexto em que se vivia. Mas, a sua protensâo, voluntaria-

mcnte docmesurada e uxcessivamente optimista corao sc ric ro-

pente fosse possível escrever a "Histdria" que "ainda" não

tinhamos viu-se confundida com uma corrente imensa de obras

de valor desicjual, corao também se reconhecia, mas justifi-

cada na "orientagão comurn" (154). Instituigdec prentigiadas

coiuo a "Academia das Ciências de Lisboa", a "Academia Por-

luqucsa da Hiatoria", a "Academia Nacional das Beias-Artes" ,

a "Aquncia Geral das Coldnias", a "Sociedade de GeograJia" o

o "Secrctariado de Projjaganda Nacionai" deram a sua chancela

a numerosas publicagdec ou, no seu âmbito, impulsionaram

iniciat ivas couio foi o c.so da "Biblioteca Naciona.l" ( com «.i

publicagao do 1
~

volume dura catálogo ri.i sua exposigâo dc

livroc u documentos da Restauragâo, elaborado por Ataide e

Melo, Carlota Gil Pereira e Durval Pires de Liraa), da "As-

seiubit:,.! N.icional" (quc publicoti o catáloqo das "Cortos-

-Cerais" , orqanizado por Âlvaro Noves) e do "Instituto de

Coimbra" ( com a edigão de 3 volumes comemorativos cia Funda-

gdo e Rest-,iurag«ĩo) .
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Na longa lista gue a "Revista dos Centenários" publica

no seu último número, dando realce ã sua prdpria contribui-

gao, é possivel detectar o reconhecimento de alguns perid-

dicos gue ãs comemoragdes dedicaram largo espago, destacan-

do- se logo ã cabega a "Brotéria", revista da Companhia de

Josus, seguida pela "Revista da Legião", pela "Revista de

Gu i .tarães
"

, pelo jornal "0 Século" e pelos números especiais

tíos "Cahiers du Sud" e da "Hispanic-Ainerican Historical

Rev.lew" (editada pela Duke University de Durhaw, U.S.A. e

organizada por João Bianchi). Inexplicavelmente nâo é refe-

ricio nem o "Diário da Manhã" que fez editar também um número

coniemorativo (155) nem oVuDcidente" ,
ou a "Revista Munici-

pai" que igualmente sobre as efemérides se debrugaram, para

ja r.ão falar no contributo de uma imprensa diária que seguiu

corr. cuidado os acontecimentos
,
constituindo hoje uma pre-

ciosa fonte documental, como foi o caso do "Diário de Noti-

cias" . Mas outros periddicos como a "Acgão" ou "0 Diabo"

nãc deveriam ter sido esguecidos nas suas extrernadas posi-

gdus.

É,porém,na grande secgâo dos volumes que o sublinhado

se coloca. A qrande obra foi certamente a reunião das cen-

tenas de participagdes que se verificaram no Congresso do

Mundo Português e no Congresso Luso-Brasileiro de Histdria

(156). Tambéra será necessário atentar na publicagão de al-

guns trabalhos que aproveitaram a euforia editorial que se

vivia. Não cabe aqui citá-los nem analisá-los cotno mereciam.

Importa, no entanto, frisar a atengão que foi dada a "His-

tdria de Portuqal" de João Araeal^e que a "Revista dos Cen-

cenários" sublinhava como "contribttigão maqnifica jDela

ori.uTtagão nela seguida e forma da sua realizagão" (157).

As citagdus das Academias, áociedades e outras institui-

gdes nacionais, como a referência de similares organismos

estrangeiros, onde figuram o "Instituto de Cultura l'talia-

na", o "Instituto rrancês de Lisboa", a "Real Academia d'

Itália" e a "Universidade de Colbnia" ilustrara colaboragdes

iraportantes para o estudo de determinadas épocas, parti-

cularmente no que se refere ao estudo da "Restauragão" . 0
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papel gue as erabaixadas extraordinárias do Brasil e da Es-

panha deseinpenharara neste aspecto íoi relevante. Bastaria

recordar que a Espanha, para al.-in da exposigão de retratos,

tapcgarias, livros e documentoũ cjue organizou numa ala dos

Jerdnimos, envioti tambôra uma reprodugão fac-similada do ma-

nuscrito de "Os desenhos das antigualhas gue viu Francisco

d'Ollanda, pintor português (1539-1540) que se quarcia na

Biblioteca do Escorial" (158), para perceber o siqnificado

desta oferta e o valor inestimável que revostiu o fac.it

acesso a ecte manuscrito. No campo particular da Arte o d.t

sua Histdria, quer uma qucr outra destas urabaixadac inarcaraiu

um lugar decisivo. 0 Brasil trouxe uma mostra que apesar ao

seu ecletismo e defeituosa orientagão permitiu ura contacto

directo com uma obra de Portinari que ce tornaria ntais tarde

rei'urcncia obrigatdria (159); a Espanha facilitou o acesso

aos desenhos de Francisco d'Ollanda, abrindo novas pers-

pectivas ao estudo deste artista (160). De resto, as cele-

bragdes centenárias relangaram a problemática d volta dos

"Priraitivoc Portugueses" cora uma exposig.io aprojDriutla no

Museu cJac Janelas Verdes gue duu origein ao luxuoco volurae

que a Acaderaia das Belas Artes editou, assinalando riesta

forraa a sua contribuigão biblioqráf ica naquele air.bito. Mais

prddigo foi, porém, o S.P.N.: dois álbuns intitulados "Vida

u Arte do Povo Português", "Portugal-1940" e urna brochura

cobre "Paicagens e monumentoc portugueses" davam o toin das

preocupagdes deste organismo, cornpletadas no "Itineraire

historique du Portuqai", assinado por Virqínia de Castro

Almeida; eoru a Aqência Geral das Coldnias, ele suportou

Lqualmente a chancela do volurae "A Restauragão e o imporia

Colonial Portugues", em adeguada homenagera.

Aparentemente estas edigdes não suscitarara nem curiosi-

dade nem aiarde e inscreviam-se nuroa linha que Antonio Forro

anteriormente tragara como conseguência do seu proqrama e da

modernizagão que teimava ein introduzir nos vários carnpos

artisticos. Sobre os compenetrados volumes de vasta erudigão

que as outras instituigdes promoviam os álbuns de Ferro, e

ospecialraente aquele que se denorainou coino "Portugal-1940" ,

apareciara, na sua voluntária reunião de vistas tJe conjunto
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ou .ie "siraples panorâmica", como propaganda pura. Aliás,

outra coica não era de esperar do organismo que a dirigia e

tjut: tinha a cargo a sua exclusiva produgão, pelo menos, ao

nív..l da difusão das mensagens fora de portas. No país nem

iiu-mpre este Secretariado comandou a informagão de gue deti-

nlni o pelouro e, não raras vezes, vamos encontrar drgãos,

coiuo a União Nacional a promover iniciativas cujo resultado

não podia caber dentro do perfil gizado por Ferro. As expo-

sigôes gue comeraoraram os anos VIII e X do Regime, forani a

prcjvu raais cabal dessa realidade e, de certo modo, também a

exposigão do "Mundo Português" não lhe deixou a margein de

manoora que ele talvez desejasse, como vimos. No doraínio das

publicagdes era diferente. 0 director do S.P.N. podia ex-

panriir as suas convicgdes e iraprirair a sua inarca sem neqar

ou riiminuir as intengdes para que nasciam esses objectos. 0

Album "Portuqal-1940" é disso um notável exemplo e, de certo

modo, ele foi também uma espécie de alternativa viva ao nos-

táiqico olhar sobre o passado que em Belém se cimentara. A

sua capa fez-se em cima duma reprodugão fotoqráfica da fa-

charia do pavilhão dos "Portuqueses no Mundo" e dela retirou

apctias a inscrigao "1940" sobre a qual se recortava a monu-

mental estátua da "Soberania". No pequeno texto introdutd-

ri.c, que não está assinado, Ferro esclarecia o seu intuito:

mostrar "a renovagão de Portugal, restituído ã dignidade do

cou prestigio e â grandeza dos seus destinos". A.s fotogra-

fiac de Alvão, A. Silva, A. Ferreira da Cunha, San-Payo,

CorreLa Mendes, Horácio Novais, J. Benoliel, J. Carrasco, J.

Lobo, Mário Novais, Nunes de Almeida, K. Vaissier e S. No-

gueira, vão permitir que esta promessa se cumpra. Sob a di-

i'ectũo gráfica de Leitão de Barros, elas são escolhidas,

dira.nsionadas
, reproduzidas corao bocados de realidade,

f racjinentoc de um tempo gue se escalpelizou em realizagdes de

escolas, bairros, estradas, sanatdrios e estádios, sempre

com figuras gue as situara e dão contexto ãs realidades que

veiculara. Da "Mocidade Portuquesa" e da "Legiâo" ãs "Casas

para trabalhadores" , ãs "Frotas de Pesca", as "Obras Públi-

cac" e â "Hidráulica"
, passando pelas construgdes da "Mar-

ginai" ,
do "Alfeite" e do "Estádio Nacional" é sempre essa

aiíiL'. gao de um país povoado de gente, "Portugal inteiro",
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CMiChonco a Praga do Coradrcio em manifestagâo, cjue ihe inte-

rocca.
"

J''orgosaniente incompleto" , corao prevunira, estus

i ĩ'istantáncus foram, indiscutivelinente, a n.ais relevantu ho-

in.-nagein que ao presentc nacional ce podia fazer.

Coubu a Antdnio Ferro, u aii'.clu por mais ccta vez, invcn-

rar "uni orgulho construtivo u conscient e" gue contrabalan-

g.issu "uiu sencimento de eonteiuplugau dountia" quo o "culto

o.o passaati" quucu sempre favorocia (161). Mas p«a a o direc-

tur cio S.P.N., gue tambem tinha s icio o grando impuis Lonador

u...i i'.uiovagũo cla imagera do prciprio reginio, ussa iriealizagũc.

n«io poci i a sc-r descr • t iva . 0 cjut: ha de vuidacie i rameiu u sin-

q„-.ai nustu Albuin é quu ele náo procura iluotrar ou soeur.dar

ijalangos ciu obras feitas. Eie substLtuLu o qne i.omuia e du-

-se couio uiii.ca e excusiva pi'oc La.iu.iguo . Du curtu lonuii,

"Portuqal- 1940" é o documento mais absoluto rias realizagôes

cio Ectado Novo e, por isso, o menos verdadei ro. Depois ce

tant.ts tuntativas para encenar e fixar unia ropresoiuagâo rio

pais, Furro cc> pod i<i fjcir aquela no luqar cít.ste, rieiuuis'. rancio

assira a c.tugao quo Iho cortiispcjí'.riora. Nesta tão sLmpluc tíes-

iocagclo olc conseguiu gravar a nova iinagera "tío Hundo Portu-

cjucc" no iĩiomento oxacto ura que se contava a sua H.L stcitia .

,n.L nguéra duvida cjue ao palco de Belém ostava rucorvacta uraa

maior rcîcponcabil ichitiu stMião mc:cino a t.'xperimuntag.io ou eti-

saio dnma persfjcct iv.'.i cjuc: nao c:ru ar>uit«:.i:"; ui'baní st Lca, cûilo

pcMisatva Cot t inelli Telrao (162). Mas fic.iva ainda uiisa ec-

truita in«'tr«juiu onde puderam ftoruscer cri.igdos divor:;as los-

sũiu elas de postura ou clu reflexão.

Uiiiíi [>uquena brochura, não datadii o nunca rut.i-u'unciada

(163), mas coin a ehancc 1<i do S.N.l. I"oi publiouoa sot> o ti-

tulo clu "l:!X[>onic;ão clo Mundo Portugue.;
"

. Espcíc iu ciu cjuia in-

f ormat i vo sobre este ucontocimento, ula u ainda luu cn.tro

exernplo dc" como a c?x[>osigão poiiia Lur t;ioo fixachi, n_i sua

sobrcposigão de iinagens e condensagão de ind i cagcjes . Itine-

r.irios, transportos, hotois, diversdcs, raas t.irabéiu Locali-

z.igAo o uxp'! i cagiãcj do quu siqn 't f icavara os pavi Ihũus ,
este

quia cuntlnha turio. Ao contrário clo sumptuoso voiurae que

saiu 16 «iniv. tlopoic com a desitjnacao de "Mundo Porr.uguds
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iin.i.jens de uma Exposigão Histdrica", em idéntica edigáo do

S.N.I., aquele pequeno folheto diriqia-se a um destinatário

cit: .:m dado terapo. Não tem sentido compará-los na sua vocagão

n.-:í. iios ceus pretextos, mesmo que a luxuosa obra, saída em

!9'.t>, teuha servido nessa altura para assinalar os 30 anos

do i uqime e da sua cultura (164). Até se pode defender que

t ..ui.uiha intemporalidade fosse tâo sd o reconhecimento dum

"ries J umbrantento" que "estava bem vivo nos olhos de todos".

Assiiu pensou e escreveu Eduardo Brasão, Secretário Nacional

ti.i i nforraagão, como então já se chamava (165), em eloquente

tuxto que prefaciou o volume. Mas não era completaraente

ux«t.;to. A urqencia em dar "publicidade" ao que se foi "re-

tauianao" nao podia ter como única razão a necessidade dessa

"r..-, -ordagâo" "ser avivada". E mesmo que assim fosse não era

..;;,: vao que se forgavam daquela forma as imagens da imagem

cjue a exposigão de 1940 havia sido. Nessa insistência soiene

u ,.lgo mbrbida preparou-se com toda a deferência um corpo

pui.i a eternidade. Não é de estranhar, por isso, o empenha-

meni.o e os cuidados de que foi alvo. Na realidade, já não st:

i ttitdva do problema da fixagão da membria enquanto tal, mas

(i.i (juustao da sobrevivência de ura discurso sobre as poton--

cialidades realizadoras do Regime. Para responder ås criti-

cas que logo no apds-guerra se estruturaram como contesta-

g<jo, o Estado Novo deslocava assim o campo das grandes rea-

1 iz.ugdes para o seu prdprio passado, encenando naquela cx-

poc'. gão uma relagão entre Salazar e a Histdria cuja pereni-

datí<,- prefigurava já a desagregagão do sistema. Com este ar-

tiiucio cio absorgão dos seus tempos numa iniciativa efémera

cjut: udificagão alguma pdde depois igualar, já não estávamos

n.a i s no domínio do registo. A ordem que se instituira era a

tíu ..uiia condensagao aleatdria onde aparecia imersa uma von-

tatii: ou uma forga que surgia de novo para fabricar com os

stui:. residuos a obra gue não solidif icara. 0 jogo gue se

instaurou nessa tentativa de ficar ou estar sempre para além

do que se mostrava, não se inscrevia senâo na dimensão do

iiiit«- u não tinha outra origem ou finalidade gue não fosse a

do.: seuc objectivos políticos. Dai que a encenagão desta

vun.uitíc-: tenha sido a forma mais acabada de fazer o pais pe-

uetiar no ritual da acgão que fundara oc "anos de engrande-
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cimento" riu uin Estado Novo que aqora, e daquele raodo mimava

a sua conctrugão, como se de repente tivesse neccssidadc de

uni toat.ro para confirmar a sua presenga e os seus raecanis-

UiOS .
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II P A R T E

OS ANOS DE ENGRANDECIMKNTO,

1940 - 1945
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0 MERIDIANO DE LISBOA

Os avatares gloriosos das celebragdes centenárias cobri-

ram Lisboa de fungdes redentoras. Não bastava ter feito dela

o palco privilegiado das comemoragdes e o lugar das mais

espuctaculares transformagdes urbanas, com direito a repre-

sentarem o ao "poder realizador" do Estado Novo. Era preciso

gue ela colaborasse directa ou indirectamente na construgâo

mitica da iinagem de um Portugal iraperial e, sobretudo, gue

eomandasse uma reestruturagão política e cultural ã altura

desses desígnios cuja consciência Salazar se empenhara em

reforgar incumbindo Duarte Pacheco de a traduzir sob a or-

ganicidade potente de novos tragados .

Em Dezembro de 1940, o "Diário da Manhã" (1) no seu nu-

mero cornemorativo do Duplo Centenário, dedicava páginas e

páginas as transformagdes que se operavam em Lisboa, pondo a

nii, a diversos niveis, de modo claro e indiscutível ,
a iraa-

gem de um trabaiho gue deveria ser apreendido no seu ver-

dadeiro significado, instalado no céu patridtico do tempo

v.ias já com um valor seguro que ultrapassava o mero pretexto

cííís efemérides onde se integrara. Dizia-se então gue "cons-

troe-se uma cidade nova e melhora-se a antiga", com centenas

oe milhares de contos gastos com um grande plano, de gue

surcjiam já o Pargue Florestal de Monsanto, o aeroporto,

bairros econdmicos e vias de acesso. E dessa evidência

imensamente presente trazia-se å superficie um bom número de

reaJizagdes capazes de justificar o lugar gue a Lisboa se

reservara através de remodelagdes profundas onde se inseria

a cíjmpreensâo do novo destino pátrio: "as artérias vão-se

transformando" ; "as construgdes modernizam-se e os edificios

antigos gue pelo seu valor histdrico ou artístico são con-

siderados monumentos nacionais ou têm valor eguivalente, câo

conduzidos â sua arguitectura primitiva".

Nestas linhas de ordem geral "rasgam-se grandes e belas

avenidas"; "melhora-se o abastecimento de aguas";

"constrdi-se uma nova fabrica de gás"; "desafogam-se as en-
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tradas da cidade"; "modif ica-se os sistemas de pavimenta-

gão"; e "melhoram-se os servigos municipais". "Dum extremo

ao outro da cidade procura-se modernizar, embelezar, dar

salubridade â capital sem desrespeito pela tradigâo e pelo

pitoresco urbanos . Abrem-se extensas avenidas e largas vias

de acesso ao exterior, estradas raodelares pdera-nos era con-

tacto cora o resto do pais e as fronteiras". Deste panoraraa

era possível contemplar uma visão recriadora da capital que

nâo se limitara a esca expancão para norto mac tentara

fazê-la "regressar ao Teio" com a urbanizagao da encosta da

Ajuda, "onde estão abertas larguissimas avenidas da Lisboa

de amanhã" a desembocar na rua dos Jerdnimos através de ura

eixo principal gue leva a Torre de Belém. 0 aspecto das

edificagôes tambéra não havia sido descurado. 0 artigo dã-nos

conta de uraa tipificagâo arquitectdnica que tentara sequir

"uma estética urbana" com exemplos que eram já visíveis "nos

blocos construidos na cidade oriental entre as Ruas Carlos

Mardel e Actor Isidoro e João de Meneses e Casimiro Freire,

ambos ao norte da Alameda de D. Af'onso Henriques . 0 jornal

"A Voz" (?) acrescentaria outros, que se situavam no extremo

ocidental da capital, na rua dos Lusiadas, avangando que

estavara eni estudo idênticas concepgdes nas antigac Avenidas

Novas que deveriam dar os edifícios a construir no talhão

fronteiro ã nova Casa da Moeda e ao conjunto que iqualraente

se deveria erguer em outra zona, a poente do Parque Eduardo

VII. Estes eram, assira, os primeiros sinais em que se in-

vestia uma ideoloqia enquanto ideario urbano de alcance

iraediato, com a vantagem de incarnar de maneira nova uma

vocagâo patrimonial a gue os anos 30 derara emprego, numa

vasta campanha de restauros que não tocaram apenas os monu-

mentos . Para mais sublinhar esta importância, fazia-ce notar

que o ĩ»Iunicípio se aplicara nuina vaeta "acgão cultural"

tendente a consciencializar oc lisboetas rio vaior histbrico

da sua cidade e a prepará-los melhor para a assungão do

papel que para ela se profetizava. Dula riestacava-se a

criagão de Bibliotecas, conferências públicas, revisão da

toponimia das ruas, langamento de edigdes, a proposta de um

museu da cidade (que se inauguraria em 1942, no Palácio da

Mitra sob a direcgão do erudito Engenheiro Vieira da Silva)
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o a institucionalizagão de um Gabinete de Estudos Oli-

siponenses (que, em 1945, promoveria um curso nesta es-

pecialidade integrado na Faculdade de Letras, sob a regência

cio jjrofessor Orlando Ribeiro, e cujas aulas funcionaram no

Palacio Galveiac) . Por todos estes meios e, passado o

periodo das celebragdes centenárias gue, em parte, abafaram

ou justif icararn de forma global as alteragdes na cidade,

procurava-se devolver-lhe uma realidade prdpria gue a

Histdria fundava e as raodernizagdes prolongavarn como penhor

de um futuro.

A verdade, porém, era gue este recente cenario citadino

mascarava a configuragão de urna desvalia que nera a nova

auto-estrada nem as obras do Estádio Nacional, das Gares

Maritimas e do Aeroporto podiam esconder. A cobertura das

Obras Públicas tapava mal uma cidade que crescera â revelia

desde o principio do século, alheada do seu processo, mer-

qulhada nas carências mais imediatas e que aqora mostrava

qranrie dificuldade em assimilar esta espécie de cirurgia

repentina. Duarte Pacheco justificava as vantagens de um

pla.io concertado gue centrasse a visão num futuro resolvendo

pontualmente um presente diminuído gue a recente viagem ao

passado
- na exposigâo do Mundo Português

-

pdde iluminar em

ocperangas salvadoras. Mas para uma cidade cuja populagão,

ein 1940, ascendera aos 687.069 habitantes, dos quais apenas

534.525 eram naturais de Lisboa (3), essas referências não

pudiam encontrar grande eco, pelo menos, nesta versão a

longo prazo. Fxigências prementes de habitagão e saneamentos

basicoe tinliam uma incidência e um peso tal dentro do prd-

prio sisteina que era difícil conciliar com sonhos desenvol-

vimentalistas de outra envergadura. Por outro lado, era

preciso introduzir essas necessidades numa ideia de conjunto

da cidade gue favorecesse um uso lato de todas as potencia-

1 idades de uma capital, unindo e preparando as iniciativas

oficiais dispersas em fungão de urgências de vária panbpiia.

Antdnio Ferro tentava instituir uma apropriagao estética

torgada dos novos valores urbanos através do velculo do "bom

goeto" fdrmula banalizada ou comurn de uma "politica do
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espírito" [Jreparada para chegar a todo o lado sob a forma rie

um olhar realista. Mas o grande probiema do ajustamento de

Lisboa aos rigores da nova realidade que irrompia era que

ela não era reflexo nem resposta ã fiquragão ideoldqica da

"pequena casa Lusitana", caiada de branco, com flores ã ja-

nela e charainés fumegantes
- eiementos caracterizadores do

Portugal calazarista que, com convicgão, se levara em 1939

aos portuqueses de Nova Iorque e S. Francisco, como vimos

atras .

As suas notas mais visíveis eram cjuase sd de tipo rura-

l.ista cjue uma ideoloqia conservadora e primária aliraentava

era consideragdes sobre os beneficios das "serras" ein oposi-

gão ã "cidade" numa dualidade fine secular que Ega de Quei-

rds tratara sem poder calcular como os seus argurnentos eu

tornariara eventos de outros tempos histdricos. Em 1940, a

vigência destes princípios e a vocagão imperial e imperia-

lista gue as celebragdes centenárias f undamentavarn como ho-

rizonte a manter não podiam constituir eiementos estaveis

para uma reestruturagão coerente e segura do perfil gue para

Portugal se escolhera. Nesse momento, e sob muitos aspectos,

a imagera da capital ainda estava em discussão apds a fase em

que de fora e de dentro acontecimentos importantes haviam

alterado a perspectivagâo da sua prdpria fisionomia. Todavia

algo ficara corao um dado.

Em 1938, Duarte Pacheco chamara o urbanista polaco

Etienne De Grder para estudar o plano de urbanizagão da ca-

pital e, entretanto, avangara já com o prolongamento da

Avenida Almirante Reis até ao Areeiro iniciando mesmo o

rompimento da larga via que desta praga havia de levar ao

Aeroporto, igualmente decidido na altura. O projecto da re-

gularizagão da Praga do Saldanha (1938), o arranjo urbanis-

tico da Rua 19 de Dezembro (1939), o prolongamento da Ave-

nida Álvares Cabral (1941), as obras de modernizagão da

Praga do Chile (1942) e a aprovagão do projecto para a praga

do Areeiro (1943) eram melhoramentos previsiveis ou já

anunciados num programa genericamente aceite gue se cumpria

naturalmente. Fora deles ficara, evidentemente, o arranjo rio
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Parque Eduardo VII, esquecido, por conveniência, com a saí-

da, em 1936, de Duarte Pacheco, do Ministério das Obras Pú-

blicas. Todavia, quando, dois anos depois, ele reqressou a

esse pelouro, as preocupagdes imediatas centravam-se já no

outro extremo da cidade -

o que é importante sublinhar para

entender o novo programa urbanístico.

Tornara-se imperioso acabar com as obras iniciadas, em

1934, no Pargue de Monsanto, garantir a insergâo da auto-

-estrada de Cascais em Lisboa, acabar a Estrada Marginal e

iniciar as obras do Estádio Nacional. Em Belém, os trabalhos

preliminares tendentes a possibilitar a figuragão da "cidade

da Histdria" de Portugal eram enfrentados e controlados com

expropriagdes, demoligdes, e deles saíu um novo arranjo ur-

banístico local com a definitiva Praga do Império e a defi-

nigão final da zona do Porto de Lisboa, com as novas Gares e

a Estagão Fluvial de Belém. A esta acgão esteve ligado o

projecto de urbanizagão da Encosta da Ajuda, riscado por

Faria da Costa ( recém chegado de Paris) e apresentado como

momento chave no desenvolvimento de uma capital, no prdprio

pavilhão "de Lisboa" gue integrou a exposigão do Mundo

Português. Era uin fervilhar de obras e dir-se-ia que uraa

febre construtiva tomara conta da cidade. Mas o verdadeiro

raediador de toda esta raetamorfose (que também maquilhara

Alfama, alindara a Assembleia Nacional e restaurara a Sd, o

Castelo de S. Jorqe e o Teatro de S. Carlos) foi menos a

aplicagão de um plano já globalmente estabelecido que um

canto eleqíaco ãs celebragdes centenárias - ou assim apare-

ceu aos olhos públicos. Mas esse imaqinoso e voluntarioso

trabalho, mesmo coberto pelas comemoragbes, foi suficiente

para que uma anquilosada tradigão romântica nacional, no

inelhor dos casos, coraegasse a comprazer-se na critica e na

rejeigão dessa acgão devastadora de onde tudo decorria,

vendo na racionalidade de um projecto ainda informe, o fira

do pitoresco que passara a ser um valor estético e moral na

apreciagão e na discussão dos destinos da cidade.

Fez parte do núcleo raais tenaz desta lata oposigâo a

ideia de que uma tal intervengão descaracterizava Lisboa,
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tirava-lhe o sabor, a cor, o dimensionaraento, como se cctes

fossem os únicos índices de uma tradigão ou de uma identi-

dade . 0 vasto movimento de restauros arquitectdnicos, a

atengão constante que comegara a merecer todo o passado, a

exemplaridade que nele se colliia, foi absorvida numa adesåo

indistinta que não diferenciava estilos nem dpocas, quali-

dade ou dignif icagão. Cedo se estabeleceu então uma clivagem

jjaradoxal, num grau que até então não se conhecera, entre urn

passado nacionalizado apenas por ser passado c um presente

internacionalizado apenas por ser presente e, como tal, não

nacional e loqo separado da feigâo portuguesa
- motivo pri-

vilegiado de recusas várias, tolerado sdraente em algumas

funcionalidades imediatistas inas não assuraindo na configu-

ragão forraal ou forraalizante gue deveria enraizar-se na vi-

vência da cidade. Nem gue fosse coino acerto apotebtico do

destino iraperial que para ela se pensara.

Dois acontecimentos estiverarn na base desta postura. De

uiii lado - e cora uma radicalizagão inesperada, que jâ era

visível no editorial do primeiro número da revista "Ociden-

te", langada em 1938, corao trincheira dos valores ocidentais

abalados (4)
-

comegou a fortalecer-se essa desconfianga

crescente face a uma Europa tida atd entao como raodelo de

civilizagão; do outro, esse mergulho sem condigdes, mas

tambéra sem audácia, com que se reviveu a Histdria ein Jormas

de exaltagão cultural e civica corao a êxposigão tío Mundo

Português exemplif icou. Entre os dois, ou seja, no tempo que

decorreu entre 1938 e 1940, houve o drama da eapitulagáo de

cjrande parte dos países europeus, consequência da guerra

mundial de gue recebemos oc ecos e os restos (a

Lmpossibilidade de circulagão e a avalanche de refugiados

iazem parte dela), e cora eles veio a consciência, por accim

dizer, de sobrevivência ou de dádiva imediata de nraa paz

preservada no interior das nossas fronteiras, gue nos dife-

renciava e distinguia da outrora admirada e copiada civili-

zagão. Daí a cimentar-se a ideia da excepgão que érarnos e do

"milagre" gue se havia operado, não como facto pontual ou

relativo a uraa política externa governaraental mas como ca-

racterizagão de um pais gue continuava os "feitos" e as
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qruudezas do passado em impossíveis de igual teor - foi um

passo .

Quando Duarte Pacheco, em 1942, tentou, por fim, reali-

z.tr a união natural deste sentimento com a vontade de erigir

uiiiii mutrdpole digna desse destino e retoraou o projecto de

proJ onqamento da Avenida da Liberdade, aprovado em 1932,

uepois transformado e abandonado em 1936, os pressupostos

tinham-se alterado de tal maneira que não permitiram mais

que o ecoar de absurdos obstáculos eivados de reminiscências

uucionalistas que anos atrás tinham vindo a luz do dia (5)

uian.ifestar-se contra um projecto que repousava em inspiragão

alheia, tragado que descendia directamente de experiências

rio outras capitais europeiac na linha que Forestier e Cris-

tino da Silva haviam concebido. É no interior destas resis-

toncias, enquanto pretensa defesa de uma portuqalidade in-

t imamente conexa com o tempo e em querra aberta contra tudo

o ciuo não se inscrevesse numa dimensão, escala ou assinatura

:!acLonal, que se vai inserir a nova configuragão da cabega

cto império e ura novo itinerário citadino, cora laivos de

qrandeza controlada. Sem que se tivesse visto que com isso

__<-_ comprometia de vez o perfil imperial que teoricamente se

defendia .

Mas isso mesmo era o resultado de um reflexo políti-

co-ideoldgico subdeterminado por motivagdes patridticas de

eiicarecimento excessivo dos poderes e dos valores nacionais

ciu um pais gue de repente se redescobria em grandezas várias

c[uu o libertavam do rectångulo geográfico onde se confinara

rioixando-o explodir num novo imaginário gue a propaganda

oficial cuidava com mapas e cartazes numa filosofia conexa

cle que "Portuqal nâo (era) um pais pequeno" (6). Essa fungão

cstimulante que passou a ser referência raitificada serviu

para justificar a reivindicagão desmedida - ao mesmo tempo

cjue exemplificada
- de um "meridiano de Lisboa" (7) que nos

libertaria de todas as influências externas, subalternidades

u dopendências, fortalecendo a soberania de uma cultura na-

cional de vocagão atlântica e loqo não europeia.
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A suetentagão da possibilidade de "criar ura raeridiano

intelectual e espiritual de Lisboa", através do qual deve-

riam "acertar o reldgio do seu esplrito milhdes de homens

que, directa ou indirectamente, estão sob a infludncia de

Portugal" (8), foi motivo de acesa polémica entre Fernando

Piteira Santos, director real do semanário de esquerda a.Lnda

por alqum teiupo tolerado, "0 Diabo", e Augusto da Costa,

aspirante a doutrinador da situagão salazarista, antes de

este último condensar aquele propdsito de carreira era con-

veniente brochura que a colecgão de "Estudos Portugueses" ria

editorial "Acgão" publicou, ein 1942, com atitude coerente ã

das páginas do seu semanário de extrema-direita . A designa-

gão tinha propriedade e autoria, pois encabegara já uma co-

luna efémera de Piteira Santos nas páginas do seu jornal (9)

com preocupagdes e intengdes bem diversas. A verdade é gue,

por essa mesraa razão, não sd a propriedade da expressâo cora

que este intelectual desiqnara a sua secgão lhe foi retirada

corao ela servira ainda para sintetizar o novo centido que

Auqusto da Costa, autor do volume "Portuqal vasto impdrio"

(1935), aqora lhe conferia - e cjue, obviamente, era a neqa-

gão clc todos os principios que Piteira Santos ali sempre

defendera. Compreende-se a indignagão e a violência cora que

tal uso e abuso foi recebido, mesmo tendo em conta cjue a

referência enquanto titulagão da secgão que sex'vira se per-

dera . Mas a preocupagão que originariamente a aiimentara e

gue se centrava numa problematizagão da realidade nacional

tornada, aliás, exigência e diligência prioritária desse

jornal
- acabaria por encontrar novo énfase na prdpria

usurjpagão da fdrmula, uma vez cjue ela trazia å Itiz tío dia o

contorno preciso do alvo onde sc localizavam entao todos os

combates .

Juctamente, foi com as acusagdes de Augusto da Costa no

"Diário tía Manhã" (10) gue "0 Diabo" -

ajjds dois anos de

teorizagdes em prole de uma "europeizagão" (11) da cultura

portuguesa
- entrou de facto no segundo grande raoraento de

uina perspectivagão sobre os novos destinos e possibilidades

da cultura nacional, gue já nâo eram fruto de um exercício

meramente intelectual mas resultado de uma prãtica política
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f

uctiva, cujos ecos haveriam de atravessar os anos gue ime-

(uai. araente se seguirara.

Ein 1938, o editorial gue langara os fundamentos da impe-

rit-ca "europeizagão" (12) havia-se constituido como um ba-

lango e um aviso. Ai escrevia-se que "nds portugueses, não

soubemos construir uma mentalidade de post-guerra" e que

"nao soubemos criar ideias, tão pouco importar algumas

ideias europeias de gue deliberadamente nos mantivemos

afastados". A conclusão era então clara: "exilamo-nos dentro

cio nds prdprios; e, no nosso exílio, esquecemo-nos de que,

«io menos podíamos pensar" . Isso justif icava "o amoleciraento

da nossa cultura - confusão de ideias estratif icadas, sera

contacto coin a vida, nem cora os problemas nacionais e

universais" . A discussão sobre a realidade presente estava

aberta no momento exacto do anúncio das celebragdes

centenárias e da profecia que o seu programa já confirraava

ao uleger os sinais da Historia pátria como direcgão e signo

clu toda a matéria com gue pensar o futuro. Com intengáo e

uut erminagão, como "0 Diabo" proclaraava (13), ele vai cons-

tituir-se num teatro de reflexdes, de onde em breve sairia a

invongão de um espago futuro de intervengão, que viabilizava

a poesibilidade mesma de uma cultura nacional, sb que em

moldes totalmente diferentes dos que inicalmente tragara em

sentido europeu.

As grandes guestdes gue ficaram condensadas nestas re-

flexdes vinham de longe, desde o Iluminismo e da Geragão de

1870 e tinham tido ainda recente expressão na pedagogia de

Aritbnio Sdrgio. Mais uma vez tratava-se de se saber se "pode

uinu nagão erguer uma cultura, isoladamente da vida raental e

social de outros povos, valendo-se apenas dos seus elementos

naturais e específicos" ou se "bastarão estes elementos para

vurtebrar uma mentalidade nacional que abrace, não sd os ca-

sus particulares do pais, mas igualraente, os de correlagão

«o: ivursal" (14), que tinham então uma resposta implícita.

Era necessário "o conhecimento perfeito e exacto do pensa-

uit-MTto das outras nagdes" para se poder "erquer uma cultura

nacional". E ele mostrava-se tanto mais precioso quanto "com

314



^

ele, podemos exercer, era certa medida, uitt controle rias uos-

cas prrijprias reacgdes ante os f endmenos que eetâo no 1 iraiar

do desenvolviraento material da sociedade" .

Ora "este conhecimento" que, em 1938, era visto como

devendo tornar-ee no "primeiro esforgo de ura raoderno pen-

earaento portuguôs" (15), e gue tinha ainda a Europa corao

horizonte, altera-se substancialmente com o apareciraento de

uma terceira via, identificada com uma ncjva geragâo (16),

gue combativamente em Coimbra se organizava, colaborancJo nas

páginas de "0 Diabo", antes de fundarem ci sua prdpria re-

vista - a "Vértice" -

gue apareceria em 1942.

Esta nova geragao vai inforraar os ideais universalizan-

tes gue tiveram uma expressão academizada na "Presenga",

nascida em 1927 e gue durou até 1940 - de utn marxismo acti-

vo . Dela faziara parte já outras experiências e urgências

vindas da Guerra Civil de Espanha, gue tinhara justo cabi-

mento nas páginas de "0 Diabo", e gue ajudaram a uma nova

perspect.ivag.no política de uma Europa em catástrofe cjue o

conflito mundial, em 1939, rnelhor aclarara, mostrando ae

dificuldades e as imposeibilidadee numa ressureigão de rao-

delos e vias civilizacionaie até então aceitáveis. Uma "nova

concepg«?io do mundo e da vida" levanta~se entao, corao dava

conta o "Sol Nascente" ao tragar o panorama intelectual

português no ano de 1939 (17), construíndo e edificando

ideais e mitos inseparáveis de um novo realismo ideologica-

mente raarcado entre o marxismo e o populismo, cimentando um

novo sentimento social gue Alves Redol nesse ano traduzira

ein "Gaibéus" .

Obviaraente que já não era numa Europa exangue que ce fi-

xavam as esperangas, e o modelo distante de uma revolugao

num so país rornara-se siraultanearaente longínquo e presente

para que pudesse reviver na radicalidade viva e potente das

vanquardas que coinegarara a despontar do outro lado do

Atlântico - no Brasil e na América Latina - aliraentando no-

vos desenhos e alargando o legue de referencias gue na 1L-

tcratura e na pintura explodiam. Mas, com este novo centra-
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iiiũnto, reactualizavam-se os pontos cardeais de uma orienta-

gão com o encargo de substituir "o meridiano de Paris" de

cjue Augusto da Costa falava por outro igualmente simbdlico

ou simbolizável
,
e fatalmente ligado a coerentes opgdes so-

ciais e políticas gue não deixariam de reflectir-se num

contorno gue para o perfil de Portugal também se pensou.

Existiu, naturalmeente, mau grado certos condicionalis-

mos derivados desta atlantizagão, uma preocupagâo de pers-

pectivar a realidade nacional segundo índices cientificos,

preconizados marxistamente como "tragado de um moderno pen-

eamento português" (18). Estes deviam tomar como oricntagão

os caminhos da pesguisa e da determinagão das faculdades

nacionais e observar mesmo o caminho da esquematizagão grá-

fica de todos os reais valores da c:olectividade nacional

para que as reflexdes pudessem assegurar um grau de cienti-

ficidade considerado indispensável . Nesse sentido, estipu-

lou-se a necessidade de "um estudo aprofundado das nossas

pussibil idades econbmicas (a organizagão da nossa indũstria

u da nossa agricultura) ; a posigão relativa do operário, do

caraponês, do coraerciante, do proprietário (e as suas dife-

rentes condigdes de vida); ura estudo honesto das nossas re-

servas raorais ( uma revisão da ética tradicional da nagão);

um cstudo dissecador das nossas possibilidades culturais e

intelectuais (o ensino, a ciêr.cia, a literatura, o pensa-

raento crítico, em fungão de uma utilidade directa de todos

os cidadãos)". Assim para desenhar uma cultura nacional,

digna desse nome, era preciso primeiro "efectivar todo um

trabalho de resolugão científica dos múltiplos problemas"

que urgia serem eguacionados "simplesraente como problemas".

Mas ao contrário do gue se previu, a cultura nacionai não

tinha uma siraples "resolugão científica". Habituada a regu-

iar-se erapiricamente por espeihos de enguadramento tradi-

cionalmente reconheclvel , nos guais se pôde sempre rever

mesmo que deformadaraente, a sua anulagão ou brusca substi-

r.uigão por alternativas plausíveis mas ainda distantes, em-

bora com estéticas definidas, sd podia ter trazido mal-en-

tendidos que nem mesmo um forte patriotismo foi capaz de

iinpedir. Por mais "realistas" que fossem as telas de
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Portinari ou de Orozco, por mais prbximas que estivessem as

realidadee sociais refletidas nas produgdes literárias de ,

Jorqe Amado, Lins do Reqo e Graciliano Ramos, a verdade é j

que foi a "cidade radiosa" de Le Corbusier - cecio divulgada

em f ragmentos-comentários no "0 Diabo" (19)
-

gue acabou por

uar forma explicita a um "movimento de ideias" (20), numa

espécie de "elo invisível gue liga â civilizagão futura,

ainda não definida". Corao então se escreveu, "sente-se nele

lumpe jar o futuro nas trevas do presente, conio ura relâmpago

que ilumina a espagos o negrume do céu carregado". E,

obviamente, "como se trata de um arguitecto, e como a ar-

guitectura condensa e exprime as civilizagdes, Le Corbusier

integra e exprime, em fdrmulas por vezes fulgurantes, as

perplexidades do presente e as suas 'projecgdes' no futuro".

Era uma eepécie de "profeta". Mas "um profeta técuico e po-

sitivo, cuja obra anuncia um lirismo e um humanismo novos,

numa visão nova do mundo, da colectividade o do homem, da

libertíade e da vida".

Curiosaraente . articulava-se em torno de um modeio arcjui-

tectdnico e europeu referências várias que na pintura ou na

literatura tinham buscado outras inspiragdes e espelhamen-

tos . "A Cidade Radiosa" era ainda tao vaga entre nbs que não

encontrou contradigdes ou resistências neste amalgamento .

Pelo contrário, a partir da ideia expressa corn destaque nas

jjacjinas de "0 Diabo" que Le Corbusier "procura (...) adaptar

a arquitectura e o urbanismo âs velocidades actuais", fazia-

-se pascar pequenos trechos desea visão que tinha cabimento

numa mais víasta perspectiva histdrica: "construir o centro

de neqdcios da região ou do pals, por uma concentragâo des-

conhecitía até aqui ( superdensidades ) , encurtar ac distan-

ciae, ganhcir tempo (no ciclo guotidiano do reginie solar);

restituir a totalidade do solo â circulagao; instituir, em

cuma, uma relagão inteiramente nova entre as superdensidades

c o soio necessario â circulagâo" . No fundo era uma forma de

"ajudar a classif icagao de velocidades
"

; "levar a uin lugar

de trabalho intenso, o silêncio, o ar puro, a plena luz,

vastos horizontes"; "levar-lhes a decência, a uma ambiencia

ractiosa aí onde tudo é podridão, porcaria, tumulto, resto-
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:.'c, desordera, atraso, fadiga, usura, desmoralizagão" ;

.r.ctituir a nobreza, a grandeza, a dignidade serena da

ayropriagão" ; isto é, "Restituir o céu. Ver claro. Ar, luz,

alegria" .

Pode imaginar-se o efeito gue assim, genericamente di-

vulgado, este perfil da "cidade radiosa" produziu. Já é mais

prcblemático té-lo convertido, .iiesmo não pondo em causa que

toco o seu texto era conhecido, nessa figura de um urbanismo

ideal que podia albergar dentro de si interesses e realida-

des de vária proveniência. Mas compreende-se que, na altura,

apropria-lo fosse uma forraa de comunicagâo extrema de soli-

tíariedade, um modo de partilhar uma concepgâo da vida ligada

as suas manifestagdes mais palpáveis, depois de se ter as-

suraido uma perspectiva da Histdria, mais do gue uma adapta-

gão pura e simples de um modelo construtivo. De resto, a

ideia de modelo ganhava uma nova substância que não era já

compativei com a preservagâo do seu entendimento

tradicional. Piteira Santos alertara para a necessidacie de

os problemas portugueses terem gue encontrar solugdes

portuguesas, isto é, de "gue há necessidade de estudar como

se vive, trabalha e pensa em Portugal; gue há necessidade de

partir doe factos para as generalidades, e gue sem esguecer

o cue os outros povos experimentaram e construíram devemos

abster-nos de importar sem crítica solugdes estruturadas

muito longe do nosso ambiente e da nossa psicologia" (21). E

o mesmo autor sob o pseuddnirao de Fernando Salgado,

retoraaria, pouco tempo depois, nas páginas de "O Diabo",

aguelas intuigdes, prosseguindo num diálogo mais fundo, e

mostrando como elas podiam traduzir e informar uma via pos-

sívul de uin processo de rnodernizagão radical de Lisboa.

Sob o titulo de "Lisboa Antiga
- Lisboa Nova" (22) Fer-

nantío Salgado comegava por interpelar os seus leitores nos

seguintes termos: "um dia...um dia guando tu deixares de

calcorrear as nuvens, e te cansares de recordar o passado

irremediavelmente superado e velho, e guizeres vir comigo

deambular pelos becos e vielas lúgubres, e guizeres vir co-

migo aos bairros ignorados, e te resolveres a reparar, cora
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olhos fraternos nos homens e nas criangas gue os habitam,

talvez então deixes de ser amigo da cidade velha, e entra-

r.is, decerto, no número dos que anseiam pela cidade nova".

É desta "cidade nova" que ele se faz defensor ardente,

cruzado intelectual e raoral de urna transformagâo e cons-

ciente de sê-lo: "Lisboa Nova. Não mais a Lisboa Antiga

feudo da Carris, rnalvicta, saudosista, tauromática e fadis-

ta. Não mais Lisboa Antiga das vielas estreitas e sombrias,

dos becos tristes, dos bairros que se escondem ali para o

Reqo, para Monsanto, para Campolide, para Santas Martas,

para o Alto do Varejão, em envergonhados da sua prdpria mi-

Suria. Nao mais a Lisboa Antiga, capricho e assunto du cer~

tos senhores gue têm casas nas avenidas batidas pu lo ar,

pelo vento, pelo sol . Não mais uraa Lisboa a crescur anár-

cjuica e desordenada, uma Lisboa nova-rica, gue rompeu coin o

passado raas nâo tem presente nem planeia o futuro" .

Em 1939, Fernando Salgado queria "uma Lisboa coiu aveni-

das larqas e pragas amplae e pequenos parquc:s acolhedores,

arborizados, relvados, verdes, verdes. Uma Lisboa de rnármore

e granito, e de cimento, e de cristal e de ago". Tarabcra "uma

Lisboa casada com o Tejo, unida ao Tejo que serã o seu lago

rnaior, a sua sala de visitae, a sua avenida raais larga e

mais bela". E enquanto Duarte Pacheco congeminava o seu

plano, Fernando Salgado via já o "casario a estencter-se cie

Sacavéra <i Ajuda, e por Algds a Santo Amaro, aos Estoris e a

Cascais" e a ir "do Barreiro ã Caparica pelo Aifeite, Caci-

lhas, Almada, Trafaria". As- fábricas "emigrarao para a mar-

gem sul, e as janelas dos escritdrios rasgar-se-ão; os pré-

dios "crescerão para o céu como babéis"; as escolas

"abandonarão os pardieiros pombalinos"; o metropolitano

"devassará o ventre da cidade"; "desaparecerâo guarteirdes

inteiros"; "e dos bairroe velhos nascerão bairros novoc"; "e

das vielas, avenidas"; "e dos becos, pragas"; "e das arcadas

sombrias nascerão solários debrugados sobre o rio...".

0 risco das novas artdrias tarabéra não lhe escapavci. Ele

preconizava gue "a avenida Alrairante Reis irá desaguar ao
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Tujo, irá ao aerddroino ao porto"; a "avenida da Liberdade,

poi' sobre o local da Penitenciaria, simbolicamente, irá a

Beuiica, e our.ras a continuarâo até a Amadora, até Queluz,

atc Sintra" . A "avenida Presidente Wilson, forgando a rua de

S. i.unto, virá a acabar ao Rato, ou -

guem sabe? - talvez se

aventure pelas Araoreiras até Carapolide, e até Monsanto li-

ga.ttio o Pargue Florestal ao rio. E ao lado do Tejo, do Ter-

reiro do Pago a Beléin, a Algés
-

quera sabe ate cjnde? - es-

tecrior-se-á uina outra avenida, que terá na marqera sul a sua

gén.ua, do Barreiro ao Alfeite, de Cacilhas â Caparica". Era

assim a sua "Lisboa Nova" - "Lisboa industrial e exporta-

dora"; "aeroporto e porto terminal da Europa sobre um oceano

quu não dividirá mais". E, por isso mesrao, com razão,

Fernando Salqado terminava o artigo dizendo: "Porgue não a

Cidade Radiosa de Le Corbusier? Porgue não a cidade do Sol,

da Higiene, da Luz e da Vida?"

Que tem a ver esta ideia de cidade com a de Le Corbusier

ûli com a de Duarte Pacheco, de súbito apreendidas numa visâo

rerormadora, integral, gue não colocava de lado arrasamentos

"tíu quarteirdes inteiros" ou rasgamento de artérias - in-

clusivt: nos moldes em gue entâo se pensava para a Avenida da

Libuidade? Que peso ou valor tem esta ideia de cidade num

contexto de uma problematizagão de esguerda gue evitou te-

matizar corao convinha estas transforraagdes na "cidade nova"?

Ou até gue ponto por ela ainda ressalvar essa relagão cora a

Europa, indispensável para se pensar era termos urbanos, Lis-

boa foi ali votada a uma atengão sem exemplo ou continuidade

que Ihe valesse?

Muito escassa é nos anos 30-40 a evocagão da capital que

podia ter servido de assunto, qlosa, pretexto para ilustra-

gão romanesca ou ensaística das insuf iciências e carências

de um pais inteiro cujo sistema politico vigente pretendia

uxactamente fazê-la imagem da sua mítica regeneragão. Irene

Lisboa numa ainda possível "poética cidade" (23) ou Gaspar

SLrades em o "Pántano", ou Joaguim de Pago d'Arcos, (na sua

"Crdnica (burguesa) da Vida de Lisboa", por entre romances

quo váo de "Ana Paula" (1938) e "Ansiedade" (1940), atd ã
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"Corga Prisioneira" já de 1956) sao, ou podem ser, conside-

rados uma espécie de documentário urbano tal como outros,

neo-realisticamente o foram "da condigão rural trabalhadora

nos anos 40", havendo, assim, um Ribatejo de Redol, uma

Gândara de Carlos de Oliveira, uma Beira de Namora, um

Aientejo de Manuel da Fonseca e Vergilio Ferreira (24). 0

desequilĩbrio é evidente, entre estes interesses sobre lu-

gares e, não d era vão cjue se tera afirmado que "a nossa fic-

gão neo-realista foi, predominantemente, ruralista" (25). E,

no entanto, ela mais do que nenhuma outra estava, no estrito

plano ideoldqico, em condigdes de se langar neste cen-

tramento .

0 resultado deste pendor ruralista não pode fazer-nos

esquecer o fendmeno da atlantizagão de que ela prôpria foi

inseparável . Deste voltar costas ã Europa, ou antes, cícj

merqulho em si e da busca no outro lado do Atlántico da

inspiragão da nova fungão da escrita, do romance e da posi-

gão do intelectual, alqumas consequências viriam ntnna ex-

clusiva atengão nacional que não deixaria de provocar ecjui-

vocos . Uma delas seria, obviamente, uma tardia reílexao so-

brc a cidade, de que ficarara, apenas, alquns textos atentos

de Keil do Amaral (26); outra, de maior alcance, seria a

versão recriadora sobre o imaginario não urbano, tjue, em

1937, o "Sol Nascente" (27) ja compilara, numa série de ar-

tigos assaz importantes, mas que aqora capitalizava reti-

rando ao reqime, no seu prdprio campo, o apanágio de um

certo tipo de preocupagdes gue deixavam de ser mera paisagem

para se transformarem em realidade social. Sd gue tíepois do

Estado Novo ter percorrido todos os aspectos etnoldgicos e

etnográficos de um mundo português, gue nunca deixou de es-

tar sediado em Lisboa - e gue era menos o documentário do

mundo nacional gue a necessidade de o inventar no tempo em

gue o historiava - seriam precisos muitos outros prodígios

para descortinar no tragado da capital aquilc que verdariei-

ramente ele unia ou separava.

Mas com a fdrmula do seu "meridiano de Lisboa" - e por

isso raesrao ela atinge um importante significario
-

Augusto da
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Coscu veio colocar a guestão do horizonte de uma cultura

nacional em termos def initivainente oficiosos: "anos seguidos

tém as geragdes portuguesas passado a acertar os reldgios da

sua inteligência por meridianos alheios: julgamos chegado o

momento de o acertar pelo meridiano de Lisboa (28). Não ha-

via nele hesitagão nem rectificagão de nenhuraa espécie, mas

tao sb uma retdrica do sentido que deixava intacta a nogão

de portugalidade. A certeza gue o acompanhava era a de gue

não era raais possivel haver descomprometimento, isto é, de

já "não ser licito a nenhum escritor português desinteres-

sar-se dos problemas nacionais". 0 imperativo de consciência

de Augusto da Costa torna-se numa pura armadilha. A sua di-

rectriz - de raiz nacionalista e provocatdria era a evidên-

cia de uma vigilância lata onde o seu discurso tinha origem

e lugar. Este discurscj nascia de exigências oficiais -

cjue

já nao se ficavam pelo aproveitamento ou recuperagao de ma-

néria e de raão-de-obra pedida por emprdstirao a uma geragão

de modernas filiagdes e preocupagdes mundanas cjue traziam

mesmo assim desconf iangas . Como tal, reconhecia-se gue

"Portugal está necessitado de uma geragão ou élite que saiba

orientar-lhe os sentimentos, incarnar o seu pensamento e

representar-nos efectivamente perante um mundo novo que se

esta criando com a guerra" (29). E Augusto da Costa fazia o

grave panorama da situagão: dos valores individuais exis-

tentes "nenhum deles tem arcaboigo para chefe, condutor e

guia dos restantes"; e, separados, "dispersos, isolados,

nenhuin deles é capaz de exercer uraa influência qualquer so-

bre os destinos da sociedade portuguesa" .

Depois de consolidado pelo "esforgo" do novo regime,

Portugal precisava de uma "geragão seraelhante na homogenei-

dade ã dos 'Vencidos' embora de sentido oposto" . Apesar de

não exigir para ela um carácter inovador, mesmo antes de

constituida, ela tinha já a sua missão que seria "a reivin-

dicagão, para Portugal, de todas as gldrias gue a Portugal,

primeiro do que a ninquém, de pleno direito pertencem" .

Essa seria a maneira de "reintegrar Portugal na cultura

moderna" e, sob o plano politico, passadas em revista as
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dependdncias dos meridianos alheios o do Paris, o de Mos-

covo, o de Washington e o rie Londres o autor usc.uevia,

tranquilamente, no seu livro: "precisamos de um meridiano

político por onde nos orientemos: qual poderá ser ele? Ape-

nas uin: o meridiano ciu Lisboa. A experiêncin alheia e a

prdjjria indicam-nos claramente que outro não podc st-r o ca-

minho, que a nossa escoiha não poric cair noutro iario. Scja-

uios pois portuqueses no pensar e no stuitir; cejamos portu-

queeec na maneira de nos qovernarmos ; sejamos portuguesut; na

ma.ieira de agir" (30).

Das tuntativas levacias a cabo pelo "0 Diabo" no sontido

cie ser reoensado esse caminho nenhuma reierôncia, uuiu trago

se encontra ou podia obviamente encontrar. Apuiias u u'.iouu

cia tíe uma resposta:
"

Povo criacor, não consumidor de civi-

iizagâo, nâo deveraos nera precisamos de iiuitar civi. Lizagdes

aiheias: para sermos grandes no mundo, bastarã cjne desen-

voivaraos a civilizagão portuguesa, intecjranrio uula .a.enas

aguiio que dac outras possa servir-nos ...".

Erabora suspeito e deslocado no seu exacurbadamerit.o na •

eiotiaiista, este gesto de Augusto da Costa tinha a sua ux -

plicagão. Não sb genericamente o pais enct-tara uma ruvieâo

buscando uma caugão para o seu futuro, corao part icuiarmente

"0 Diabo" antecipara-se a essa ref.lexão pública e, com outra

consciencia, outra direcgão, u outro sentido, tinha ja i>osto

acento nusse "sisteraático alhearaento dos portugueses da vida

púbiica c dos problemas nacionais, o desint eresse peiae or-

ganizagbes rie caráctor colectivo-rautual istas , coopcrat ivie

tas, sinriicais, rocreativas
"

, alertando que "iiiueiuu o portu-

quês ledor (?), o português into tectual i zacio, tem como que o

horror dos probleinas portugucses , critica, cxplana, pul.o qu<;

leu, pelo que ouviu, nunca pelo que viu, nunca pelo quo es-

r.udou, porque na sua terra c. estranqciro" (31). Ora na "in

fatigcivel diligéncia" gtie o prbprio jornal se atribuira "de

ievar ao povo algumas ideias simples e úteis sobre a arte, a

ciéncia e a filosofia, sem cor.tirio e valor cocial" (37)

obrigatdrio se tornava essa consciencializagáo gue derivava

directamente de uma coerente ideologia e se fur.ciava subre

•
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principios políticos que a exiqiam. E Piteira Santos era um

dûs intelectuais que mais pugnava por esta chamada a reali-

dade, fazendo notar que "o desinteresse ou a indiferenga,

pela vida pública não prestigia ninguém"; "gue a aquiescên-

cia, a adraissão sera crítica, a admiragão cega pela pessoa

ou obra dos governantes, não conduz âguela mobilizagão

consciente da nagão em torno dos problemas nacionais" e que

"essa mobilizagáo sd é possivel quando o nível de educagão

civica incutir a consciência da cidadania em todos os cida-

dãoc" (33). Desta forma, ele pôde defender que "quando nin-

guém se dispensar da sua participagão no governo da Cidade,

na verificagão e controle da gestão dos negdcios públicos";

"qu«rtndo ninquém se achar dispensado de colaborar na emanci-

pagão nacional e de interferir na determinagáo do seu des-

tino individual
"

; "qílndo o conhecimento, e o interesse pelos

verdadeiros probleraas nacionais, substituir o culto da tra-

digão e da retdrica sem conteúdo"; "quando um patriotismo

prospectivo, substituir um patriotismo retrospectivo" então

cssa mobilizagão será possível. "Pois não é mais importante"

perguntava ainda Piteira Santos -

"extinguir o analfabe-

tisrno, armar o exército, alargar as exportagdes, melhorar as

condigdes de vida das classes média, operária e camponesa,

industrializar a metrdpole e as coldnias, electrif icar, ir-

rigar, do que recordar todos os dias CamÔes, Gama e Albu-

querque?
"

. A linha do pensamento de Antdnio Sérqio nos anos

20, era, bera entendido, visível nestas reflexoes mas isto

deve apenas interessar-nos aqui como referência dos nossos

cinos 40.

Acontece que para cheqar a essas realidades de Piteira

(ou Piteira -

Sérgio) era preciso olhá-las, enfrentá-las e

anali-îjcí-las . Daí gue ele tenha defendido gue os "problemas

portugueses terão necessariamente solugdes portuguesas, e

isto não pelo culto de tradigdes ultrapassadas e isto sem

esquecer um sd moraento a experiência de outros povos". Mas

para Augusto da Costa bastara-lhe a primeira premissa corao

Lncpiragão e nela constituiu toda uma argumentagão ao con-

trário, acusando de "desinteresse" quem verdadeiramente es-

tava empenhado, de alheamento quem verdadeiramente estava
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atento. Isso mesrao Piteira Santos tentou esclarecer ao

afirmar que "pelo meridiano de Lieboa como deseja o Sr. Au-

gucto da Costa andam certos os nossos reldgios" (34). E de

tal forma andavara, que o jornal seria encerrado pela censura

ou pela polícia politica loqo depois, em 1940. Nâo seria

sequer necessário para anuiar todas as acusagdes de que era

alvo, ter referenciado inúmeros artiqos publicados antes e

que ilustravam sobejamente essa vontade de intervir na rea-

lidade nacional (35). Nem talvez tivesse valido a pena mos-

trar que o seu "patriotismo prospectivo" nåo era menos forte

ou iegitimo do que o vigente "patriotisrao retrospectivo"

(36). No centro estava realmente o "meridiano de Lisboa". A

guestão era a figura desse meridiano e dos poderes que

através dele se constituiram.

Em si ínesmo, a entronizagão da ideia de pátria nada ti-

nha de oriqinal . Ela banhava a consciência nacional a di-

reita e ã esquerda e o recente fundo das celebragdes cente-

nárias afectava essa relagão. Sd que a pseudo-doutrinagão de

um nacionaiismo insane que procurava na "consciência do que

fomos e do que somos (...) o caminho para o que devemos ser"

(37) tornava inútil ou vâo custentar um poleraisrao que as-

sentara era tais coordenadas reduzido ã fd tías suas preraissas

e incapaz de aceitar um criticismo corao "0 Diabo" preconi-

zara sera o associar a um anti-patriotismo que seria o aná-

tema hipocritamente estendido a todo o pensaraento luturo.

Mas uraa certa ideia desse patriotismo já informava as

acusagdes de Augusto da Costa, guando, por exemplo, subli-

nhava oc parcos comentãrios aparecidos no "0 Diabo" sobre ae

celebragdes centenárias ou, guando explodiu o seu res-

sentimento de aguele jornal ter ousado criticar uraa obra

corao "A Cidade e as Serras" de Ega de Queirbs, vendo nela o

ponto mais baixo da sua produgão exactamente porque rainava

oe fundaraentos de ura criticisrao social que escolhora a bur-

guesia urbana de finais do século corao alvo. Esta crítica

surgia, exactamente, na altura em que Antdnio Ferro criara

ura clube privado era Lisboa cora a designagão de "Círculo Ega

de Queirds" (38) (aliás jocosamente comentado no prdprio "0

32 í



... bibo" como carta ficticia de João da Ega) e nao era difícil

c, .uortinar as reminiscências que fundaraentavara aquela de-

i.oaiinagâo conforme, de resto, ã anacrdnica e persistente

ciuiesa da conciliagão desses termos num oásis natural em que

ee transformara Portugal. De facto, para quem se empenhara

na edificagão de equipamentos hoteĩeiros em pontos estraté-

gicos do pais
-

aproveitando as paisagens serranas para de-

las tirar efeitos panorâmicos unidos a um gosto nacionali-

zado - bem que podia criar o seu correspondente urbano na

capital, aproveitando uma referência cultural tão siqnifi-

cativa corno a que Ega nos deixara. É claro que Ega não fora

eb o autor da "A Cidade e as Serras" corao se lerabrou. E, <i

recuperar o passado, não era esta via -

que trazia em si

mesrao a recusa de uin desenvolvimento identificado coin a

técnica e a apologia da natural simplicidade de vida que a

Tormes pátria representava
-

a que nos daria acesso a um

universalismo, que não sendo ja o da "europeizagão" defon-

dida em 1938, era, pelo menos, o da vontade de abertura a

outros símbolos que, certamente, haveriam de trazer qualquer

medida correctora do raergulho gue o país dera para dentro de

si inesmo. Mas estando precisamente era discussão a simbologia

de "A Cidade e as Serras" e continuando o regime a fabricar

urna iraagem da capital, entre valores tradicionais e apetôn-

cias modernizadoras
,
tornava-se imperioso contrapor uma al-

ternativa segura, onde existisse a forma concreta de uma

conscidncia urbana fosse ela ou não "radiosa" (39). Muito

simplesraente, o repensamento da realidade nacional, no con-

texto exacto do tempo em que se produziu, pedia uma outra

ideia de cidade, bem portuguesa, capaz de olhar "as serras"

e ver nelas sem equivoco a oposigão sobre a qual assentava.

Esquematicamente, é possível dizer que nos anos que ime-

diataraente se sequiram as comemoragdes centenárias e â pro-

gressáo da Guerra em que não participámos, o guestionamento

dos problemas da arquitectura e do urbanismo ein Portugal

apareciam simplif icadamente nas suas duas vertentes : a de um

enclausuraraento Jiictoricizante e arcaico e a de uma abei'tura

raodernizante gue já não era "modernista" raas que aspirava

ainda a uraa definigão racional que a religasse ao futuro.
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Entâo era impossivel suspeitar gue seria concretamente um

projecto para a capital gue haveria de confundir e baralhar

esta irredutibilidade . Foi preciso um aconteciraento táo es-

pectacular como o retomar do projecto do Pargue Eduardo VII,

ein 1942, para se assistir, no momento exacto de todas as

reforinulagdes, a uin abalo tão profundo neesas perspectiva-

gdes gue, no limite, acabaram absurdamente por convergir,

embora os seus pontos de partida fossera perfeitamente opos-

tos . De um lado, ficaram alae inteiras perfilando um nacio-

nalismo feito de pitorescos e dimensdes rústicas e que via,

como em 1932, na "Grande Avenida" o fim de uma escala onde

ee alimentava c reflectia; de outro alinharain~se as descon-

fiangas sobre modelos classicizantes de perspectivas monu-

mentais com carisma ideoldgico identif icável e quu Duarte

Pacheco continuava a apostar ser possivel por em prâtica.

Cheqada a altura da sua efectivagão todos os motivos fo-

ram então convocados para uma espécie de cruzada salvadora.

Raul Lino ao servigo de um certo dimensionismo urbano e de

urna nao menos conforrae ideia da capital, desenvolvera argu-

mentos em favor de uma tradigão olhada como "rnestra" (40) e

trará para discussão ura certo sentir do povo portugués
-

modo de sc-r e de estar - tornado como tal em objecto supremo

de invocagdes que promoveriam um tema em principio implicito

na primeira e mais preraente tematizagão do futuro a dar a

Lisboa, que não poderia deixar de encontrar eco numa nova

geragao de intelectuais cujas preocupagdes sociais estavara

no centro dos seus inconformisraos .

A intervengåo de Raul Lino, na sua gualidade de vereador

cia Câraara Municipal de Lisboa, teve uraa importância socio-

ldgica enorme (e não apenas estética e arguitectdnica, corao

d norma reconhecer-lhe) . Lembramos apenas gue, na sessão

camarária de 14 a 23 de Abril de 1942, trôs meses apds as

obras do Pargue se terein re-iniciado, com carácter de fi-

nalmente poderem efectivar-se, ele colocava ainda o seu

desconsolo ( ou "não consolo") do eíeito que tal iniciativa

ia ter (41). Falando em nome do "povo da capital", Raul Lino

fazia notar que "sem se exprimir por palavras mas pela ma-
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neira mais eloquente e cora maior eviaência, ele manifesta a

.alta que sente de campos e pequenas matas onde se possa

uxoandir nos dias feriados ou nas horas vaqas peio ano fora,

em que lhe seja permitido, sera transportes caros e sem maior

[.Jurda de tempo, usufruir as amenidades dos locais aprazi-

vuis" . A sua ideia era a de que em vez de jardins a popu-

J.agão precisaria mais de "bosquetes" , de preferência dis-

siminados pela cidade, "jardins de recreio, verdadeiros re-

ti: os para gdzo do bom povo de Lisboa".

0 paradigma era dado através de certos aspectos da

curca de Santa Cruz de Coimbra - em provinciais recantos sem

tiuvida adeguados ãs características daguela urbe, mas não

ii'iOi.leio para a capital como ele pretendia. Hoje é guase im-

[njssível apreciar o impacto gue uma tal defesa naguele pre-

c'lscj momento pdde ter. A grande contestagao de gue ele, nos

unoc 30, tinha sido alvo não se manifestava curiosamente

a<._)ora de forraa tão agressiva. De resto, guando Raul Lino

suetenta que "não pede o povo jardins com ruas empedradas,

grandes placas de relva gue lhe é proibido pisar, dispen-

diosos arranjos florais", pois "basta-lhe a dietracgão de ura

ret.iro mais rústico, numa ambiência raais prdxiraa da nature-

za, ein maior conformidade cora o carácter paisagistico da

rctjião", estes argumentos bem poderiam ser partilhados por

um... nova geragão de intelectuais e artistas. Fosse porgue

c iueeramente Raul Lino acreditava que "o povo tarabém é

acussivel ã poesia e parece saber apreciar um pouco de bu-

coLLsmo, como reacgão â disciplina do trabalho do dia a

dLa", fosse porque introduzira duas permissas
- o povo e a

cu !. tura - elementos inteqradores de uma perspectivagão pro-

cjrussista da realidade nacional que não as entendia

abst. ractamente, o certo é que atravds dele se conferia a

uiáxinia dimensão ao "meridiano de Lisboa", colocando o sentir

dos seus habitantes no centro de um perfil, que não tendo de

t'acto sido inicialmente por eles marcado, acabaria por os

«íbiircar ao fira.

Os imponderáveis do destino tornaram estas aleqagdes de

Raul Lino na justificagão e motor dos posteriores ajusta-
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inentos que a morte imprevista de Duarte Pacheco purmitiu e

que o deeenrolar dos fundaiuentos du ura novo realisrao que não

era sd literário nem pictural aceitaria tacitamente corao

vinculo coerente com as suas preocupagdes sociais e politi-

cas. Mac entre a Lisboa de Duarte Pacheco e as ainda trému-

ias visdes de uma "ciriade radiosa" (42) há essa iricursão

supreraa de uma medida prdpria, considerada subject ivainente

corao adequada e natural dentro do seu desenvolviraento tra-

dicional e porventura a que melhor traduziu essa aspiragão

tíe um "meridiano de Lisboa": a de um lugar provincial, de

escala reduzida, com jardinzinhos de recreio em vez de Par-

ques e cora bairros de renda limitada em lugar de guarteirdes

luxuosos. Não houve em toda a histdria da capital um diáloqo

- batalha mais verdadeiro e coraplexo que o cjue entrelagou a

anulagâo do projecto de Cristino ria Si.va para o Parque

Eduardo VII e a criagão do Bairro de Alvalade - contemporâ-

neos e sucedâneos no teinpo.

Em últiina análise, o projecto de Faria da Costa para Ai-

valade, cujo estudo data de 1945, apresenta- se ncsta

conjuntura corao uraa tentativa bem lograda para reestruturar,

em termos adeguados, uma perspectiva cobre a capital, que

outras exiqências sociais mais prementes haviam condi-

cionado, num tempo ein que já nâo se pugnava por uin

cosmopol itisino mas por uma básica e elementar dignidade ae

viria, de habitagão e de trabalho.

Foram estes principios gue, na verdade, alimentaram o

plano rie Faria da Costa referido em eonsonancias que fizeraai

tainbém cora que este arquitecto tivecse igualmente coiaborado

no novo perfil gue foi dado ao Pargue Eduardo VII, era equipe

com Keil do Amaral, exactamente em 1945. Nesse ano, o plano

definitivo para a zona de Alvalade, definida a sul da então

Rua Alferes Jvlalheiro (hoje Avenida do Brasil) era aprovado,

inic.i ando-ee a sua construgão

0 parque dos desvelos da cidade no qual a Avcniria da Li-

berdade (aberta em 1879) estacara "em fdlego curto entre

inontdes de cascalho" como escrevia Ega de Queirds nos finais
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do século (43), foi o lugar por excelência de todos os so-

nhoe de desenvolvimento para Lieboa, maniqueísticaraente vi-

Lima dos revivalismos que pretenderam fazer dele urn segundo

Passeio Público e dos utdpicos projectos de o atravessar por

uraa larga via onde se inscrevesse a prdpria possibilidade de

fazer da cidade uma capital. Ressano Garcia foi o primeiro a

assumir e a decretar uraa solugão para aquele territdrio,

integrando-o num "Plano Geral de Melhoramentos" (44) en-

quanto o definia como "um araplo jardim fechado", estudado

coino tal por Henri Lusseau era 1888, e convenienteraente

ajustado ã mentalidade que o mesrao Ressano impriraira na

planificagão das "Avenidas Novas" sob ura praqmatismo que sd

pdde ser lido como imagera de um proqresso ou de "uraa diraen-

sao urbanisticamente culta" em oposigão a anarquia urbana

que Lisboa entâo vivia (45). Isso não siqnificava, obvia-

mente, que tal acgão trouxesse consiqo uma ideia global da

cidade e gue, portanto, visasse instalá-la no seu ser ideal

ou eequer, que dentro do seu programa, isso tivesse sido

coneiderado e, logo, o veredicto para o pargue por absurdo

nâo satisfez, continuando Lisboa a idealizar para aquele

local as mais geniais conf iguragdes que alquma vez qualquer

outro espago inspirou. Assim, o país dos princípios do sé-

culo pôde partilhar da operagão delirante com que Fialho de

Alraeida o transfigurou numa imaginosa simbologia da "Lisboa

republicana" (46) e que, em 1908, Ventura Terra traduziu,

raediante um plano que ajardinava e arruava esse territdrio,

cora equiparaentos de prestigio e cora uraa linha de moradias

que o circundava voltando para ele as suas fachadas traba-

lhatíae. Mas essa "Lisboa Monumental" mascarava apenas deco-

rativamente a pesada heranga de Ressano cujos reais divi-

dentíos tinham ficado pelos cálculos de distribuigão das no-

vas artérias, confinadas â sua visão prdpria e parcelar de

"bairros macigos de cantaria cora fachadas de pechibeque, sera

uiit pormenor a aleqrar-lhe a monotonia dos arruados, com ár-

vorue exdticas espetadas pelas ruas a teiraar que temos um

irapério ultramarino" ,
como bem sintetizava Aquilino Ribeiro

(49).

0 projecto de Cristino da Silva vai apagar ou tentar
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dissolver essa diinensao provinciana gue a consequente de-

terminagão de um jardim fechado }>ara os terrenos do Parque

siniDolizara mesino antee das construgdes das Avenidas Novas

sc efectivarem na sua impossivel arquitectura, alinhada por

"ruas novas qizadas a cordel" (48) em conforme identidade. 0

prodiqioso esforgo do procurar iazer de Lieboa uma capital a

par de outras que por essa Europa proqrediaiu, torna-se na

pretensãû e essência raeema doc persistentes projectos de

Cristino que atravecsara uma dpoca refiectindo ae suas gran-

dezas e misérias até se transformarem na imagem possivel do

pais .

A conversão de uma série dc referênciae anteriores desde

a célebre utopia de Miguel Pais (1825-1888), que fizera es-

tremecer os estreitos alicerces onde Ressano assentara umas

.ivenitías, ãs ideias urbanísticas de Forrestier, langadas

entre 1927 e 1928, passando pelas suqestdes higienicictas

dos irmáos raédicos MacBride, estão na base dessa fantástica

dcslocagão gue teve forga e engenho para transformar o ar-

ranjo pontual de um Pargue no motor de uma radical trans-

forraagão da cidade.

Mantendo erabora a vocagao inicial daguele local corao ee-

pago a ajardinar, Cristino faz deie um lugar de distribu igão

de vias estrela de radiais que daii partiam o que

conduziara a Monsanto, Carnide, Luraiar e Campo Grande li-

gando o contro da cidade aos novos bairros dessimi nadoe por

aquelas zonas, pelo prolongamento da AvtMTÍcia da Liberdade,

e dando largueza de perspectiva a uma cenografia urbana,

onde abria uraa larga Praga (gue dcveria receber a estátua cia

Repũblica) iraplantando nela um raagestoso Paiacio ria Justuga,

inuito ao gosto dos programas da École des .ieaux Arts tíu Pa-

ris. Delírio inoportuno e extravagante para uma Lisboa que

nåo tinha ainda um sietema de osgotos nem um abastecimento

de água condigno? Aposta numa monumental idado deslocada

qttando a maioria das rtias estavara intransi táveie ,
ac habi-

tagdes eram insuf icient es e alquinas estatísticae apontavara

(erradaiiicnte) para um crescimento lento? Visão predulária

num paĩs rie fracos recursos? Muito siinplesmente, como se
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escreveu e insistiu na imprensa da época, era um projecto

"duiiia larga e ampla visão", "fácil e econdmico de se exe-

cutar", "serve Lisboa desafogando-a" , "vai de encontro aos

raelhores alvitres até agora apresentados sobre o Pargue",

"aproveita todas as construgdes ali existentes" e, funda-

raentalmente, "está dentro do nosso tempo e servirá a cidade

no f uturo" ( 49 ) .

Foi assim que, em 1930, se apreciou o projecto de Cris-

tino da Silva, apresentado no I Salão dos Independentes

(50). Então o "Diário de Noticias" (51) garantia que o

Presidente da República o tinha admirado "principalmente" .

Ele era não sb o relangamento de uma ideia que caira no

esquecimento, apds o ruido levantado ã volta do convite e da

vinda do arquitecto paisagista Forestier em 1927, (52) como

o avangar de uma proposta que reunira sugestdes, conciliava

alvitres, vocacionando-se para uma viabilizagão que não

abdicava da solugão aberta que o urbanista francês

preconizara. Esta solugao, explanada em Julho de 1928, por

altura do primeiro aparecimento público do projecto de

Forestier, foi acompanhada por uma entrevista que o "Diário

de Notícias" promoveu paralelamente (53). Nela, ele deixava

passar uma visâo sobre Lisboa, tentando, a partir daí,

justificar o seu plano e mostrar como aquela intervengão

podia ser considerada a última oportunidade de uma cidade

que crescera sem planeamento e sem obediência a qualquer

perspectiva de regulamento. Para ele era ja dbvio que

"depois do esforgo" do Marquês de Pombal "nada mais se fez

digno de nota", parecendo, corao logo acrescentava, gue

Lisboa se esquecera dessa tradigão "deixando que a cidade se

desenvolvesse na mais completa desordem, corn excepgão da

Avenida da Liberdade". Mas, mesrao esta "não devia ser olhada

senao como ura esbogo", uma vez que era claro que não podia

ficar cortada nas duas extremidades "tão aproximadas uma da

outra" (54). Impunha-se, portanto, uma continuagao, ou seja,

o seu natural prolongaraento . "Por um feliz acaso, gue não

deve deixar-se fugir" - corao Forestier fez guestão de

sublinhar - a Avenida terminava em terrenos livres, "podendo

por isso continuar a subir atd uraa "Terrasse" quase natural
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de onde ce disfruta um esplenditío panorama". Lisboa tinha

assim naquele Parque a ocasião e o pretexto para

transformar-se na "cidade maqnifica" que o urbanista francês

advoqava ainda poder ser. Se era "compreensivel" nao pensar

iraediatamente na modificagão da parte sul - iqualmente por

ele estudada -

"que necessitaria de trabalhos diilcies e

dispendiosos" , já a parte Norte da cidade deveria merecer

"uma atengão cuidada" e rápida. A fazer-se o que o seu

esbogo de programa consignava, Forestier garantia que o

resultado tornar-se-ia "incomparavelmente mais belo que o da

Praga da Étoile, em Paris", pois aquela zona tinha uma

situagão que francamente a favorecia, e muito "mai.s útii",

porque desse grande 'plateau',
"

verdadeiramente excepcional"

haveria a possibilidade de abrir directamente e naturalmente

largas avenidas.

Os elogios ãs belezas naturais de Lisboa e ãs vantagens

do seu aproveitamento dentro de um tragado racional nâo eram

inocentes e, por entre eles, ficara um aviso: "nâo será pe-

rigoso para o futuro da cidade privar-se assim, voiuntaria-

mente, e desde já das fáceis e largas possibilidades de de-

senvoivimento na sua parte norte terminando a bela Avenida

da Liberdade, demasiadamente curta, por um pequeno Parque?"

Forestier sabia da vasta oposigâo que se forjara contra a

sua ideia de prolongamento da Avenida, curioeamente coraaiu

dada por Quirino da Fonseca, militar de carreira então á

frente do pelouro das Obras do Municipio de Lisboa, u res-

ponsável pela vinda deste arguitecto a Portugal. Na altura,

aquele vereador pensara ser possível contar coin Forestier

para modernizar a capital e, exactamente, seduzido pelos

arranjoc notaveie que eete empreendera ja uin Parie, Bruxu

las, Barcelona e Sevilha, enfrentara o ressentimento cte ai-

guns arguitectos nacionais gue viram nest.a apelagão um des-

inerecimento profissional das suas capacidades (55). As ne-

cessidades eram muitas e as opinides pedidas não sc cir-

cunsciuverain, de inicio, a uitta zona particulai . Quirinu

conta como percorreu cora Forestier, em Fevereiro de 1927, a

cidade de lée-a-lés, mostrando as suas carências e soiici-

tando opinides e alvitres mesmo antes de serem formalizadac

-
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era plano (56). Mas para este arguitecto depressa se tornou

claro que a urqôncia máxima se situava ao norte da Avenida

da Liberdade e, precisamente, naqueles terrenos do Parque

que Quirino, entretanto, embelezara cora lagos e pontes ri-

diculas mas em consonância cora os despropdsitos de outras

construgdes que ali se haviam também já levantado, como o

Palacio das Indústrias (cujo desenho dos irmãos Rebelo de

Antírade servira antes um Pavilhão efémero apresentado no

Brasil) e a Estufa Fria. Ora para o vereador que defendia

cora ímpeto as suas "inclinagdes era assuntos de arte e lite-

ratura" (57), a ideia do rompimento da Avenida passava pela

demoligão do seu lago e, pior ainda, ele que pensara que o

problema do Parque era uma questão entre outras e, possi-

veliuente, até menor do que muitas, de repente via o seu

jardim objecto de planos que o neqavam
- fazendo-se mesrao

decsa negagão o fulcro do desenvolvimento de Lisboa.

0 plano, ou melhor, "a indicagão gráfica destas ideias"

corao Forestier preferiu chamar (58), não era ainda ura pro-

jecto de execugão. 0 arquitecto fez notar que apenas lhe

tinham sido fornecidos<,;alguns dados e pouco exactos*. Mas,

inesmo assim, ele avanga os elementos essenciais que deveriara

cervir de baee aos futuros estudos: "a avenida, construida

era seguimento da Avenida de Liberdade, teria uma largura de

190 a 200 metros, "a fim de dar a impressâo duma vasta ave-

nida de jardins parecida com a do Bois de Boulogne (que tem

140 metros de casa a casa)"; "seria enquadrada por habita-

gdes sd para moradia, certamente luxuosas e elegantes, em

virt.ude da sua situagão no mais belo bairro de Lisboa"; e,

para encarar o seu suporte financeiro, ele lembrava gue "a

revenda destes terrenos nas novas condigdes produziria re-

ceita suficiente para cobrir as despesas desses trabalhos",

exemplo, aliás, gue havia sido posto em prática em outros

países. 0 Champs de Mars, em Paris, a Avenida de Tervueren,

em Hruxelas, eram apenas duas instrugdes dessa possibilida-

de. 0 gue interessava era "roraper com aquele remate mesqui-

nho" era que se transformara o parque e fazer dele um luqar

amplo com suas raatas
,
os seus campos de sport e também - com

o sublinhado que introduziu - "a sua mistura com qrupos de
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casas de habitagão, conservando-se as aglomeragdes já exis-

tentes, alargadas e mais ordenadas - meio para obter o as-

pecto de uraa raaior extensão de pargue, sem os encargos do

custeio, nem tão pouco o grande dispêndio da coinpra de ter-

renos" .

Compreende-se a estupefacgão e a frustragão de Quirino

que promovera a vinda de Forestier pensando retirar dela

argumentos que solidif icassem os seus propbsitos e que afi-

nal acabara por recolher dela a desaprovagão do que havia

iniciado. A objecgão da pobreza do pais era válida e tradi-

cionalmente funcionara sempre que se pretendera levar avante

qualquer iniciativa qrandiosa. Aqora, a ela, Quirino podia

juntar uma outra, que era a da natural dificuldade do ter-

reno, "convulsa orografia", dada a elevagão das cotas e a

consequente obrigatoriedade de raovimentagão das terras para

obedecer a tão arrojado plano. A discussão tornou-se públi-

ca, os jornais acompanharam e a cidade seguiu apaixonada-

mente a polémica.

Historiadores, directores de museu, arquitectos, escui-

tores e pintores são interpelados pela imprensa e não se

furtam ao confronto. Todos, sem excepgão, declararam-se en-

tão defensores do projecto de Forestier vendo nele a opor-

tunidade de um arranque esperado. Decerto cjue viam nas di-

ficuldades postas alguns dos obstáculos a vencer mas nem por

isso fizeram deles a razáo ou justif icagão da desietência de

uma tal via. Para Reinaldo das Santos o grande entrave es-

tava na "mentalidade das gentes portuguesas" e nâo encon-

trava outra dificuldade senão a de reformá-Ias "de chofre"

para as levar a aceitar concepgdes "deste jaez" (59). Já

para José de Figueiredo esse problema não ce colocava (60).

0 plano "valorizava Lisboa" e a partir desta permissa tor-

nava-se então necessário encontrar os caminlios adeguados ã

sua viabilizagão. 0 problema financeiro af igurava-se-lhe uma

falsa questão pois a "valorizagão econdmica" dos terrenos

envolventes e até então abandonados resolveriam em grande

parte essa preocupagão. De resto, essa era uraa opinião par-

tilhada pelo escultor Francisco Santos -

gue trabalhava en-
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t.i>. ua estátua cie Minerva que haveria de figurar no Monu-

liiunto ao Marquus de Porabal (61) e nessa qualidade tinha sido

uu:ui.rido -

e, corao rematara antes Reinaldo dos Santos,

ri<:.itîe que houvesse vontade para pdr em prática o plano "di-

uliuiro havia sempre" (62). Quanto å parte tdcnica não havia

riúvirias. 0 arquitecto Euqénio Correia, "a quem devemos, em

parte, a reconstituigão do estilo arquitectdnico português"

(6.) e com esse avai fora escolhido para se pronunciar, não

!u-sita: o esboceto agradava-lhe, resolvia "duma rnaneira

agrudável e bela, uin dos necessários prolongamentos de Lis-

bou" e a Câmara deveria aprová-lo "depois dos necessários

ustudos e demarcagdes evitando desde já futuras obras" (64).

Essus estudos poderiam ser mesrao realizados por arguitectos

poi tugueses e, Eugénio Correia sugeria jã Paulino Montês,

Suqurado e Cristino da Silva -

nuraa arapla proposta de esco-

li:,.is u, possivelmente, de solugdes...

Cristino, porém, antecipou-se e, em 1930, apresenta um

u:..;u:do de sua iniciativa prdpria. A época, o espírito que a

tiiîormava e a importância crescente que ã arquitectura e aos

ai,juitectos comegava a ser dada justificam esta aventura.

Alius, a secgão de Arquitectura que integrou esse I Salâo

«.Jo.; Independentes (1930), onde ele fez figurar o seu pro-

j.'io, melhor do gue gualguer outra explicagão o cnguadra.

Ai i assistia-se a um vigor e a uma capacidade ou desejo de

intervengão gue não era dado por obras já realizadas ou se-

quur encomendadas . Eram estudos, projectos - no sentido real

oo termo -

e, sd assim se compreende que uma proposta da-

tjuu.ia envergadura pudesse ter aparecido daguula maneira.

t.io.'ez, tambéra isso justifigue o vínculo gue o seu autor

ac.ibaria por manter com aguele gue foi, certamente, a obra

in.i :s erablemática da sua carreira e, porventura, da cidade.

Esta experiência urbanística de Cristino da Silva não

nos permite muitas simplif icagdes . Todavia, de entre todas

as que habitualraente a resuraern, uma há que não consente mais

o .u;u obscurecimento e que é a da sua recusa inteira pelas

ra...Jes ideoldgicas a gue está associada. A abundância con-

ciota de estudos e solugdes, as transforraagdes que lhe forara
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sendo introduzidas, o reportdrio de pontuagdes que o tempo e

as necessidades embleraatizarara, a defesa intransigente das

iinhas gerais do projecto reiteradas ao longo de 30 anos (o

seu últirao depoiraento sobre esta questão data de 1960) e a

recusa final do seu plano com a declaragão histdrica de que

tal atitude era "um erro fundamental" e "irreparável
"

(65),

fazem desta obra o programa raais simbolicainente idealizante

ou denunciador de uraa incapacidade real de pdr em prática

uma ideia de cidade cuja raeradria é a que inais prdxinia estã

ainda de nds . É que o projecto do prolongamento da Avenida

da Liberdade de Cristino não foi apenas o resultado rie in-

findáveis estudos ou de conjuntos incalculáveis (66) de so-

lugdee. Ele foi a incarnagao meeraa de uma visão positiva da

cidade, sonho derradeiro de um desenvolvimento esperado ha

anos e no qual se tentou uma visão positiva da cidade, sonho

derradeiro de um desenvolvimento esperado há anoc e no qual

se tentou uma imagem da capital que traduzisse e aqlutinasse

um tempo, antes de se saber que eíe estava vocacionado para

o suu prbprio esquecimento.

0 primeiro estudo de Cristino para o Parque foi a meta-

fora da modernizagão de uma cidade adiada que colocava em

iniciativas dispersas essa vontade, logo indiciada na

transformagão cios seus cafés, das suas lojas e, principal-

mente, dos seus cinemas - indices urbanos por excelência gue

comegavara a pontuar ura novo itinerário de vivências citadi-

nas respondendo a essa procura cora fabricagâo de uma fisio-

noraia arguitectdnica prdpria, tornada depois elemento re-

ferenciador desses itinerários. Este esforgo religava gene-

ricarnente, e cora algura êxito, a seguranga de uraa recente

ordem financeira ãs esperangas desenvolvimentistas gue os

anos 20 protagonizaram antes de mergulharera no colapso que

abafou ao mesmo tempo os seus interesses e as suas ideias. A

assungâo oficial do plano, apresentado dois anos antes na

Exposigão dos Independentes, evidenciava essa estabilidade e

essa confianga fazendo prova das novas possibilidades que

pareciam oferecer-se. Com elas veio também a sua ajprovagão,

em Outubro rie 1932, facilitada pela nomeagão do coronel José

Vicente de Freitas para a presidência do Município, em Margo
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n..- ;:.;e ano, c jjela consequcnte demissão do coraandantc Quirino

d«, i'onseca, ciois meses depois (67), vereador do pelouro das

t); >s dossa instituigão e critico feroz desse projecto quu

<j. . i.ara a senrenga de morte dos seus arranjos no Parque, do

pretenriura fazer ura segundo Passeio Público (68).

Entru o plano e a edilidade parecia haver agora uma os-

i'.ĸ. ,■

qt.e o louvor público da solugao sb podia siqniiicar

(<>'>)■ Ela respuitava, em linhas gerais, o seu esboceto de

!1>->|), numa incpiragão directa das ideias de Forestier, inae

au.-.ptado ãs contingências : a larga via de prolongaraento du

Avisida da Liberdade raantinha-se, com menos largura, ou se-

j«i, prosseguindo a já consignada por ela, em vuz. du «.i alur-

q<u" como Forestier tinha preconizado; o laqo existente ora

slu.s tituido por um canal monuraental que ocupava todo o vale

ustundendo-se até ã Estufa Fria, que era conservada aseim

cGiiiu o Pavilháo das Indústrias; e, em pendant com este, le-

vuiitara um Pavilhão de Honra, destinado a restaurante,

eq,. i 1 ibrando assim em volume o eixo da composigão. Na cota

iua . ■:_ alta do Parque, abria-se então a vasta Pragii destinada

,.i i ,-cuber a est.átua da República e, em cuja base, Cristi.no

Ui.mLcia poder construir-se o Museu "da Revoiugao ciu 28 du

Hi.;u" (70) nâo vendo nisso contradigão alguma. Ocupando os

t:".:s lados dessa praga, que se queria da dimensão do Ter-

ru.ro do Pago edificava-se então o arabicionado Palácio da

Ju.u. Lga (71), com passagens monumentais por debaixo do edi-

i'iuio, servindo e ligando o trânsito entre o centro e os

uovoe bairros compreendidos entre Monsanto e o Lumiar. Era

uU'. ucerto entre ae duas ancestrais posigdes de enclausura-

tiii-sto do Parquc e da natural Avenida com casaria, ressai-

tanrio o existonto, melhorado e defendido com tufos tío arvo-

i'c.Ut) quo Ihc conferia e salvaquardava a definigão. Por isso

niúsmo ele foi unanimemente aceite pela comissâo que entao a

crlilidade nomeara para o apreciar. José de Fiqueiredo na sua

qu<. I idade de director do Museu de Arte Antiqa, Sousa Lopes

(dii'octor do l«lusuu de Arte Contemporânea) ,
Tertuliano Mar-

cju.-.s ( repreeentando a Associagão Nacional dos Arquitectoc) e

os olisipdgrafos Matos Segueira e MacBride elaboraram então

ui.i reiatdrio, genericamente concordante, eraLora recheado du
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considerandos â volta desta obra e que outra coisa nâo eram

cjue uma chamada de atengão para Lisboa inteira, as suas ne-

cessidades, carências, urgências, atd chegarem ao problema

de um plano dircctor que não havia (72). Do projecto para o

parque notavara que "tera largueza", "tera até elegåncia" e "o

pitoresco não lhe falta". Todavia.não deixariara de acres

centar gue ele "tem que servir de base ao preconizado plano

de conjunto de melhoramentos da cidade" , que "eeee plano

urge estudar- se" , gue deveria ser o governo e não a £âmara a

fazê-lo aprovar. Criava-se assiin uma dependência, aciando a

sua realizagão efectiva e empurrando para uma eotugão geral

o gue não pdde eer visto como principio dela. Cristino pas-

sara a vida a pretender deraonstrar isso mesmo cein jaraais

conseguir. Em 1936, quando o reqime celebrava os seus dez

anos de existdncia, o projecto voitou ãs primeiras páginas

dos jornais. Já não se tratava do "prolongamento da Avenida"

co.uo em 1932 se noticiara (73) raas da construgâo ric "Licboa

- capital do Irapério" (74), "na era de Engrandecimento" . 0

prograraa acusava tarabéra, eie prdprio, estas altcragdes dos

cabegalhos dos jornais: estruturalmente as linhas de defi-

nigão ínant Lnham-se, mas na enorme Praga cm vez do Palâcio da

Justiga e da programada eetátua da República, pensada ein

1932, fazia-se erigir agora um "Arco do Triunfo", "destinado

a glorificar os obreiros do Ressurgiraento Nacional" (75).

A ideia fora de Salazar, segundo a versão pública quc-

CrÍ!..tirio pds a circular, em entrevista dada na altura ao

"Diário de Noticias" (76), o que levara a ter de dcsiocar a

localizagao do Palácio da Justiga para evitar que se encon-

trassem lado a lado "dois monuraentos de grande transcendén-

cia". De resto, a tentativa de recordar naquele int:siuo local

o "iTiovirnento de 28 de Maio" tinha já eido contempJ acla pelo

prdprio Cristino da Silva em 1932, quando para a base da

estátua da República previu um Museu da Revolugáo, como vi-

mos. Em quatro anos, porém, a situagão politica tinha-su

alterado, consolidado, e era natural que a vers.io museold-

gica não fosse suf icientemente triunfalista para traduzir o

modo como Salazar coraegara a viver os anos de ouro do seu

aoverno. 0 Arco do Triunfo simbolizava, assim, ussa cons-
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ciencia nova do poder que ura projecto desta enverqadura po-

dia facilmente traduzir e einblematizar . Neste novo arranjo

arquitectdnico, a Praga monumental, que se queria da mesma

importãncia que o Rossio, situava-se na cota mais aita do

Parquc, mantendo a sua forma rectanqular com 220 metros de

largura por 200 de fundo, antecedido, poréin, de uraa vasta

espîanada destinacia a loqradouro público. Ao fundo dessa

vctstissima praga, recortando-se sobre o conjunto, erquia-se

e;itão o maíjestoso arco do Triunfo, enquadrado aqora por

quar.ro edifícios públicos de proporgdes monumentais, desti-

natíos ũf, novas instalagdes dos Museus de Arte Contemporânea

e de Escultura Comparada, Palácio de Exposigdes e de Comí-

cius Pûblicos, e Sala de Concertos . As fungdes administra-

tivas c de foro judicial que, em 1932, para ali ce previram

nujua siinbologia explicita da preservagão da Ordem e da Jus-

tica uum Palácio que a significava, eram substituidas por

este novo centro cultural e civil, de acordo com as preo-

cupagbes de uma capital cujo impdrio exigia uma retbrica

construtiva ã rnedida da sua iniagem.

Curiosamente
,
a cidade parecia rever-se neste novo pro-

ju-cto. A S.N.B.A., através do seu presidente, felicita

Crietino pela solugão encontrada, vendo nela "o triunfo da

ldgica, do bom-senso e do bom-gosto", e o Sindicato Nacional

do.-i Arquitectos, também atravds do seu presidente (na altura

P«.ir.-Jal Monteiro), envia-lhe "as mais vivas felicitagdes por

l!ie ter sido dada a oportunidade de ver realizada a sua

co/.cepgão do prolongamento da Avenida da Liberdade, obra gue

lioi'.rando V. Exã , honra a Corporagao Portuguesa dos Arcjui

tectos" (77). Aliás, a revista "Arquitectura" , em Janeiro

decte ano (78) falava já numa "grande avenida moderna atra-

vé.3 tío Parque", voltando ao assunto no número seguinte (79)

numa alusão franca e aberta ãs transformagdes que meses de-

pois seriam conhecidas. Nessa altura, foi a vez da revista

"Arquitectura Portuguesa Cerâmica e Edificagão (reunidas)"

'. H.j) tomar posigão ciara pela solugão apresentada. Todaviu,

aepressa o problema foi arredado das páginas destes drgãos

da especialidade, mantendo-se a classe ã margem do seu pos-

t. er'i.or desenvolvimento, mesmo quando as obrae, anos depoic,
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oin 1942, sâo algo bruscismente implementarias .

0 afastamento de Duarte Pacheco do Ministério das Obras

Públicas, cra 1936, esteve na base do súbito abandono c con-

eequente esqueciemnto em que esta nova tentativa cio levar

avante o projecto caíu. A aprovagão do plano de Criscino ein

1932, coincidira com a sua cheqada ao ministério e o reto-

mar do projecto, em 1936, ao ministro ainda estava liqado,

na soquencia das iniciativas que, entretanto, proinovcra,

principalmente a que levara â criagão, em 1934, do Parque de

Monsanto sem dúvida irapulsionado como maneira de oíerecer

cora vaiitagein um parque a cidade e de poder calar a opoeigâo

que se luvantara, em 19 32, contra a idoia de Lisboa perder

uiii espago verde ao topo da Avenida que o projecto riu Cris-

tino parecia ameagar. 0 tempo que deconeu entre 19 32 e

1936, foi exactamente aplicado na construgáo dessa alterna-

tiva que deixaria, certamente, uraa margem de manobra raaior

para a viabiiizagão do proiongameento da Avenida da Liber-

dade, anuiando ou esbatendo os argumentos da falta de um

pargue na cidade, e superando tensdes gue sd dif icu Itar Lain o

comego do processo de construgão do pLano aprovado para o

Pargue Eduardo VII. Todavia, no momento exacto em que os

trabalhos em Monsanto já eram suf icienteraente palpaveis para

cerem apresentados corao compensagão do espago usur[>ado ao

topo da Avenida e, precisamente, na altura em que Salazar se

umpenhava directamente necte projecto de enqrandeciment.o da

capital, razdes outras, de ordem politica imediata, exiqLram

o afastuinento de Duarte Pacheco da esfera do poder e, cora

eLe, íicavara ambas as obras suspensas.

Quando, em 1938, Salazar volta a chainar Duarte Pacheco

para a Cáraara de Lisboa (Janeiro) e depois para o Minietério

das Obras Públicas (Abril) a qrande prioridade centrara-se

nas celebragdes centenárias, elas prdprias já anunciadas com

em detalhado programa pelo Presidente do Conselho cm Margo

desse ano (81). 0 acabamento do Parque de Monsanto tinha-se

tornado prioritário porque qarantia a incursão da auto-es-

trada (eiuão projectada) em Lisboa e daria um condiqno ru-

mate aos planos que â volta de Belém se esbogavai:: o onde
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_G a caber a urbanizagão da Sncosta da Ajuda. Outrac ini-

i ;.vas, corao o Aeroporto e as Gares Marítimas, ou os mais

;u.:tes restauros em monumentos da capital, ocuparara in-

teiramente as verbas e as energias disponíveis grande parte

. l.is concentradas na edificagão dos pavilhdes da Exposigão

,..u deveria emblematizar as comemoragdes, das quais ficaria

o ...rranjo urbanístico da Praga do Império.

Tudo isto se fez cora a paralela preocupagão da

irutauragão de um plano director da cidade que, neecu mesmo

ano cie 19 38, coraegou a ser estudado. Mas a questão do Parque

Ecuardo VII ficou de lado. Não que o projecto dc Cristino,

ja .q>rovado, despertasse dtividas a Duarte Paoheco, inas por-

ijuu outras prioridades o vocacionaram para uina efectivagão

posterior .

Na reuniâo da vereagão municipal de 19 e 26 de Dezerabro

rio 1940, destinada a apreciar o orgamento camarário para o

ar.o seguinte (82) era integrada no capítulo das Despesas

Extraordinãrias uma verba específica de 800 contos para as

obi'as do prolongaraento da Avenida da Liberdade, logo consi-

dũí«-ida diminuta pela grande maioria dos vereadores não sb

;>.:.us exigéncias do prbprio projecto como em relagão ao

cJiepêndio destinado a outras cuja a desproporgão era evi-

riuute. Apresentada a guantia de 2.000 contos para unfrentar

cjs ..uetos resultantes da obra a efectivar na Avenida Margi-

na !
, entre o Cais do Sodré e Xabregas atraves do Terreiro do

Pago, ou o elevado volume dos 8.000 contos previstos para a

eriiricagão do novo Matadouro, a disponibilidade financeira

para o Pargue Eduardo VII era insignif icante e significava

qtit: ele ainda teria de aguardar melhor altura. É certo gue

ce aguardavam expropriagbes na zona, "ainda demoradas", como

justificava o presidente do munícipio, e logo náo estavam

aintia criadas todas as condigdes para se apostar em forga

i.uiua obra que dependia em qrande parte das receitas conse-

tjultías com transacgbes e revendas dos terrenos circundantes

para se poder avaliar com rigor os cálculos das despesas

finais. A atribuigão daguela cuantia tinha poic um valor

simbdlico e visava apenas não deixar que aquela obra caisse
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no esquecirnento deixando de fiqurar nas propostas orgamen-

;ais da Cdraara . De resto, os encargos f inanceiros do Muni-

cipio cora as celebragdes centenárias eram tima heranga ainda

considerável, não apenas nos 19.000 contoc gastos (83) mas

na araortizagâo do emprcotimo ã Caixa Geral doe Depdsitoe

j>ara iniciar contrugdes gue entretanto deveriam ser con-

cluidas para aldm do pagamento dessa divitía .

Na sessão de Dezembro de 1941 (84), dest.inada a preparar

o orgamento de 1942, uma soraa ura pouco raais avultada (1.200

contos) é proposta para integrar os dispêndios com ae obras

cio Prolongamento da Avenida. Uma vez mais, os vereadores

concordaram com o facto de ela se mostrar novamente insufi-

ciente, embora louvassem a iniciativa. A verdade é gue a

Cãmara estava erapenhada num conjunto simultâneo du obras

vindas de trás e não conseguia eguilibrar o orgamento do

modo a poder langar-se numa nova frente de ataque coin as

responcabilidades que, por exemplo, uma empresa como aquela

acarretava. Em Janeiro de 1942, por razdes de cessamenmto tía

vcreagão que, desde 1938, estava â frente dos destinos do

Muntcipio, impds-se um balango (85). Ele, em si mesmo, é ura

documento iraportante náo sb porque fornece uma inventariagão

[>rucisa de ura trabaiho efectuado corao demonstra uma

consciencia preciea sobre o papel que nessus anos aqueia

entidade desempenhara em prole da capital. Mas, ainda rnais

importante do que isso, é que através dele é pocsivel en-

tenaer como, de repente, um novo impulso foi dado ao pro-

bieina do prolonqamento da Avenida, com uma injecgão de ver-

bas até entáo insuspeitaveis .

Para o presidente do Município era evidentu que com a

vureagão cessante um passo signif icativo tinha sido dado . É

cm consonância com ecta visão que ele evoca uina daria reali-

dade: "Lisboa, cidadc que viveu durante séculos sera plano

orientador, (...) Lisboa que tera andado a raercc dos bem e

mal intencionados era matéria de urbanizagão, que Ihu criaraiii

cituagbes e sujeigdes muitas vezes das quais comprometendo-

-the irremediaveimente o futuro, terá enfim o seu Plano de

Urbanizagão elaborado com o maior cuidado" . Tudo o que neste
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ttu.po se fez - e "apesar do Plano ainda não estar concluído"

■)d-i-_ as obras realizadas na cidade desde 1938 tom obe-

riuc „uu ãs directrizes que dele resultam". Tomou- se a faci-

lio.uiu dos cera rail contos resultantes do empréctiino ã Caixa

G-.-UUÍ dos Depdsitos -

que segundo o contrato devia cer dis-

pii.idido entre 1939 e 1942 e se destinava a promover a rea-

ilzagão dum determinado Plano de Melhoramentos -

para cons-

truir o Pargue Fiorestal de Monsanto, novos mercados, ar-

ranjo da zona dos edifícios universitários, Avenida da Ceuta

e saneamento da zona de Alcãntara, diferentes aceesos â ci-

daae, construgão do Aeroporto, raudanga da fábrica de gas,

cotaboragão na Exposigåo do Mundo Português e, eviden-

teuieute, o prolongamento da Avenida da Liberdade. listav.-i

cjuase tudo construldo ou em construgão, ou em fase de pla-

nificagão genericamente aprovada, como era o caso desta úl-

tiina obra. Chegado ao ano do terino de levantamento do recto

rio uinpréstimo, chegara tambdm o momento de enfrentar o pro-

jecto gue tinha sido progressivamente adiado. Da verba total

poeta a disposigão por aguela entidade bancária, tinham sido

gastos sessenta rail contos, "faltando, portanto, ainda uti-

ILzoi" guarenta mil". Mas, para além dela havia - corao foi

acent.u_.do - "a aquisigão de terrenos por quantia rauito su-

perior aqueles sessenta mil contos (...) o que quer dizer

que a administragao se tem orientado pelos mesmos sãos

principios que Salazar definiu e impds na administragão do

Estado" . A vereagão tinha portanto "motivos para se sentir

orgulhosa", mas acima de tudo tinha criado condigdes finan-

ceLras para se poder encarar finalmente a hipdtese de se

iniciarem ae obras do prolongamento da Avenida.

No dia 6 de Janeiro de 1942, exactamente quatro dias

apdc o balango que na reuniâo da Camara se fizera, o "Diario

de Lieboa" noticiava que "estã já a executar-ee o grandioso

projucto do prolongamento da Avenida da Liberdade gue sera

rematada por dois palácios raonumentais" . 0 titulo era mesmo

estu, grande e explicativo, e fazia-se acompanhar de uraa

roju'odugâo do plano de Cristino, dando uma vista panor.iiui.ca

sobre o conjunto e uma sensacional perspectiva da Avenida da

Liburdade. A notícia, detalhada, explicava que "as obras do
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Parquc coraegaram inesperadaraente" , que "um tapunio de costa-

nciras novas tapa a vicão do transeunte" e que ce "no últirao

Veráo, ainda havia ( no laqo) regatas sentiraentais, cora gdn-

dolas mais ou menos fantasistas, agora, poréiu, a toalha de

ãgua desapareceu, sob o aterro, ao longo do gual corre um

comboio de vagonetae, despejando terra". E, "no terreno so~

branceiro, onde se avista uma Lisboa invurosimil , era anfi-

teatro -

gue o jornalista sublinhava não terem "os pintores

cio Chiado" ainda descoberto -

"rasgara-se jã duas paralelas,

entre as guais deve passar o trainel duma larga artéria, gue

e o prolongaraento
- finalmente! - da Avunida da Liberdade"

Foi assim gue os iisboetas foram curproendidos na sua

desatengão por um vespertino que se antecipara ao omnipre-

sente "Diário de Notícias" que sd confirmaria aquela versão

no dia seguinte (86). Mas o "Diário de Lisboa" (87) fora

ainda mais longo. Ele sintetizava o plano gue ia ser posto

eiu prática, como uiicarnagão senslvel de algo qae parecera

impossível: "o Parquc Eduardo VII terá trêc artérias. Uraa

central, de certa inclinagão, que rematará, nos terrenos que

ficam em frente da penitenciár ia por uma lonnidável praga

maior ainda que a do Terreiro do Pago, circuriscrita por dois

qrandiosos palácios públicos"; e "das cabeceiras da Praga do

Marqués de Pombal partem outras duas avenidas que correrão

aos lados ocidental e oriental do Parque, respectivamente,

pcralelas ãs ruas Antbnio Auqusto de Aguiar e Castilho" . £

claro gue o monumental Arco do Triunfo, tanbem projeccado

tua referido tnas avangava-se já gue teria ainda que aquardar

alqum tempo erabora a colbnia portuguesa do Brasil se tiveecc

jã comprometido a financiá-lo. "Vai-se a pouco e pouco para

fazcr alguma coisa de prático
- de real", justificava o

-jornalista. E os porraenores do plano seguiain na sua sequên-

cia informativa, íazendo notar que ao iongo do prolongamento

ria avenida "haverã duas filas de macigos arbustivos, geome-

tricamente recortados"; que "por detrás de cada um, os ter-

renos serão ajardinados e arborizados
"

; que ao centro de

cada um estará uma construgão era cujo eixo se vé agora o

lCivilhão das Indústrias "que raais tarde deve ser demolido";

't
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e que outros desaterros paralelaraente se faziara tendentes a

"construir uma ala das tais moradias de luxo, que ficarão

cou. duas fachadas", uma para o lado do Parque outra para a

i'lu. Antdnio Augusto de Aguiar, na mesma simetria arquitec-

t.on ica que ce preconizara para o outro lado, na rua Casti-

liio, "ocultando os prédios cubistas ali erguidos".

Mas no itteio de toda esta diligência informativa, algo

ptuocupou, verdadeiramente, o Município, pois despertou uma

movimentagão desusada nos meios ligados â construgão. É gue,

paralelamente, anunciava-se gue esses terrenos marginais ao

Purque serão vendidos para moradias luxuosas - "e o terreno,

d.icja ce, custa novecentos escudos ao metro quadrado, sem

voli. ráraio" . . . . 0 desmentido sairia no dia seguinte, no

raucmo "Diário de Lisboa" (88) sem gue o prego base de lici-

i:.!<;ão fosce concretamente corrigido.

Entr etanto, os jornais mostravara fotografias dos traba-

ili.-s em curso (89) ou grandes perspectivas ãfreas (90) ou

rc:[>roduziam o projecto (91) informando gue apesar da com-

plc:xidade da empresa, as obras iriam prosseguir com a maior

rapidez possivel. A cidade confiara gtte pelo mesrao golpe de

uici.jia com que as obras se iniciaram elas acabariam por com-

piutarera-se e o assunto não raais veio a público.

Uin ano depois, em Margo de 1943, o "Primeiro de Janeiro"

cio Porto, não sem ironia (92), dava o alerta: tinha passado

j... .i.ais de uma ano sobre o entaipamento do Parque e as tá-

bu.is pintadas de cinzento comegavam a apodrecer sem que a

obiu tivesse surqido. "Aquela meia dúzia de homens e aquelas

vagonetes de caminhar sonolento -

pensava-se
- trabalhavam

para a maior obra lisboeta do século"; ein vez disso e "ein

faco do que tanto se anunciara", o resultado, meses depois,

resumia-se a uma rua aberta e um laqo entupido. Os trabalhos

huv.am parado e "o lisboeta assistiu ao nascer e ao morrer

tíu riuas quimeras: a do Parque e a do prolongamento da Ave-

nicia da Liberdade". Afinal, concluia aquele jornal, "aqueles

operários e aquelas vagonetes apenas construiam uma rua para

a Cainara vender os terrenos que ficavam a ladeá-la e apenas
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entupiam um laqo para arrumnarera as terras que tiveram de

ser deslocadas para a construgão da rua"!

A acusagão era grave, tinha em parte razão de eer mas

aquela nâo era a sua única justif icagão. 0 municipio nunca

escondera que precisava de negociar a transacgâo dagtieles

terrenoc para se iangar em tão dispendiosa erapresa; as obras

foram iniciadas com parte da verba orgamcntada para o ano de

1942 -

gue era, aliás, exígua como entâo se notou (93); e,

t:sse proccsso, tinha sido medirio e calculado. 0 problema era

gue dentro da prdpria Câmara Municipal de Lisboa, a vureagão

comegara a dividir-se guanto ã efectivagão do projecto em

guestão, mesmo apds os trabalhos preliminares terem sido

postos em marcha. 0 fundaraento era seuipre o mesrao e volta-

va-se ao princípio: prolongar a Avenida ou isoiar o Pargue

dando-lhe uma feigão de "zona verde tranquila" ? Todavia a

fdrmula aqora era diferente.

0 arqumento da circulagão viária, aumento de transito,

que desde os anos 30 vinha justificando projectos e iriu ias

tlu arranjoc urbanísticos torna-se absoluto e vai mesino san
-

cionar uma posigão. Enquanto o arranjo do Parque esteve

adiado, ou seja, entre 1938 e 1942, náo asscgurara a rotunda

do I-íarguês de Pombal o tão ambicionado nb v.iário cora ae li-

nhas du transito do norte, do sul e do ocidente da cidade?;

por outro lado, partinclo a Avenida Antdnio Augusto de Aguiar

da Praga rio Espanha, depois de regularizada, ao longo do

Pargue, pelo lado oriental, não satisfaria ela o papel de

artéria de penetragão atd ao centro da citíatíe? Estas eram as

interrogagũes simplif icadas e redondantemente sublinhadas

que nas sessdes da vereagão da Câmara espreitavam as decia-

ragdes ainda prudentes de alquns vereadore:. como as do ar-

quitecto Raul Lino e do jornalista Luí^& Teixeira. Enquanto

Duarte Pacheco pdde suster estas investidas praticistae nos

muandros tío poder que realmente detinha oias nao t ivuram

expressão nem realidade. Mas com o seu desaparecimento, elas

brotarara cora toda a forga dos arguraentoe gue fizerara pieva-

lecer e, esses, como veremos, eram bem menos simples do cjue

se pensara. De gualguer forma, o lento e moroso processo riu
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ex ..ropriagáo e neqociagâo posterior dos terrenos â volta do

Parque facilitou, de facto, o caminho que as coisas tomarara

u que a morte do ministro, mais do que tudo ainda, favoreceu

de raaneira irremediável .

A 22 de Novembro de 1945, a Câmara de Lisboa, sob a pre-

siacncia de Salvagão Barreto, aprovava um novo projecto para

o Parque com a votagão siqnif icativa de 10 votos contra 1

(94). 0 novo plano era da iniciativa do prdprio presidente e

fora concebido por Keil do Amaral e Faria da Costa num pro-

graraa diferente que "confessava" a sua vontade de sur apenas

um parque e manifestava a sua "viabilidade" u muito maior

"humildade" se comparado com o projecto anterior de Cristi-

no, como explicou Salvagão Barreto numa entrevista dada na

altura (95). No fundo ele resumia-se a uma alarneda central,

ladeada por grandes raassas de árvores, ao fundo da qual se

previa a construgão de um qrande edifício públiccj
- chamado

depois de "Palácio da Cidade" -

mas que então não tinha

ainda uma precisa definigão de fungdes. 0 plano era de fácil

execugão, relativamente econdmico e não faltou quem suge-

rissu gue nele se empregassem os desveios e verbas a dis-

pensar nas prdximas comeraoragdes , estas do 8^ centenário da

toraada de Lisboa gue deveriam ter lugar em 1947. Essa foi,

dc resto, a sugestão de Luis Teixeira, franco defensor deste

novo projecto, como aliás Raul Lino, gue publicainente o

elogiou (96), era acerto total com a sua ideia de três anos

atráe (97) ao defender gue "quando o povo acorre ao chamado

Parque o que ele procura não são os arruamentos ríqidos

( . . . ) são áreas de expansão onde se possa recrear cora maior

liberdade, espalhando-se pelo terreno ao jeito da sombra das

árvores". Era impossível saber se no caso de Raul Lino era

este o jardim que ele preconizara ou se a sua aprovagão era

apcnae o gesto que definia a sua sempre explicita desapro-

vacao do projecto de Cristino, imaqem de uma transf iguragão

de í.isboa gue não lhe poderia convir no seu diraensionamento

e tjiie outros aproveitariara era rezdes nacionais e portuguesas

corao já, nos anos 20, o tinham feito em relagâo ãs suas

tentativas de preservagão de cariz ou de estilo que redondou

uin maneiras que nem ele prbprio reconhecia (98).
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De Cristino da Silva não surge, como se poderia esperar,

uraa aceitagão sem recorte corabativo. Pelo contrário. É com

veeméncia que ele diz discordar "da maneira mais absoluta"

ciusse novo arranjo, "conio arguitecto, coino professor, corao

urbanista, corno lisboeta" (99). Era "um trabalho de pura

purda", um atropelo â ldgica, gue Cristino advogava corao

"erro fundamental
"

,
"ura erro de economia, erro de urbanismo,

erro de visão" . A cidacio tinha exigéncias prdprias gue lhe

advinham tíe uraa natural orografia: "o Paseio Público não

resistiu" e "sucumbiu ante a ldgica de rasgar a avenida -

t:xplicava uina vez raais Cristino - "ate peta conl iguragão

natural do terreno e pela perspectiva paisagictica admirável

coinega na Praga dos restauradores e termina na cumeada, ou

seja, no alto do Parque" . Esta era para ele a verdadeira

avenida. 0 trogo tinha então 1.200 metros e daii atc- ao alto

vão eram mais 600 e esses 1.800 metros é quu constituíam a

verdadeira artéria. Miguel Pais, em 1886, já o tinha visto

e, "agora mais do gue nunca", esse prolongamento ee justi-

ficava, dado o evidente desenvolvimento da cidade.

Cristino náo era contra a edificagâo rie Pargues dentro

das cidades. Para ele "os parques estão beiu; as qrandes ar-

térias arborizadas justif icavam-se, por belas c úteis. Assim

a avenida, assiin o parque do Campo Grande" . Mas quanto ao

Parque Eduardo VII o probleraa colocava-se cie outra maneira.

Ele lembra que "traz-se demasiado no ouvido a palavra par-

que" que, necte caso concreto, "é vazia de sentido". "0 so-

nho de um parque no sentido aristocrático e paisagistrco
-

Lisboa ali, já não o compreende" . "A cidade cresceu" - in-

sistia Cristino - "um pargue plantado aqora leva muitos

iustros a desenvolver-se", e, por outro lado, "lá está o

Parque de Monsanto" para desempenhar essa fungao.

O que se vai fazer - rematava Cristino "é um tampão á

avenida, d a inutilizagão de uma possibil idadt;, ou seja de

uma obrigatoriedade, de expansão da cidade central para a

citiade nova", "um pargue, no projectado arranjo, fica sem

trânsito de rodagem e morto"; "não será um pargue, corao su

sonhou, nern uma avenida como deve ser". "Reduzi-lo a um
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qr.cidu tapete de verdura, com arborizagão dos lados arremedo

du purcjue com um edifício lá um ciraa ou um miradouro de so-

c.rico" era "eraparedar
"

e transformar esse raaqnifico local

uui., "parquezinho de cidade de província". Não era uraa ideia

cto 1 undo e de penetragâo urbanística, era "ura capricho ou

ĩantaeia paisagística" tanto mais que o prbprio presidente

ria câniara admitia nâo pdr completamente de lado a hipdtese

de uiii futuro prolonqamento da Avenida -

hipdtese essa que

eru, ela mesraa, a confirmagão do "eterno provisdrio" que

atimentara sernpre as ideias para a capital, a exemplo do

laqo dc Quirino que, naquele rnesrao local, antes se escavara

Mas Salvagão Barreto, que substituíra Duarte Pacheco na

Camara de Lisboa, queria arranjos imediatos, de superfície,

cjuu pudeceem significar obra feita. Depois da marca profunda

cit,- Pacheco na cidade e do estado de construgão permanente era

q_;u ola vivia, tornava-se imperioso atacar um ponto chave e

roso,lve-lo imediatamente . Na entrevista -

resposta a Cris-

tino, pubiicada no jornal "Victdria", drgão de uma extrema

dituita gue tivera opgdes nazis, Salvagâo Barreto diz cla-

raiuonte gue "aguilo não pode continuar assim; é indispensá-

vul uiitrevir depressa, acabar com aquela vergonha que não é

p.'irque nern avenida nem nada" (100). E "na cozinha municipal"

(101) como ironicamente Francisco Valenga comentava no

"Sompre Fixe", se preparou uma solugão que o prestiqio de

Kei i do Amaral -

já af irmado em alquns equipamentos de ou-

truc zonas verdes de Lisboa, como no Pavilháo de Chá e mi-

radouro de Monsanto ou nas então recentec construgdes do

resiaurante, bancos e esplanada do Jardim do Campo Crande -

garantia, fortificado com a colaboragão urbanística de Faria

d<t Costa, igualmente conceituada -

e gue preparava desde

1 '. 42, para o mesrao rnuniclpio, o estudo da iraplantagão do

Bairro de Alvalade. Nestas litanias movimentadas do Parque

Edt.ardo VII, pedra de toque de todo o desenvolvimento da

cidade desde o princípio do século, o novo bairro da Alva-

iatiu a sul da então Rua Alferes Malheiro -

aparece sob o

pauo de fundo das novas preocupagdes e referências que co-

n.ug.iidin a dominar e a orientar o sentido da capital. Apds a
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"era" de Duarte -pacheco e das grandes transformagdes e já

refeita pela mediagão redentora de "uin meridiano de Lisboa",

a velha cidade de Olissipo estava em condigdes de assimilar

o seu crescimento revestido pelas aspiragdes originais do

Estado Novo gue via finalmente nela a expressão da união

profunda entre o tradicional e o nacional.

Na tgutuosa trama legislativa que apoiou e regulamentou

a expansâo de Lisboa a partir de 1938, d possivel decifrar o

novo papel que estava consiqnado ao município. Não d neces-

sário sequer ir buscar os diplomas de 1934 (decreto-lei nS

24.802, de 21 de Novembro) e de 1944 (decreto-leL nB 33.921,

de 5 de Setembro) que f undamentaram e legitimaram uraa nova

politica de solos, a não ser como referéncia do poder cen-

tralizador que indiciavam, da mediagão necessária da edili-

dade na condugão dos destinos das cidades ou da evidência de

um poder central forte que ali se reflectia e que pesava

ainda mais que as prdprias decisdes locais, para estruturar

e re-orqanizar os pequenos mundos dos municípios no mundo

maior do pais inteiro, que Lisboa visionava e simbolizava,

até porque chamara a si o encargo da exemplaridade que o seu

plano director deveria ilustrar. 0 plano qeral de urbaniza-

gâo e expansão da capital que comega a ser estudado em 1938

u que estaria concluido dez anos depois, nâo foi apenas a

matriz da nova cidade mas o factor primordial e determinantc

das novas prerroqativas que o munícipio vai exercer, assu-

mindo-se como a voz redentora dos seus tragados e equipa-

mentos e vocacionando-se para a devolugão de uma fisionomia

de Lisboa que seria, ao mesmo tempo, raatriz de experiências

estéreis e criadoras.

Se o processo que envolveu o arranjo do Parque Eduardo

VII nos deu um lado da questão, outro houve que não foi me-

nos importante, e que ãquele se liga em preocupagão e in-

tencionalidade, enguanto guarda-avangada da figuragâo da

relagão Estado-Nagão traduzida na expressão legal das cons-

trugdes para habitagão das classes mais carenciadas . Ningudm

ignora gue se tratou, dc certo modo, de uraa acgão necessána

e ainda mais compreensível se atendermos ã prbpria organi-
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zag.ao social onde o Estado Novo assentara o seu sistema po-

litico. Numa primeira fase, o regime tentou instituir uma

fiq..ra da célula familiar traduzida no "casal de familia"

que o Decreto-Lei ne 18.551, de 3 de Julho de 1930, dizia

proteger ainda sem o contrapeso constitucional que a nova

organizagão política de 1933 consignaria. Tornada logo neste

ano base fulcral de todo o sistema gue fez sair também o

Estatuto do Trabalho Nacional (Decreto-Lei 23.048, de 23 de

Seterabro), com as bases de reorganizagão dos Sindicatos Na-

cionais (Decreto-Lei 23.050), criagão das Casas do Povo e do

Inctituto Nacional do Trabalho e Previdência, o núcleo fa-

miiiar transformou-se na matéria textual e virtual de "um

pensamento do governo" (102) gue fixou entâo a legislagão

sobre a construgão de "casas econdraicas"
,

maneira assaz

clara e efectiva do modo como foi encarado o problema da

habitagão para as classes trabalhadoras .

0 Decreto-Lei n" 23.052, de 23 de Setembro de 1933, deu

forca a esta "obra da casa econbmica", "da caea dos mais

pobres" preconizada como "casa salubre, independentemente

como ura ninho - lar de farailia operária, lar modesto, reco-

lniclo, português" (103), e consolidou a sua importância

histdrica ao constituir-se em regime legal tendente a pôr em

pratica essa missão. Subjacente a ela esteve a ideia de

transformar os operários em peguenos proprietários fazendo

prevalecer uraa singular interpretagão da privatizagão da

propriedade que deixava na sombra o qérmen de uma mentali-

dadu assente na coisa prdpria conquistada com a pequena

poupanga indispensável a outros desígnios. E como não pode-

ria deixar de ser, de inlcio, esta acgâo ficou a cargo do

governo, em colaboragão com as cámaras municipais, corpora-

goee administrativas e organisraos corporativos .

Foi esta legislagão poderosa que lhe autorgou a irapor-

tancia que realraente teve, reactualizando o direito ecsen-

cial do cidadao â habitagão e com a natural referôncia as

prioridades dos chefes de família, empregados, operários ou

outros assalariados , merabros dos sindicatos nacionais, fun-

c.Lonários públicos, civis e railitares, e operários dos qua-
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dros permanentes de servigos do Estado e das prdprias Câma-

ras muuicipais. 0 dispositivo legal nao podia ter satisfeito

raelhor os principios da ideologia do sistema. Os beneficia-

dos eram "obrigados a constituir cora a casa" que ocupavam ura

"casai de família" caso desejaeeem assequrar os dlreLtos a

ela. Por sua vez, o governo delegava no ministério das Obras

Públicas e Comunicagdes e no sub-secretar iado das Corpora-

gdes e Previdência Social a eficácia desta acgão gue os mu-

nicipios velavam ao facultarem "de preferência" os terrenos

para aguelas construgdes ou promovendo, quando necessario,

expropriagdes nas zonas escolhidac, segundo u:i< ducreto, re-

iativaraente recente, gue datava de 1929 (104). Mac, caeo

estas hipdteses nâo se mostrassem ainda viáveis, era pre-

vieto gue "na falta de acordo amigável cora os respectivos

proprietários" se efectuassera "os depdsitos exigidos por

lei", de inodo a ser iraediataraente posslvel "entrar na pocse

dos terrenos em prazo não superior a trinta dLas sobre a

data da sua demarcagão" (105). Era de uma visâo prcpotente e

afira gue estes reguisitos partiam, e suficiente para deixar

transparecer o lugar gue Salazar ruservara a octas constru-

gdes
- meio eficaz para consolidar uma vasta base J. apoio

com carências reais neste dorainio.

Duarte Pacheco, â frente do ininistdrio dae Obras Públi-

cas desde 1932, empenha-se directamente nesta acgão. E

eriada na Direcgão-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacio-

nais desee ministério a Secgão de Casas Econbmicas , que cha-

mará a si a fiscalizagao do processo e, fossc quai tosse a

entidade das entao consignadas nesta acgão gue tomasse a

iniciativa de arranque de um conjunto habi tacLonal deste

tipo, bastar-lhe-ia assegurar 50% dos custos, pois o governo

asseguraria o restante. Para isso facilitou-su uma taxa de

juro de 5% nos emprdctirnos a realizar na Caixa Geral dos

Depdsitos pelas Câmaras Municipais e corporagdes adiuinis-

trativar, , com um prazo de amort.izagâo de vintu anoc, o que

permitiu a superagão das mais imediatas dificuldadee am-

pliando a intuigão de base do proteccionismo do Estado.

O Album publicado em 1940 intitulado "1934 1940: Bair-
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ros de Casas Econdraicas" - numa edigão do Instituto Nacional

du Trabalho e Previdência - fornece-nos uma ideia precisa

tí<.-:.ta amostra de Salazar, em números, gráficos e fotografias

tj,.«: nao eram sdmente um balango construtivo, no sentido li-

ter.il do terrno, inas a imagera de uma ordem simbdlica que

traduzia eficazmente a sua inicial e verdadeira pretengão.

Eram "uma das melhores expressdes da política eocial do Es-

tacio Novo", como se dizia na introdugão (106). Ou seja, elas

f-ram a representagão da "vida nova nos aspectos espiritual e

material, mas fundada na tradigão e no modo de ser prdprio

da família portuquesa, vida nova que se vai insuflando pouco

a pouco, mas sequramente, para haver revolugão sem pertur-

bagão" . "Nisto, como em tudo" - escrevia-se ainda nessa

introdugão "não houve a pretengão de copiar o molde es-

tranqeiro". "Preferiu-se o exemplo de casa". E esse exemplo,

havia preconizado "em vez dos qrandes blocos de edifícios

com rauitos andares e muitas habitagôes"
- "sisteina adaptado

eitt alquns paises porque ai tinha cabimento e vantaqem"
- a

adoijgão "pela 'casinha' isolada, para uma sb família, com

seu quintal e jardim" . Mas não sd. "Em vez da habitagão

arrondada"
, tinha-se também preferido "a casa que ao fim de

certo tempo é propriedade da família", corno também se

uxpiicava. Assim, "o pescador, o trabalhador rural, o

operdrio, o empreqado, sdcios da casa do povo e dos pesca-

dores ou dos sindicatos e o funcionário público até certa

catecjoria" podiam concorrer ã distribuigão destas moradias,

como, alias, a lci já estipulara, com prescrigdes acerca do

boiu coinportamento inoral, assiduidade e produgão respectiva

no trabalho, que deveriam ser observadas como base de se-

lecgão dos candidatos.

A sua concepgáo fora também previamente definida no de-

creto que requlamentara estas construgdes . Ai avangara-se já

cjue "ae casas econdmicas a construir (...) serão moradiae de

lamilia, com quintal, e classif icam-se, em fungão do salário

cio agregado familiar do morador adquirente" por duas qrandes

clacst.s (107): a classe A e a classe B. Em cada uraa delas

u:.u .tvaiu previstos três tipos de habitagdes diferentc:s: um

dos<: Lnado a casais sem filhos; outro a casais com filhos

35*.



pouco numerosos de um sd sexo; e, ainda outro, a casaie com

í'ilhos dos dois sexos ou cora filhos rauito numerosos rie uin so

sexo. Os projectos arquitectdnicos seriam elaborados direc-

tamente pela Direcgão Geral dos Ediflcios e Monumentos Na-

cionaie ou por ela adquiridos por concurso ou ajuste, e su-

jeitos, ciu todos os casos, a aprovagão do Minictro das Obras

Públicae. A sua centralizagão, que parece prepoterue, foi,

num priraeiro momento, de ordem simbdlica. Era o qoverno, o

Estado Novo, atravds do seu carismático ministro ûuartu Pa-

checo, a pdr em prática uma mutagão na realidade eocial que

a primeira República delineara em moldes diferentes, apoiada

numa ideologia colectivista sem ter tido teinpo ou racLos de a

levar ao i'iin. 0 anúncio do acabamento de bairros econdmicos

de inspiragâo republicana, como o do Arco do Ceqo (inicia-

tiva do "cainarada Augusto", ministro socialista no priucipio

doe anos 20) entregue ã Câmara Municipal de Lisboa, ou o da

Arrábida no Porto, gue deveria passar também para a admi-

nistragao camarária desta cidade, significava apenae gue ura

novo impuLeo estava determinado a surgir como algo palp.ivul

e, para isso mesmo, foi posto ao dispor dagueles ínunicipios

uina subvengâo de 20.000 contos a repartir em partos iguais,

que exigia, naturalmente, um encargo idéntico dac edilidadec

como o clicposto legal passos antes convencionara .

Quando em 1940, se faz o balango estatístico o rosult.ado

mostrava os seus frutos: 1.386 moradias distribuidac por

seis Bairros em Lisboa e 822 com similar distribuigão no

Porto. Peius outras vilas e cidades do pais os luirueroc náo

eram tão definitivos: em Portimáo construiram-se 100 casas,

em Olhão 66, em Vila Vigosa 76, na Covilhã 80, em S. João da

Madeira 34, ein Braganga 24, em Braga 132, e em Viana do

Castelo 64. Mas ein fase adiantada de trabalhos en-

contravain-se outras 2.200 moradias em Lisboa e 500 no Porto.

Isto indiciava tambéra que a futura aposta era colocada na

capital
- centro de uma migragão interna cad.i vez mais

acentuada, fruto de contingências nacionais que obrigavam a

uma crescente debandada para a capital era busca de molhores

condigdes de trabalho.
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Uraa rápida análise da discrirainagão destas construgôes

até 1940, permite-nos concluir que, .em Lisboa, elas tinham-

-se confinado ao bairro do Arco do Cego (iniciado em 1919 e

concluído era 1934), ao da Ajuda, ao do Alto da Ajuda, ao do

Alto da Serafina e ao de Belém (ao lado dos Jerdnimos), en-

quanto que no Porto se haviam circunscrito ao Bairro dos

Ilhéus, das Condominhas, do Ameal, da Azenha, de Paranhos,

de Ramalde, todos fixados em largas perspectivas fotográfi-

cas gue acentuavam raais os conjuntos concentracionários

iludidos era jardinzinhos de fantasia ou de outros arranjos

de decoragão de interiores povoados de farailias em instan-

tâneos de quotidianiedade idilica que os versos de Augusto

Gil invariavelmente completavam em legenda.

Eram bairros e bairros de modesta traga
- com excepgão

do Bairro de Olhão (de Carlos Ramos), aliás amplaraente do-

cumentado - sem procurarem inovar ou surpreender em solugdes

gue se adeguassem âs situagdes, obras para alojar, resolver

em ideologia uma reiteragão de princípios nos alpendres com

trepadeiras, nos canteiros sem ldgica e nos larguinhos aca-

nhados e alindados a prolongar a ideia da "casa portuguesa"

ou da fungão que ela deveria ter . 0 instinto de propriedade

que se dizia acompanhar o homem podia então exercer-se na

posse do seu lar. Salazar já havia defendido que natural-

mente "mais econdmica, mais estável, mais bem constituída a

familia que se abriga sob tecto prdprio"
-

o gue era também

a prova de gue "não nos interessam os grandes f alanstérios ,

as colossais construgdes para famílias" (108). Talvez por

isso não foi sentida a necessidade de referenciar os autores

destes projectos, preferindo-se antes documentar largamente

o júri oficial gue, periodicamente, percorria estes bairros

distribuindo prémios de "Arranjo do Lar".

A f undamentagão precocemente explicitada do valor social

destas construgôes era acrescida do lago orgânico que esti-

pulavam: mesrao nestes bairros, o adquirente da moradia e a

família tinham assistência médica qratuita com consulta no

posto clínico privativo e visita domiciliária; havia escolas

primárias, fiscal de polícia permanente, prevendo-se nas

~
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unidades ainda era construgão a edificagão de urtta capela

(109). Assira se irá moldar por uma aplicagão voluntária, de

raiz provincial, a predisposigão para uma certa concepgão da

habitagão, sua aquisigão e uso. A vontade de Salazar ein

restaurar não se limitou ãs finangas nem aos monumentos e

entrou pelos lagos temporariamente quebrados de uma liqagão

â iinagem da terra portuguesa, era idllicos regressos gue es-

tes pequenos núcleos habitacionais traziam.

Quando, em 1938, através de um novo diploma (Decreto-Lei

n« 28.912, de 12 de Agosto) o Presidente do Conselho alarga

a colaboragão das entidades neste tipo de construgoes e,

depois, guando em 1943, através de nâo menos importantes

disposigdes legais (Decreto-Lei ne 33.278, de 24 de Novem-

bro) torna possivel a comparticipagão de empresas parti-

culares, o fendmeno alarga-se e toma um duplo enraízamento

cultural e sentimental de gue o Bairro da Encarnagão (dese-

nhado por Paulino Montês, inaugurado em 1946) e o da Madre

de Deus (tragado por Luis Benavente, inaugurado em 1944) são

acabados exemplos . Entre os dois situou-se uma experiência

inédita pelo seu programa, dimensionaraento e racionalidade,

poeicionada para estar, ao mesmo tempo, dentro e fora da

missâo e feigão que a estas construgdes ce votaram.

A dupla posigão que tomará o futuro Bairro de Alvalade,

não foi, contudo, fruto de um mero acaso. A sua iniciativa

roi camarária, o seu risco ficou a dever-se a Faria da Costa

que, entretanto, integrara os guadros do Municipio, mas ou-

tros factores ali pesaram dando-nos a possibilidade de os

ler a partir de uin horizonte econdraico, politico e cultural

gue tem a particularidade de amalgamar nurna sd reierencia o

que historicamente parecia estar separado.

Diqamos que enquanto Faria da Costa preparava os priinei-

ros estudos para a urbanizagão da vasta ãrea do sitio de

Alvalade - liraitada a norte pela Avenida Alferes Malheiro

(Rua do Brasil), a Este pelo prolongamento da Avenida Almi-

rante Reis (Avenida Gago Coutinho), a Sul pela linha férrea

da cintura e a Oeste pelo Campo Grande - Salazar sentia a
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essidade de criar condigdes efectivas e atractivas aos

>itais particulares, aliciando-os para a sua obra de casas

econômicas .

Doze anos tinhara passado já sobre as primeiras disposi-

gOtíS legais gue possibilitaram esta obra; os Bairros de

"c.isas para famílias pobres" tinham acabado de surgir como

i_< .:essidade de atender rapidamente a carências extremas de

uma populagão gue não tinha acesso âs habitagdes sociais

preconizadas pelo Estado, e interessava agora ganhar apoio

ncsta camada, tanto mais que se aproximavara as eleigdes

icgislativas . 0 Decreto-Lei n^ 34.486, de 6 de Abril de

194.5, estipula o reqime de "casas para famílias pobres",

ensaiado já anos antes por Duarte Pacheco através do sisteraa

ce "casas desmontáveis" encarada como solugão intermédia e

educadora para uma eventual passagem para os bairros econb-

iuicos. Estas casas arrendadas a título precário, facilita-

riam a resolugão iraediata de um problema e permitiriam a

selecgão final de algumas dessas famílias que provassem

eerem "dignas" de "fruir os benefícios das casas econdmicas

ou habitar as casas de renda econdmica". De 1945 a 1948 es-

palham-se pelo pais e Ilhas habitagdes deste tipo e, em

Lisboa, inaugura-se o Bairro da Boa-Vista (1946) profeti-

zando uma certa aceitagão do fenbmeno que não deixaria de

proliferar noe anos seguintes.

Apesar dos "bairros econdmicos" e "casas para famílias

pobres" seguirem o seu curso, não se atendera ainda aos

agregados familiares cujos proventos eram menos restritos.

Ou eeja, não se atendera a uma vasta peguena-burguesia de

funcionários públicos, proletarizados å forga, mas gue mesmo

assim "não queriam ou não podiara tornar-se proprietários de

habitagdes econdmicas" (110) por não estarem dentro dos re-

quisitos que a distribuigão dessas casas obriqava (111). 0

atendimento das necessidades dessa camada social tinha de

ser enfrentado em moldes diferentes dos que já haviam dado

os Bairros da Madre de Deus e da Encarnagão, pois a locali-

zagão privileqiada de Alvalade assim o exiqia e, por outro

lado, os tempos erara outros- -■(&- capitulagão nazi dera-se em
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Maio) e as condigdes econdmicas eram igualinente diferencia-

das. Mas também o modelo de aguisigão a longo prazo de casa

prdpria, individualizada e convencionada ou protegida apenas

pelo Estado, comegava a não trazer os resultados gue ini-

cialmente se esperara.

É então gue Salazar decide criar um novo regirae para es-

te tipo de construgdes, onde cabia a subvengão da Câmara,

organismos corporativos, instituigdes de previdência social,

empresas concessionárias de servigos públicos e erapresas

industriais e outras entidades iddneas de direito privado,

numa coexistência de apoios e interesses gue nâo podia dei-

xar de dar resultados tambéra diíerenciados . A Lei n'-? 2.007,

de 7 de Maio de 1945, aborda todos estes aspectos ins-

tituindo fbrmulas construtivas e financeiras, e encontrando

a designagão suprema do sistema que havia de reflectir-se no

achado das famigeradas "casas de renda econbmica" . Com isto

Salazar não sb reformulava as bases necessárias para a re-

solugâo, em linhas gerais ,
da habitagão das classes inédias

como também consignava a protecgão das classes operárias

segundo um modelo de rendas mensais compativeis com os res-

pectivos rendimentos . Mas mais importante ainda, e para al

da experiência de coexistência social gue desse pressupost

adveio (e que nos anos 50 se haveria de constituir na sua

inais acabada fdrmula experimentada na urbanizagão tíe Olivais

Norte) foi ter-se pensado que os capitais privados alivia-

riain o Estado de qrande parte dos inerentes encarqos finan-

ceiros, prestando uin auxilio social cora corapensagdes fracas

mas julqadas justas e equilibradas .

Como era de prever, esta abertura ã iniciativa privada

não suscitou de iraediato ura entusiasrao capaz de responder,

como convinha, ao apelo que lhe fora feito por Salazar no

sentido de uitia cooperagão na construgåo desta nova fbrraula

de casas de renda econdraica . Tornou-se entâo evidente que

era preciso pressionar estes investimentos , obrigando as

inscituigôes de Previdência Social, a Fundagão Nacional para

a Alegria no Trabalho e o prdprio município a arranjar novas

modalidades onde os interesses particulares ligados ã cons-

em

o
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trugão encontrassera algumas saidas de lucros.

A insuf iciência de habitagdes em Lisboa e o crescente

aumento das suas rendas permitia gue o negdcio da construgão

do prédios para rendimento frutificasse e, os construtores,

já organizados em classe, não entrariam num compromisso coin

o Estado sem gue daí, naturalmente, lhes adviesse alguma

compensagão . A publicagâo de um novo diploma era 7\bril de

194 6 (112) tenta regular a cooperagão da Federagão das Cai-

xas de Previdência Social, estabelecendo da parte destas

dois modos diferenciados de intervengão: nas construgdes de

casas econdmicas esta cooperagão far-se-ia directamente com

o Estado, mediante legislagão já em curso; nas construgoes

de casas de renda limitada essa colaboragão deveria ser

feita com o município. Mas, quanto â regulamentagão das

part icipagdes privadas, a lei continuava ainda omissa.

Será preciso aguardar pelo ano de 1947, para gue o De-

creto nS 36.212 (7 de Abril) traduza claramente os termos de

uun. situagão gue nenhura apelo pdde solucionar ou ser com-

preendido sem evocar o proteccionismo básico gue o informava

e cjue era visto e sentido como cabendo ao Estado. 0 preâm-

bulo da lei é, em si mesrao, ura ponto da situagão do probleraa

da 'habitagão do país nesse preciso momento. Depois de passar

em revista as solugdes encontradas desde 1933, e apesar de

sublinhar que "muito se fez", não deixa de avangar "que, não

obstante tudo quanto está realizado ou em realizagão, o

problema da habitagão situa-se ainda entre os graves pro-

blemas da actual vida econdmica do País". É que
- como ali

se explicava
- "a prosperidade financeira de certos sectores

conduz a grandes especulagdes na transacgão de prédios, gue

tém larga procura para investimentos de capitais, dada a

eeguranga que o negdcio envolve, principalmente nos grandes

centros, onde se verifica constante afluxo populacional" .

Por sua vez, a possibilidade de tais negdcios conduzia fa-

talmente ao agravamento progressivo do custo dos materiais e

da raão-de-obra, pois, corao se reconhecia, "ao construtor

pouco iraporta o custo efectivo da construgão, tal é a cer-

teza da possibi 1 idade de venda do prédio cora farto lucro,
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seja por gue prego for". E de tudo isto resultavara "dois

grandes raales": "o auraento constante das rendas", e "o

agravamento do custo das modalidades das casas econdraicas"

suportadas pelo Estado - "casas gue, assira, correm o risco

de perder as suas características econdmicas, factor impor-

tante do seu interesse social (113). Como se isto não bas-

tasse, reconhecia-se ali gue "este gradual crescimento da

construgão, resultante dos desmandos praticados na edifica-

gão de prédios de rendimento, afecta toda a construgâo civil

em geral, comproraetendo seriamente a realizagao do vasto

plano de obras gue o progresso cia Nagão prementemente exige

nos sectores da assistência pública, do ensino, das comuni-

cagdec ,
etc" .

A situagão não podia manter-se e Salazar resolve inter-

vir drásticamente. Coloca-se a possibilidade de ser proibida

a construgão de prédios de renda livre, medida que taivez

levasse "a respectiva indústria a concentrar totíos os seus

recursos na construgâo de casas destinadas a rendas mbdicas

e nas restantes obras de interesse geral atrás mencionadas" ;

mas, em vez disso, acaba-se por optar por "disciplinar
"

a

construgao civil, "em moldes gue, embora assegurando justa

remuneragão aos respectivos capitais, lhe permitam contri-

buir eficazmente para a resolugão do probleraa da habitagão".

Com esse intuito define-se então uma modalidade de prédios

de rendimento, baseada na prévia fixagão da renda total ma-

xima a cobrar pelos andares destinados ã habitagão, mediante

a concessão de excepcionais facilidades, tanto na cedéncia

de terrenos municipais a pregos controlados e não sujeitos a

concorrência, como na isengão de sisa na compra dos mesmos e

na primeira transmissão dos prdprios prédios, acrescida de

igual facilidade no gue respeita ã contribuigão predial pelo

periodo de 12 anos. Deste modo, fixava-se o rendimento fu-

turo para limitar o capital a empatar, guer na construgão

propriamente dita guer dos investimentos em propriedades

urbanas. Mas não sd. Esse movimento controlador vai mais

longe e uma paralela legislagão (114) pde termo â livre

flutuagão dos pregos dos materiais de construgão destinados

ã edificagão de casas de renda pré-estabelecida, limitando-
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se a conceseão das isengdes tributárias era vigo

precios de renda livre.

A habilidade legislativa para resolver e impulsionar as

habitagdes sociais era inegável. Ameagas também não falta-

ram. 0 preâmbulo do decreto n2 36.212 (de 7 de Abril de

1947) termina dizendo claramente gue se tais medidas se

mostrarem ineficáveis a radicalizagão delineada em hipotese

entraria em vigor. Mas com estas disposigdes criara-se a

modalidade de "casas de renda limitada" (por um periodo gue

ia desde 1947 a 1957) fdrmula que possibilitará os alvores

do crescimento do Bairro de Alvalade, iniciado, entretanto,

com "casas de renda econdmica" e em cujo desenrolar se havia

rie inscrever também as de "renda livre" . Estas sd teriam

porém cabiraento, na sua fase final, apds ter sido curaprida a

raissão que essa urbanizagâo trazia, irapondo e inovando

soiugdes que se acreditarara investidas de um papel

particular e nacional no qual forjariam o seu cariz e

dependência, na fdrmula síntese de "casas de renda

limitada" .

A zona abranqida pelo plano de urbanizagão do sítio de

Alvaiade era urna vasta área trapeBoidal de cerca de 230

hecrares, lirnitada a norte pela Avenida Alferes Malheiro

(hoje Avenida do Brasil), a nascente pela Avenida do Aero-

porto, (hoje Gaqo Coutinho) a sul pela linha férrea da cin-

tura e a poente pelo Carapo Grande e Rua de Entre-Carapos .

Esta zona era atravessada no sentido leste-oeste por uma das

grandes artérias circulares preconizadas no plano geral da

cidade e, as suas reconhecidas condigdes de ealubridade

acrescidas ã circunstância de estar praticamente envolvida

por áreas já urbanizadas ou em vias de urbanizagão, confe-

riam-lhe gualidades de predestinagão de utilizagão imediata.

A vizinhanga de grandes espagos livres, noraeadamente a zona

de protecgâo ao Aeroporto e o Jardim do Campo Grande, com os

seus campos desportivos (inaugurados em 1947), garantiam-lhe

ur.i enguadramento privilegiado que pedia um tragado racional

na era das irracionalidades que se haviam anunciado com a

provisdria e alindada resolugão do Parque Eduardo VII.
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A proposta que Faria da Costa apresenta em L945 vai re-

flectir a mutagão que se operara dentro do Regime, no sen-

tido de como foi evoluindo, desde 1933, a prdpria concepgáo

dos Bairros Sociais, aliada å dificuldade do Estado Novo

continuar a suportar sozinho oe encarqoe dessas conctrugdes.

Entram, por isso, novos eleraentos e novos dados na questão

que informara o proqrama, definido å partida em termos de uma

escala urbana que parecia abandonar de vez o dimensionamento

das caracteristicas rurais que haviam presidido aos Bairroe

Sociais anteriores, na prática de uma relagâo privLLegiada

com uina certa imagera de aldeia que se traneforraou era culto.

Aivalade quis-se uma zona residencial, com suficiente auto-

noraia, equipamentos básicos, lugares de cuito, escolas, li-

ceus, Centro Social e Civico, instalagdes desportivas e até

se previram zonas industriais (pegueno artesanato) e zonas

comerciais. E tudo isso destinava-se a abrigar uma populagâo

de 45.000 habitantes, distribuída segundo zonamentos de ca-

racteristicas diferentes e previamente definidas e que, em

1 Lnhas gerais, eram apresentados como solugão eficaz para

albergar o total preconizado, segundo uma divisâo que dizia

poder comportar 31.000 habitantes em núcleos colectivos de

rendas econdmicas; 9.500 em habitagôes tambéra colectivac de

renda nao limitada; 2.000 em moradias unifamiliares de ren-

das econdrnicas; e 2.500 era moradias de rendas não limitadas.

Esta espécie de pequena cidade circundada pela rede viá-

ria que, como vimos, a limitava era compartiraentada pela

Avenida dos Estados Unidos da Araérica (já prevista na pla-

nificagão de Duarte Pacheco) e por três viae de trånsito

local criadas pelo plano, entre as quais a Avenida de Roraa e

a Avcnida da Iqreja
- a artéria comercial principal do novo

bairro, que deveria liqar o Campo Grande â Avenida do Aero-

porto, contornando a iqreja de onde tirou o nome alqo rús-

tico. Estes quatro arruamentos subdividiam a área total

abrangida pelo plano de oito células, formando unidades de

urbanizagáo distintas, e separadas entre ei pelas vias de

trânsito circundantes . Dentro de cada uina destas células, os

arruamentos constituiam simples vias de acesso ås habitagôes

e, de ura modo geral, a unidade de urbanizagão conctituída
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por cada uma das oito células da zona tinha como eleraento

central a escola priraária ou liceu, era torno da gual se

tíictribuiara as habitagdes .

AjDrovado o projecto de 1945 a construgão do bairro ini-

ciou-se pelas casas de renda econdmica, subsidiadas pela

Federagão das Caixas de Previdência em colaboragão estreita

cora o Município (115) que assira via a resolugão iraediata de

certos probleraas inadiáveis relativos â remodelagão da zona

central da cidade, ã frente dos quais colocava a remodelagão

da Baixa na zona entre o Socorro e o Rossio, então "depen-

dentes da disponibilidade de habitagdes destinadas ao rea-

lojamento de milhares de famílias, em geral de modestos re-

cursos, gue ocupavam as edificagdes a demolir" (116). Ague-

las situavam-se nas células definidas pelo Carapo Grande,

Avenida do Brasil, Avenida de Roma e Avenida dos Estados

Unidos da América (junto a Entre-Campos ) formando uma vasta

área gue era cortada ao centro pela Avenida da Igreja.

Estas primeiras construgdes foram não sd as que inauqu-

raram a edificagão do bairro -

num total de 500 casas
-

como

ac que ilustraram a letra o estipulado do projecto. Por um

lado puseram em prática esta estruturagão celular, comegando

pelo nível mais baixo, base da zonificagão hierarquizante,

que Ihe retirava a ligagão directa com as actividades e co-

mdrcio, previstas para as artérias principais e logo de

renda limitada ou mesmo livre; por outro, exemplif icavam o

corapromisso de concepgão entre a passagem da "casa isolada",

dicsiminada pelo terreno e que alimentara a ideoloqia dos

Bairros Sociais do Estado Novo, e a sua concentragão em

unidades habitacionais colectivas, tímidas ainda nos seus

rés-do-chao e três andares, mas não dispensando o jardin-

zinho das traseiras que, em teoria, deveria ser substituido

pula apelagão dos habitantes ao "centro cívico" local de

convivência, culto e servigos (117). É claro que em outras

células semelhantes, estes condicionalismos se reflectem,

conio nas unidades compreendidas entre a zona que se define

pela Avenida de Roma, Avenida da Igreja e Avenida Rio de

Janeiro ou na gue se situa no prolongamento desta última
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avenida entre a Igreja de S. João do Brito e a Avenida do

Brasil. Mas estas apresentara já urna estrutura mO^JS sirapli-

iicada e obedecera, inevitavelmente
,
a algumas disposigdes

posteriores. Como principio, ficou, no entanto, uma tipolo-

gia de eciificio, com variantes organizadas em séries, sin-

tetizadas em formas-tipo gue pontuavam as ruas obedecendo a

uma hierarquizagão que os prdprios tragados fundavam. Era um

palco tão racional, tão previsivel, tão regular que dir-se-

-ia resumir provocantemente o desejo de uraa ordenagão so-

cial, coexistente, moderna e autosuf iciente.

Algumas disposigdes legais ajudaram a esta nova caracte-

rizagão. Prescrigdes técnicas - os prédios de habitagao co-

lectiva deveriam ter acesso directo, boas condigdes de lii-

giene, eolidez, duragão e sistemas de saneamento básico - e

arquitectdnicas
- cada prédio não deveria ter raais do que

rds-do-chão e três pisos
- dão o mote das preocupagdes e

assequram ura horizonte construtivo que qanlia nova consciên-

cia sem perder completamente alquns aspectos que o definiam

antes. Por exemplo, a divisão entre construgdes de tipo A ou

B que, em 1933, fundearam as intencionalidades dos primeiros

bairros econdmicos mantêra-se. Sd que agora chamavam-se

"classes" e obrigavam um mínimo de 2 divisdes para as habi-

tagdes de 2~~ e de 4 para as de 1§, além da cozinha, dispensa

e casa de banho. As rendas mensais, também por esta dife-

renciagão se norteavam, impondo limites máximos de 4 00$00

para as habitagdes de 1-á e 300$00 para as de 23 (118). Esta

diferenciagão em tipologias era pordm menos siraples do que

parecia: ela constituiu a base sobre a qual se edificou,

depois, uina seriagão de 9 tipos de habitagão, subordinados a

um agrupamento em séries de três tipos cada, corresponden-

tes, as séries, aos vários niveis sociais das famílias, e os

tipos ao número de pessoas a abrigar. Tomando embora posigão

face a "preconceitos e sujeigdes a fdrmulas por vezes im-

postas por tradigdes seculares", como se le na memdria des-

critiva (119), não faltaram outros, como o número excessivo

de divisdes ( com a agravante de as suas áreas serem reduzi-

das a dimensdes impensáveis) e até permaneceram alguns si-

nais, como as chaminés ã portuguesa ou a tijoleira na fa-
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chatía gue se erguem numa pontuagão de caracterizagão nacio-

nal na verdade desnecessária . As três séries, com os seus

tres tipos dentro de cada uraa, correspondiam a uma hierar-

quizagão social com necessidades adequadas que as fachadas

imediatamente traduziara. Não admira, portanto, que os edi-

fícios da série 1 e 2 tivessem ficado implantados nas ruas

secundárias enquanto os da série 3 ocupavam as vias prin-

cipais. Todavia, ao nível da definigão da planta das habi-

tagdes uma racionalidade base banhou serapre a sua concepgão

inciependentemente da sua seriagão. A ideia era aumentar o

vaior da habitagão reduzindo ao mínimo compatível a área da

mecrna . Para isso houve que pensar e ordenar as comunicagdes

c os rttovimentos dos percursos domésticos, concentrar a su-

perfície livre e tentar arranjar uma correlagão dos coinpar-

timentos. Por meio da ordenagão das comunicagoes julgou-se

melhorar a economia da habitagão, simplif icando as suas

fungdes com o argumento do dispêndio de energia. Racional-

mente era, de facto, possível esqueraatizar a vida doméstica

reduzindo-a a três ciclos f undamentais : "cozinhar-coraer" ,

"trabalhar-repousar" e "dormir-lavar-se" . A partir desta

abetractizagão foi então desenvolvido o encurtamento dos

percursos destas fungdes e a concentragão delas com vista a

"uma boa utilizagão simultânea de todas as dependências" .

Apos várias tentativas de estudos em variantes, baseadas nos

metcdos internacionalmente seguidos de Alessandro Klein,

expostos por Eurico A. Griffini (120), considerou-se exemplo

perfeito uma solugão trabalhada na série 1 tipo 3, ou seja,

acjuela gue correspondia ao nível social mais baixo e com

ex.i qencias grandes de agregado farailiar, isto é, casais com

filhos de arnbos os sexos ou nurnerosos de ura sexo. 0 resul-

tado f'oi a redugão atd ao limite do impensável dos percursos

cicios "dormir-lavar-se" (área reduzida de 40,50 para 29,15

metros com economia de 18 passos no itinerário) e "cozinhar-

-comer"
"

trabalhar-repousar
"

(área com 13,50 metros, menos 5

do que na proposta inicial, numa economia de 8 passos por

cada vez que tal percurso fosse completado). E isto apesar

de ce prever 8 compartimentos para estas habitagdes, gene-

ricamente discriminados como devendo corresponder ã sala de

uciar e comer, 3 guartos de dormir, casa de banho, cozinha e
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0 plano descrevera estas aparências como sendo as de uma

eova cidade, bairro autdnomo, onde se localizava uma zona

co:i,.-rcial (Avenida do Brasil), espagos livres púbiicos (in-

cLuiudo o carupo de jogos da F.N.A.T., hoje Estádio l^ de

Ma i o ) , varias Escolas, dois Liceus (feminino e masculino),

iiiiki Itjroja (de S. João de Brito, com risco de Vasco

RugiiLeira, consagrada em 1955), Centro Social e instalagdes

de servigos públicos
-

pensados inicialmence para se

1 oo.i 1 izarera na praga do cruzamento das Avenidas de Roina e da

iqruja (hoje Praga de Sto. Antbnio) - e dois raercados dos

quais ura apenas se construiu. Tarabéra para aí se previra

estagoee dos CTT, estabelecimentos bancárioe, postos ce

policia, servigos municipais, Juntas de Freguesia, creches,

q.uucjens e casas de espectáculo e outras instalagdes de

"interusse geral", como consultdrios médicos, esciitdrios,

acutiurs de artistas ou de profissdes caseiras (121), que o

piojucto apontava como possibilidades a considerar. E uma

recit; rie transportes asseguraria as ligagdes com o centro da

ciriorio, comegando pelos carros eléctricos, autocarros e

comboioc (o projecto avangava a construgão de duas novas

estagdes) e garantia gue os estudos decorrentes da futura

linh.i do raetropolitano não esqueceria esta nova zona da

cidadu ( 122) .

0 ideal ria "nossa casa", "casa independente" , que a vida

r.amiliar j^edia, toda voltada para dentro do "aconchego do

lat", como Salazar defendera era 1933, e gue proliferara era

ccisinhas unifarailiares agrupadas em torno de uma igreja,

ucpalhadas pela periferia da cidade (Encarnagão, Alvito,

Mari:u de Deus) era finalmente substituída pelo projecto de

uiu grande bairro urbano. A racionalidade pusera um nome

aprazível na intencionalidade do projecto, criara tambéra

zonas dc moradias de luxo, na Lncaracterizagâo desta termi-

nologia votadas ao gosto e construgão privada e que

juetuicheram o relevo da encosta entre a Avenida Rio de Ja-

neiro e a Gago Coutinho, como vieram a ocupar uraa restrita

aru.i, do outro lado da Avenida dos Estados Unidos da Araéri-

ca, que ficou conhecida como Bairro de S. Miguel. Mais prb-

ximo ria Igreja de S. João de Brito, na Avenida I). Rodrigo da
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roupeiro .

A simplif icagâo dos ciclos na sua prdpria busca de ra-

cionalidade e economia como valor a cultivar e a exaltar,

realizada por Miguel Jacobety, impressionarara tanto Faria da

Costa quanto é certo que esta redugão de espagos e terapos era

esquadria urbana tinha sido por ele preconizada no tragado

do bairro. As várias equagdes postas para habitagdes (casais

sera filhos, cora filhos pouco numerosos de um sexo, com fi-

lhos de arabos os sexos ou numerosos de um sexo) Jacobety

resolve-as a partir do mesmo esquema, auraentando apenas o

número de divisdes de quartos de dormir, o que deu aberra-

gdes concretas nas séries 2 e 3, as quais, por exemplo, nos

seus tipos 6 e 9, preconizavam respectivamente habitagdes

com 12 e 15 compartimentos (casas pensadas para caeais com

filhos numerosos de ambos os sexos), mas com áreas rainimas

de utilizagão. Estávamos, é certo, no dominio das eéries de

estatuto social raais elevado e, se a série 2 introduzira uraa

nova classe de divisdes, com o famiqerado "escritdrio" que

aparecia sempre que os casais tinham filhos, fossem eles

numerosos ou não, a série 3 consignava já, e para além desse

"escritdrio"
,

um compartimento para a criada com casa de

banho privativa. É claro gue as rendas davam imediatamente o

valor deste dispêndio: enguanto na série 1 elas variavam

entre 180$00 e 240$00, na série 2 iam desde 250$00 a 340$00

para atinqirem o seu mãximo na série 3, cuja oscilagao su

situava entre os 360$00 e os 420$00. Todavia, a judiciosa

arruraagáo na distribuigao das fungdes domésticas, a coloca-

gão das zonas de servigo e de permanência diurna junto ã

entrada e a supressão do corredor, considerado "longo, in-

cdmodo e desgracioso" ,
tornava a casa numa máguina de habi-

tar, racionalizando as fungdes até ao limite de se as dis-

pensar, reduzindo os gestos, poupando e miniaturizando os

ciclos ao ponto de se tornar praticamente impossivel dispdr

a mobília com outra ordem gue não a prevista e estipulada,

numa intencionalidade evidente de deslocar esta criagao do-

méstica, seu dispêndio e energias para outras fungdes co-

lectivas que o "centro cívico" co bairro deveria proporcio-

nar irnprimindo-lhe uma vocagão nova.
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Cunha, pequenos blocos habitacionais "de luxo" apanharam a

posigão transversal em voga no inicio da década de 50, em

curiosas implantagdes, mas não suficientes para mascarar o

clima do Bairro de Alvalade, de que aliás não fazem especi-

ficamente parte. Foram um esforgo tardio, para completar o

lado que faltava nessa coexistência fruste, mas o resultado

final é de um desgarramento total em relagão as cdlulas do

plano de conjunto. A sua natureza concentracionária, regu-

ladora, segura das reraeraorizagdes de fantasmas longíquos de

cidades- jardins irreconhecíveis, com jardinzinhos privados,

de escalas reduzidas, aberturas mínimas ã luz, em janelas e

portas que não elevavam a racionalidade a particularidade

com que era suposto viverem essa relagão, ou a volumetria

tímida da sua arquitectura com afirmagdes tradicionais no

tragado das chaminés, a complexidade crescente das ferragens

dos dculos e varandas das fachadas ou a dos arabescos deco-

rativos gue progressivamente pontuam as portas principais,

são a encarnagão de um impasse insuperável que não pdde

conferir ao bairro a plenitude de uma razão urbana,

cosmopolita e aberta que o fendmeno da sua construgâo, por

momentos fez pensar. Tomou-se, inicialmente, a sua edifica-

gão por uma dessas maqnitudes exeqéticas que foram luqar

comum de rauitas intervengdes de Duarte Pacheco, ousadas ou

"desproporcionadas" para a altura, como Salazar ratificou no

seu eloqio fúnebre em 1943 (123).

Mas o Bairro de Alvalade não podia deixar de acompanhar

o novo dimensionamento de Lisboa, mesmo tratando-se das hí-

bridas caracteristicas que logo ã partida o definiam. A

ideia primeira da praga central, centro religioso e cívico,

para o cruzamento da Avenida de Roma com a Avenida de Igreja

e a sua posterior deslocagão para o topo desta última via é

o reflexo mais emblemático da aceitagão de um novo presente

nacional gue passou através dela não apenas a configuragâo

mas a mentalidade. Contudo, não é de Faria da Costa nem de

Miguel Jacobety.com idêntica voz nesta empresa^a responsa-

bilidade final e total da formula encontrada gue fez jorrar

uin futuro inseguro de si mesrao porgue a aposta no presente

era já tardia, deslocada. jb. insuf.iciente. Foi era termos desse
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futuro como horizonte revelador das fracas possibilidades já

mani f estadas e do pendor que as informava que, em 1948, a

ernpresa Ferreira e Catarino, encomendou para o terreno de

cjaveto entre a Avenida de Roma e a Rua Luís Augusto Palraei-

rim uin projecto de ura grande coraplexo comercial, na altura

justificado pela sua proximidade cora o raercado, mas depois

post.o de parte e substituido pela edificagão de um Cineraa -

que zomaria a desiqnagão de Cinema Alvalade - e que, curio-

samente, já não era assinado por Fernando Silva, autor do

plano da priraeira ideia do complexo comercial e, aliás,

tambem responsável pela concepgão da melhor sala destinada a

c:stc tipo de espectáculos em Lisboa, o Cinema S. Jorge, na

Avenida da Liberdade, inaugurado em 1950 (124).

Mais importante gue ter sido ou nâo um Bairro consegui-

cio, mais decisivo do gue ter aceite naturalmente a trans-

foniĸigão progressiva de um cariz de duvidosa urbanidade, foi

ter Alvalade assumido o papel protagonizador "moderno" de um

mei ', ctiano de Lisboa, no grau e valor gue então lhe foram

proprios. Interiorizado como diraensão, escala, conf iguragão,

decerto gue agradou a Augusto da Costa na sua visâo nacio-

nulisticamente modernizada, portuguesa e actual, que até

podia ser recuperada como criadora de desenvolvimentos que a

iachada do qrande Cinema de Alvalade podia indiciar, mesmo

não tendo articulagão Interna que o validasse oti definisse

em qualquer iluminada dignidade. De resto, a capital acom-

panhava sem excepgão este movimento, pontuando as suas novas

artérias com cinemas - "o Império" inaugurado em 1951, num

projecto complexo com várias intervengdes (Cassiano Branco,

Antonio Varela e Frederico George gue o termina) na Avenida

Almirante Reis, o "Roma" (inaugurado era 1957, com risco de

Licinio Cruz), numa ilusão de grande cidade que jamais to-

maria a forma que a nogão afirmava, subtraindo-se assim, uma

vez mais, ã araplitude onde coraegara por se nåo rever.

É nesse sentido que não pode separar-se o Bairro de Al-

valade do arranjo do Parque Eduardo VII porque, conteraporâ-

neos e sucedâneos, eles outorgara o novo estatuto gue Lisboa

se outorgava, isto é, de cidade que decidiu uma medida
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ajustada ã ideia que de si raesrna tinha, ref lectindo-se em

tudo, monoloqando cora o tempo e confundindo-ee irremedia-

velmente com uma realidade que irá recusar vinte anos depois

em bloco. 0 parque deixara de ter a utência e o bairro será

mudado até ã sua transf iguragâo absoluta.

É diflcil saber guando, no caso do Pargue Eduardo VII,

cuja solugao imediata se deve muito mais ã pressa de pôr de

lado o projecto de Cristino gue a outra razâo particular,

foi, finalmente, compreendida em extensão a opgão tomada. Em

Abril de 1946, estavam já a chegar â Câmara as propoetas de

adjudicagão da primeira fase das obras - terraplanagens e

ajardinamento (125)
- e os jornais chamavam a atengão para o

facto de a substituigão do termo "projecto" pelo de "arran-

jo" poder significar gue a prudéncia de Salvagão Barreto

nessa designagâo deixava ainda margein para gue, eventual-

mente, se cumprissem as profecias de Miguel Pais gtte anun-

ciara o prolongamento da Avenida como "um facto" (126). A

verdade é gue fora este plano inicial de a jardinamento, corn

"recantos para tardes de Verão", "miradouros" e "pargues de

recreio para criangas" (127) não havia ainda um projecto

global e alternativo gue incluísse construgdes, nomeadamente

a de um Palácio de exposigdes ou museu da c.idade corao antes

ali se pensara. Falava-se gue estava sendo estudada a poe
-

sibilidade da construgão de um "auditorium" e de um museu

municipal (128), mas o projecto dessas construgdes sd se

torna público em Dezembro de 1947, exactarnente na altura em

gue a sua magueta estava a ser construída num dos ateliers

de Belém (aproveitando espagos dos Pavilhdes da expocigão do

Mundo Português) pelo hábil maquetista Ticiano Violante, cora

vista a figurar na grande exposigão dos "15 anos de Obras

Públicas" que já se preparava (129). Então, os lisboetas

puderam sequir através da imprensa o projecto já concluído e

assinado por Keil do amaral, Alberto Pessoa e Ernani Gtvttdaáft. .

A maqueta mostrava que "o parque fica ã entrada coni ura ta-

pete de relva de grandes dimensdes, gue se prolonga até ao

local onde se encontra a Estufa Fria, gue será aumentada e

embelezada". "Esta faixa" - continuava o articulista - "é

ladeada por doi s largos passeios arborizados com 25 metros
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de largura cada" e "fecha, ao alto, com um miradouro". Ao

centro seria então erguida uma estátua equestre de Nuno Ál-

varus Pereira, da autoria de Francisco Franco e oferta do

tjov.i itg ã cidade, circundada por quatro colunatas sobre as

quuis se previa assentarem motivos alegdricos de bronze. Na

retuguarda do miradouro, passaria uma larga avenida, gue

ligaria ãs outras duas gue partem "do portão" situado em

frente ã Praga Marguês de Pombal; e, no alto seria cons-

truí.do um edifício monuraental, gue se denominaria "Palácio

ria c.idade" destinado a manifestagdes culturais e artísticas

tal como havia preconizado dois anos antes, em 1945, o

veroador Luis Teixeira (130).

Da linguagem, escrita pelo menos, não desaparece, corao

se podia pensar, o propdsito de distinguir o arranjo do

Parque. É curiosa a continuagâo de uraa terrainologia onde

cabe ainda "o monumental" mas tarabéra não é menos significa-

tivo a inclusão no projecto de guatro colunatas gue circun-

dam uma estátua, por sinal a de Nuno Álvares Pereira. Mas ao

contrário da expressão empirica do jornalista do "Diário de

Notícias" (131), a escolha da estátua para pontuar o arranjo

e sorvir a aproximagão do 82 centenário da tomada de Lisboa

(132), surgia num contexto de tão contraditdria e desfazada

conexão gue se torna, pela negativa, emblemática. Enquanto o

projecto do Palácio da Cidade, de Keil do Araaral, reflectia

os inodelos internacionais então presentes, com referências

directas âs pesquisas de Le Corbusier, retomadas depois do

f'ira da Guerra, a massa estruturante do edifício, a sua es-

cala, a volumetria estática que o informava e o uso que

preconizava da estatuária neqavam os princípios perfilados

de uitia coexistência de irapossível sustentagão. A verdadeira

inissáo que ele se atribuía ao profetizar-se como afirmagão

moderna dentro de um enquadramento ajardinado e dimensionado

nuraa escala aceitável ou natural que correspondia ãs carac-

teristicas de Lisboa, foi o de resgatar um carácter argui-

tectbnico e urbanistico modernos gue se vira a partida com-

proinetido com a proposta raonumentalista de Cristino, logo ein

1930.
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M.'ts isso não era oastante para inscrever uraa icieia al-

tt-rnutiva do que deveria ou não ser uina capital, inesiuo tendo

em conta o significado e a sirabologia deste projecto. Anos

...ais Lurde será o prdprio Keii a notar gue o conjunto da

uJc.muri.i do Purgue Eduardo VII fora visto e sentido por uin

arquitecto holandês, seu araigo de paseagera por Lisboa, corao

tit; inspiragão "mussoliniana" , reflexo de um regime "cJo

torga" (133). E nesea altura, confessa Keil, "ruparci então

como era clara e facil a dedugâo" (134). Contradig.to mais

ovidento não poderia ter tido lugar e ora essa iuesma tjue i n -

formava a concepgão das edificagdee da cidade.

A vieão que Lisboa teve de si mesmo apbc a "ura" ciu

Duarte Pacheco, e apesar do ministro ter deixado as bases

alicergadas do seu desenvolvimento, com o plano director que

ustaria concluído eut 1948, foi uma das mais i nst-guras u du-

sajustadas de toda a sua histdria. Falava-se "cia Nova Lic -

hoa" (135) e o pros idento da Cântara chamava jornalistas u

vereadores para ver a raaguete do projecto do Pargue i.cinardo

VII e visitar o andamento das obrae do bairro de Alvalade;

mas, por outro lado, anunciava-se ura viaduto do 1 igagáo en-

tre o Carapo Puqueno e o Campo 28 de Maio, cora arco cuz.tral e

dois luterais, por cima da Avenida de República, em qrande-

zas e clispêndios com risco de Keil do Amaral e Cottinelli

Telmo (136) e, trabalhava-se era unorracs estátuas quu deve-

riara pontuar a cidade, corao adiante verernos . Com rnais pro-

priedade, dava-se conta do andamento do Bairro do Caramão da

Ajuda, tragado igualmente segundo guatro tlpologias, e des

tinado a 528 famílias, recrutadas entre funcionários da Ca -

mara, guardas cla P.S.P. e pessoal da Carris; e acimirava-se a

conclus.io dos "courts" de ténis gue integrariam o Ciube de

'l'dnis cJu Lisboa com um conjunto de equipamentoc coin res-

cauranr.e, bar, salão de reunides, campo de jogos e tcrrago

notavelraente desenhados por Keil do Amaral.

Havia, obviamente, uma obsessão por acabar o que estava

programado ou redimensionar o gue estava ainda em constru-

gão, ou, ainda, equivocamente, continuar a planear tambem em

qrande. Mas, paralelamente a estac evocagdes, outrac coabi-
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i avarn em contrário sentido: ao mesmo tempo que se aprovava o

jurainamento do Parque Eduardo VII, o "Diário de Noticias"

(137) noticiava que "os jardins de Lisboa estavam abandona-

c.c>:.;"; e, quando, em 1951, se julgava gue "o pargue" seria

'Viuoado" pelo "grandioso" Palácio da Cidade (138), remate

da Avenida e ponto final no seu prolongamento, eis que é o

proprio Salvagâo Barreto, ainda presidente do Município, a

anuiiciar quo este assunto "é tambéra ponto sobre o qual sub-

sistein dúvidas".

De qualquer niodo todos os indicadores através da qual a

c uiade pôde falar, todos aqueles que nesta zona se cons-

truiram, confundiram-se com essa realidade, "erro fundaraen-

tal", fatal como Cristino preconizara. Em 1955, é divulqado

o projecto do novo hotel do Parque Eduardo VII, com risco

maiocji-ado de Pardal Monteiro, que se deveria implantar entre

as ruas Joaquim Antdnio de Aquiar, Castilho, Marquês de

SuriSorra e Rodrigo da Fonseca (139); e, em 1959, a polémica

uctaJa novamente com o arranjo da Praga do Marguês de Pom-

bal, da responsabilidade de Carlos Ramos (140), em cujo

projecto comegara a trabalhar em 1947. E, trinta anos apdc o

2 Salão dos Independentes (1930) estes arquitectos reuni-

ram-se ã volta ou a pretexto de um projecto que visionar-

iaraeute nessa mesma exposigão fiqurara. Curiosamente, eram

taraDoin aqueles a quem o modernisrao mais devia. Mas esea já

s.ũo ora justificagão nem ideoldqica nem formal para este

cruziitíismo voltado todo para uma capital cujo ser ideal já

não Ihes pertencia.

Uma nova qeragão de arquitectos despontara e, será a

uies, por assim dizer, que vai competir este questionamento

sobre a cidade. A exposigão qovernaraental dos "15 anos de

Ooras Públicas" em 1948, iria justificar e facilitar o l^

('onqiesso Nacional dos Arquitectos, que se realizou parale-

lamentu, com vasta adesão da classe, reconhecimento oficial,

e por entrc vários equívocos (141). A interpelagão que os

doic temas fundamentais abordados introduzirara -

"Arquitec-

i 'ura no Plano Nacional" e "0 Problema Português da Habita-

g;io" representou uma primeira tentativa de reflexão di-
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recta sobre a prática arquitectdnica e urbanistica no pais,

cora referência central a Lisboa, condenando forraalraente o

"portuguesisrao" da obra de arquitectura, incitando a neces-

saria correcgâo dos conceitos de "tradigão" e "regionalismo"

e apelando para o Estado no sentido de ser encontrada uma

nova forraa de encarar a habitagâo econdmica. Como já foi

visto (142), os temas por si mesrno demonstravara o tipo de

preocupagdes que atravessava a c:lasse e er.un também ura raodo

subtil de o qoverno colocar â discussão questdes que lhe

eram prementes, na eventualidade de ali poderam surqir pis-

tas para uma futura politica habitacional . Como muitas vezes

acontec-û, essa interpelagão de uma realidaric nacionui sal

dou-se depressa de mais e foi uma unânime vitbria scbru u

ideologia da "casa portuguesa", apagando-a i ntegrajiuente cio

horizonte da arguitectura . Em sua substituigão proiuoveu-se o

triunfo da Carta de Atenas, reiterando a racionalizagão do

urbanismo. Num caso e noutro, o Regirne pouco tinha a perder.

Nos últiinos anos, a partir de 194 5, cora a construgão do

Bairro de Alvalade, ele mesmo tentara liquidar, com prudên-

cia, alquraas fdrraulas que vivificaram e caracter izaram os

eeue bairros sociais, tcndo estas extravasado, em pontuagdos

estilísticas, para outros tipos de construgdes publicas <■■

jjrivadas .

Por outro lado, esta rasura do sentido da habitagão não

ptide deixar de reflectir-se no modo como e.la deveriii passar

a ser implantada . Da concepgão ria "casa de familia" isoladu,

t;in portuquesa caracterizagão dissiminada pelo terrrono, ca-

rainhou-sc para a concentragão da habitagâo em bJocos que

exigiu uma nova racionalidade de planta e idêntica irnplan-

tagão urbana, como de resto, Faria da Costa já experimenta-

ra. As conclusdes do Congresso favoreciam, de certo ittodo, a

perspectiva que Salazar comegara a alicergar de uma auto-

-renovagao do sisteraa, necessidade sentida imediatamento

apds a vitdria dos aliados. Mas os arquitectos não com-

preenderam iogo gue esta abertura tinha, eviriuntemente, ii-

mites e que estes situavam-se, exactamente, no modo corao ac

questdes tinhain eido formuladas.
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A tentativa de racionalizar o urbanismo impondo como

guia a Carta de Atenas era uma espécie de articulagão pos-

sivul do problema e teria tido uma utilidade certa se colo-

eudu anos antes. Em 1948, era difícil já tentar ressuscitar

.:.!, modelo que as condigdes politicas, sociais e econdmicas

rit: uii-.a Europa atravessada pelos destrogos da guerra recusa-

V'U .

De certo modo, em Portugal, país que se desenvolvera corn

essci inesrua Guerra e que crescera de 7.722.152 habitantes em

f-.'.o para 8.441.312 em 1950, o sistema da Carta de Atenas

pot.li.a ter ainda alqum cabimento, principalrnente, se ateiu-

deriuos ao atraso real dos planos de urbanizagâo preconizados

ora 1934, por Duarte Pacheco, ou aos conceitos que, na cjrande

raa.ioria dos casos ainda os informavara, corao vereraos adiante.

Ac uarencias habitacionais tarabéra continuavara a ser elevadas

u n.io apenas nos centros urbanos . 0 inquérito â habitagão

rur.il conduzido, até 1942, por Lima Basto e depois retomado

po: Henrique de Barros, dava, em 1947, data da sua publica-

gãu, uma panorâmica das condigdes de vida nos campos portu-

qticses, fazendo estremecer as idílicas imaqens que Ferro

promovera era propaqanda de Turismo e nacional idade, que o

fuz eleger e premiar com "galo de prata" a aldeia beira de

Mossanto considerada, em 1938, a aldeia mais portuguesa de

?u: t agal .

Mas essas mesmas imagens, ao modif icarera-se desenvolviam

iiuc:t.:S3Ídatíus imperiosas de intervengao, de acordo cora uma

iiova ideologia, que tinha obrigatoriamente que definir o

portil ideal alternativo - e esse passava tambem pela nogão

tíu ,-Ldade. É inútil procurar nas teses do congresso de 1948

eeta ubiguidade (143). Antdnio Lobão Vital faiará da procura

tíu
"

ara novo humanismo" gue a arguitectura deveria traduzir;

VL.uiu de Lima preconizará a construgåo de "unidades de ha-

biiugão" em altura, com espagos verdes, jardins infantis,

escuias, centros de juventude, propondo gue seja remetido ãs

atuoridades um esbogo du revisão dos métodos usados nas

eciiiicagdes de habitagão, de legislagão dos seus regulamen-

i i u do incentivo ãs actividades industriaie relacionadae
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cora a construgão
-

posigão aliás seguida no Porto pela

O.D.A.M. (Organizagao dos Arquitectos Modernoc) uiu tulegrama

enviado na altura ã Assembleia Nacional (144)
- dufenduiido

os princípios orientadores da Carta de Atenas nâo eo para as

construgdes urbanas e rurais como para os planos de

urbanizagão em todos os centros populacionais; Miguui

Jacobety defenderá "a racionalizagão na habitagão e na ur-

banizagão" correlacionando-as com o tempo e coin as nucue-

sidadcs inerentes âs novas condigdes tie vida, colocando a

urbanizagão racional como "consequência de uma arquitectura

racionalizada" , posigão essa que exemplif icara em outra co-

municagão, ao apresentar o projecto do Bairro de Alvalade.

Por seu lado, Jorge Seguracio e Huertas Lobo coiocariuin

premissas semelhantes, Arménio Losa insidiria a sua intur -

vengão na relagão "indústria e construgão" na linha de-

fendida pelos arguitectos do Norte e, Parcal Montoiro, con-

trando o problema na "Habitagao Econbmica em Lisboa", não

poderia deixar de tomar a experiência de Alvalade como

exemplar, aliando a racionalidarie da sua concepgão h facul-

dade de retomar uma tradigão de cidade, gue consistia na

"

convivência" de classes no mesmo bairro, na mesma rua e poi'

vezes no mesiuo predlo
-

ilustragão viva de uma "haririonia

social de Lisboa" gue sempre a caracterizara e gue fora in -

terroinpida com a criagão dos bairros sociais periféricos. F.

claro gue Alvalade sd em parte correspondia a esca tradigão.

0 seu zonainento, a concepgão hierarguizada da planificagão

tentara conciliar esta coabitagão que, aliás, náo podia já

sur posta em termos tão simplistas.

A comunicagão de N. Teotdnio Pereira e M. Costa Martins

rixada sobre "Habitagão Econdraica e reajustamento eociai"

ceria a única a configurar um novo estado de coisas o a ussu

titulo importantíssima, porque, ao contrário ûas outras,

colocava aconto na descaracterizagão de uma classc média,

sua proletarizagão, insuf iciencia econbmica e ciusajuste

crescente entre o seu poder cultural e as suas possibiliriu-

des financeiras. 0 equilíbrio da "convivência
"

preconizada o

altamente defendida - raesmo pelo governo, e Alvalade ura ja
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... prova disso foi entendido por estes arquitectos coino

i.uiirio de sofrer primeiro um rea justamento que passava pelo

"eLiminado movimento descendente da classe média" e pelo

"acelerar e generalizar ao máximo o movimento ascendente da

cl.isse proletária" (145). E isso implicava solugdes de fundo

cjue a arguitectura por si sd não podia resolver. De resto,

i.luii tempo em gue praticamente ninguém via a importáncia gue

uma classe média podia desempenhar na definigão, apropriagâo

c usos urbanos, esta chamada de atengão, ínesmo sem tirar

t'.ooas as ilagdes dos seus pressupostos, apontava para ferida

aberta numa sociedade ligada fatalmente a uma dada fase da

Histdria do país e ao perfil pequeno-burguês de uma capital

quo promovera os operários a pequenos proprietários , seqre-

qando-os em distantes bairros, e anulara uma classe média de

fnncionários proletarizando-os no seu centro - deixando, na

coiabra uma dada vivência definida em quartos e partes de

casa aluqadas ern prédios insalubres.

Tais estatísticas foram mesmo apresentadas por Antbnio

Lobão Vital no Congresso (146), mas era ainda cedo para,

<itraves destas comunicagdes, ver a verdade efectiva e trá-

cjica de urna política social que sacrificou, na violência do

ccu eisteraa, uina vasta cainada populacional sera a qual nâo

ei ._. p«_>ssível uma consciência urbana.

Com essa política, Oliveira Salazar solidificou a qesta

provincial de onde provinha, dando-lhe um alcance maloqrado

u ric; difícil ajuste quer ã prática urbanística de Duarte

Pacheeo qucr a racionalidade de uma nova qeragão de arqui-

tectcjs, politizados e ideologicamente marcados por uma sen-

sibi 1 izagão muito mais radical na solugão desses probiemas.

Aceiin, ficou a capital com o perfil possível e o BaLrro dc

Alvalade é o seu momento mais embieraático como uma espécic

tio subproduto desse fendmeno.

Em 1946, Keil do Amaral ao analisar a transformagâo da

capital, escrevia gue essa "cidade nova", "fala-nos (...)

duma faceta muito nossa, muito lusitana, que as edificagdes

espulham nit Ldamente" , mas para a qual dizia não encontrar
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"uma desiqnagão geral apropriada e concisa" (147). E inter-

rocjava-se: "falta do sentido das proporgdes e da sobrieda-

oc':". A resposta era "sira e não", porgue, como logo ruco-

nhecia, existia "qualquer coisa mais complexa, em todo o

caso: a qraciosidade e o pitoresco em lugar da beleza sin-

gela e serena, o aparato em vez da gualidade, o pormenor

cuidado com maior desvelo do gue o conjunto ...". "Nâo lhe

encontro nome, uma definigão"
- acrescentava "mas a cida-

de, de lds a lés, está recheada desta faceta". Mas outras

coisas mais ainda lhe dizia a "cidade nova": "ura baixo nivel

de cultura; um curioso e bem intencionado espírito de con-

ciliagão, que fomenta o hibridismo dos edificios; a des-

coordenagão dos orqanismos oficiais na orientagão do cres-

ciinento urbano; a degradagão de uma mão-de-obra antes exce-

lente -

tantas, tantas coisas interessantes, dignas de

atengão, de estudo ...".

A constatagão de gue "dois tergos das edificagbes da Ca-

pital, em 1950, tinham sido construídas ou reconstruidas nos

nossos dias, desde o advento da República" (Ĩ48) e quo ape-

sar de tudo algo de muito importantc lhes faltava nao lhe

passou despercebido: "Porque se tornou tão qrande, inas sem

grandeza, a Capital?"; "Porque tomou Lisboa eeta feigâo ma-

ciga, arregimentada, banal, sem ter em conta certos aspectos

latinos e mediterrãnicos da sua situagão geográfica, do seu

cJima, dos seus hábitos?"; "Porgue não conservou Lisboa o

seu carácter tradicional, corao pretendiam tantos e tão

ilustres lisboetas? ou porque não tomou, ao invés, uin ca-

rãcter arquitectdnico e urbaniscico mais acentuadaraente mo-

dernos, corao pretendiam outros iisboetas, não menos numero-

sos nem ilustres do que oe primeiros?".

0 crescimento da cidade criara 1 enbmenos de taJ i orma

eomplexos qut:, 20 anos mais tarde, estas reflexdes ainda os

condensavain e traduziam. Não se poderia culpar apenae o Mu-

nicipio. De resto, coino Keil do Amaral sublinhava, "inega-

velraente, a edilidade da capital tera realizado obras impor-

tantes, de grande envergadura e indiscutível interesse pú-

blico" (149). Todavia, como logo acrescentava ,
ela "não



prcparou os habitantes da cidade para cooperar nessas obras,

íieit. sequer para as compreender e aceitar, cora perfeita

consciêiicia da sua utilidade. Pior ainda: deixou criar ura

lai go fosso entre o raunicípio e os municípes, que, embora

II. <■ torne mais cdmodas as decisdes e as tarefas, não con-

coii e para a objectividade e o acerto delas . . .

"

.

A sua expansão fizera-se com "falta de amor, de devogão

civica, de participagão no melhoramento de List>oa" e, embora

Kt; i . do Amaral apelasse para ura maior contacto cora «1 opinião

publica, no sentido de "recriar o hábito de ter opinides e

dt; as saber manifestar" - via, entre outras, para uina real

accungão dos lisboetas da sua prdpria cidade - acrescenta-

riamos, aqora, que seriam necessários, paralelamente, meca-

i.ismos diferentes para solicitar esse interessc nura recjresso

riu.u: jável . 0 tão preconizado "meridiano de Lisboa" que pds

eu, causa, a diversos nívcis, a imaqera da capital e que ao

fim de vinte anos era apreendido na verdade das suas conse-

quencias, não fora sd pretexto para o afastamento de raodelos

inic. nacionais, mas forma inteqrante de confuedes qenorali-

z<_..las que levarara a populagão a desinteressar-se e a arre-

dar-se dos destinos e do futuro da cidade ao qual inevita-

velinente nåo poderia deixar de oetar liqada. A "visâo de uma

Lisboa mais bela" de Araadeu Ferreira d'Alraeida, publicada era

voiume, em 1947, foi a resposta visionária e final a esse

"moridiano" que se buscara, achega ou contributo, dada por

ttm diplomata de carreira gue, uma vez de regresso a Portu-

gai, pretendeu "sugerir a adaptagão â nossa capital de tudo

o .jue de intereesante, novo ou diferente" havia visto no

u-st rangeiro (150). De certa maneira, era uma forma ao mesmo

toii.po civica e radical de recusar uma cidade descaracteri-

zac.ia, sem ideal, contente consigo e com a interrainável glosa

de um desenvolviinento cada vez raenos visível. É evidente gue

eeta busca de solugdes e não de programa, repreeenta um

olhur marginal no termo de ura processo gue já não podia ser

encarado de frente. Mas, por isso mesmo, ele merece atengão

pelo arrojo inocente com gue propde, sem gualguer ironia,

aj.ji.ns melhoramentos, como "construir no Castelo, sobre esse

onorine e belo espago eminente uma grande plataforma em ferro
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e ciraento, de raais de 200 metros de coinprimento, como o

convés de um navio porta-avides , que servisse de ust«agão de

aterrissaqem dos aeroplanos vindos do estranqeiro, via Ma-

drid, dos nossos aerddromos no interior do pais, e cle todos

os que em breve faráo as carreiras entre Lisboa c o Norte e

o Sul de Portuqal" (151).

Sendo a proposta mais espectacular entre as quc o ines-

perado interveniente avanga, ela vem na lbqica de um racio-

cínio a que ele chamou de "vaga de limpeza para a cejubragão

dos centenários" e na qual encontrara arrasamentoe t: riomo-

ligdes considerados então justiiicáveis e que lhe permitiam

um caminho aberto para aquela e outras fantasias, como a da

remodelagão do Bairro Alto, por ele considerado "cem espe-

cial tradigão" (152) e que precisava de ser "modernizado e

arejado,
"

entendendo como oportunidade perdida a consttugão

da nova serie do "Diário de Noticias" (risco do Pardal Mon

teiro, inauqurada em 1941) que se deslocara para a Avenida

de Liberdade quando deveria ter "continuaclo no bairro cen-

tral e tradicional da imprensa" e ter sido "a base desta

importante renovagão lisboeta".

De resto, essa a ideia não era estranha aos desejos do

prdprio Municipio e, Cristino da Silva, em 1948, acabaria

por aceitar oficialmente a encomenda, com vista ã elaboragão

de um minucioso projecto para transformagáo deste bairro,

que deveria levar aos seus arranjos urbanísticos da Assem-

bleia Nacional e ao novo projecto para o Instituto de Eco-

nomia e Finangas, na Rua do Quelhas, objecto tambêm de uma

profunda e condigna reraodelagão, em uionumentaiidades extera-

porâneas que, igualraente, não se concretizarara.

Mas outros embelezamentos o nosso diplomata acJiuva ainda

possiveis. 0 tema da transformagão do Rossio gue apaixonara

Lisboa no princípio dos anos 30, voltara a ser assunto nas

sessdes da Câmara (153). Por intermédio do vereador arqui-

tecto Va.-.co Regaleira, que acabara de puqnar pela sua rerno-

delagão "de harmonia com o projecto de Cottinelli Telmo",

introduzindo-lhe, embora, a ideia dos terragos suportados
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po_ arcarias sobre os passeios que ladeavam a praga como ,

por seu lado, preconizara Cassiano Branco, a queetâo da re-

gularizagão deesa Praga e de toda a Lisboa Porabalina voltava

â ordera do dia. Aliás, coraprometido gue estava o de-

senvolvimento da capital para norte, no seu "natural" pro-

longamento pela Avenida, a cidade voltava-se novamente para

a sua zona antiga.

Preconizava-se ali a regularizagão do Largo do Municipio

e da Calgada de S. Francisco, a ampliagão da Rua do Arsenal,

a alteragão da "entrada da Avenida" com uma passagem sub-

terrânea, e uma Arcada baixa do lado do café Suigo (154), a

ampliagão dos prédios das artérias principais para 10 e 12

andares, em conseguência dos 8 autorizados para os da zona

circundante ao Pargue Eduardo VII e Praga do Areeiro, tra-

gavam-se vias subterrâneas que Faria da Costa chegou a es-

tudar e a projectar
- desenhando um longo túnel circular do

Corpo Santo pelos Restauradores até Alfama (155)
-

e tarabém

se exigiam demoligdes, corao a do elevador de Santa Justa, a

acreditar em Araadeu Ferreira de Alraeida (156).

Estranhos anos forara estes que, ao fim, receberam como

erableraa a proposta de "um Monumento å Hesitagão" que poderia

ser visto como uraa "ostra sera pérola, caracol sera casa, ca-

ranguejo com várias direcgoes proibidas: as gue abrem cami-

nho para a frente", como Cottinelli Telmo explicitamente

avangou, num artigo, publicado em 1947 (157).

Aceitemos, pois, o veredicto desse verbo "conjugado era

todas as pessoas, tempos e raodos", com a carga das impossi-

biiidades reais que levariam depois cada um a raciocinar por

conta propria, apds Salazar ter afirmado, no seu célebre

discurso sobre o fim da Guerra, que "se a democracia pode

ter, para além do seu significado polltico, significado de

alcance social, então os verdadeiros democratas somos nds"

(158).

Mas não há gue simplificar as contingências gue marcarara

e forraarara estes anos,. com razôes de um. país pobre quando,



eut 1945, o raunicipio decidiu um perfil de cidade tendo nas

suas contas um superavit de 30.300 contoe (159) ou oom as

justif icagdes da carência de projectos quando tantos se fi-

zeram e abortaram, mesrao que eles fossem a imaqem de um

Portuqal paralizado e paralizante, através do qual os ar-

quitectos, os intelectuais e uma populagão inteira se pri-

varam irremediavelmente (e nos privaram? ) de uraa capital com

futuro.

0 que, ainda assim, pudera ficar corao acabamos de ver,

foi feito com ae "pedras mortas" de que Antdnio Sérqio fa-

lava nos seus escritos, opostas ãs "pedras vivas", os "ho-

mens" de Pascal, que o preferido "meridiano de Lisboa malo-

grou .
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2 DUARTE PACHECO: URBANIZACAO E OBRAS PÚBLICAS

Ao abordar a obra de Duarte Pacheco constata-se que o

qrande disciplinador das cidades e vilae do pais, aquele que

as interpelou e susteve em permanente estado de ei.unciagão,

nelas deixou a maior parte da sua prdpria histdria. Essa

obra e informada pela vida de quem a concebeu -

espécie tíe

metáfora viva do que foi sendo idealizado e construítíc num

dacĩo tempo. Assim se revela uraa poderosa osraose que Ihe

conien; uma mítica realidade.

A inevitabilidade deste centramento pode deinonstrar, com

efeito, corao a aventura pessoal deste hoinein de Lould fundou

e coraandou o seu breve reinado, cultivando e impondo como

ideal público os principios que presidiram ao seu prdprio

itinerário, forjado entre as dificuldades e os voluntarismos

que eempre acompanhara as hictdrias exeuiplares . No rasto do

seu percurso que cobre os anos de 1900 a 1943, podera ler-se

os signos que informarn sobre o seu nascimento (que foi por

lapso registado em 1899), formagão acadéraica e afirraagão

pública crescente, era sectores fundaraentais da administragão

do Estado, até â brusca interrupgão pela sua inesperada mor-

te. Nestc tracejado tambéin se colhem cora igual legitimidade,

as indicagdes sobre o aparecimento de uma nova ordem insti-

tucional, seu desenvolvimento e conseguências imediatas, das

guais emerge a imposigão de uma disciplinaridade urbana gue

ele mesmo conduzia. Estas leituras têm em comura, mesrao

quando utilizadas para pdr cm causa a eficácia social do seu

papel, o raoviraento que faz convergir as ideias e a prática

clc um tempo para a figura gue inelhor o incarnou, e o limite

desta atitude podia ser ilustrado pelos textos "in memoriara"

(1), gue em 1951 so editaram, nos guais Duarte Pacheco, re-

metido para fora do tempo, se transforma na personif icagão

mãxima do Regime, simbolizando a ordem instituida que redon-

dantemente a sua acgão edificadora reflectia.

0 retrato acabado de Duarte Pacheco, tal como o Estado

Novo se encarregou de divulgar, vincando aspectos do seu
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c< .ácter e fazendo-os atravessar por um perfil antecipada-

;t te talhado a medida, correspondia, no essencial, ao de-

su..ho gue Salazar fizera em 1943, logo apbs a sua morte. Du

c... .'co modo a única verdade daquela imagem, gue oferecia at-

e... >oralmente todas as elucidagdes aos enunciados, foi a de

:_: calculado que sd podia viver de referências de qrande

it.pacto e na dependência estreita de uma explicagão contro-

lada, embora suf icientemente elástica para cobrir o imagi-

nario oficial. É claro que para esta condensagão ter futuro

foi necessário prendê-la numa simbologia sumaria e didáctica

que velasse em primeira mão pelo seu destino e, com isso,

Salazar langava as bases de uraa raitoloqia cuja estrutura

tinha raízes no prdprio sistema político.

Foi a imaqem de um horaera "desinteressado atd a renûn-

cia", "rindo com a pobreza ou a modéstia dos recursos prd-

prios", "resignado ante a incompreensão ou as reticências" ,

"indiferente ante a ligeireza cora que em geral se aprecia

entre nds um homem público", mas tenazmente aplicado na "re-

posigão de Portugal no seu terapo" (2) gue o Presidente do

Coneelho fixou, em pleno elogio fúnebre. E foi com a dose

adeguada de fatalismo gue o trágico acidente de automdvel

raerecia, ao surpreendê-lo numa curva da estrada gue liga

Évora a Lisboa, apds uma visita gue ali fizera no intervalo

das reunides do Conselho de Ministros que na capital o pren-

diam, e para as quais voltava em apressado regresso, que

Salazar construiu então os elementos estáveis da confiqura-

gão que doravante prevaleceria:

"... Se a raorte escolhesse atitudes, diríamos que no caso

precuntu caprichara em fixar aquela que rnelhor traduzisse

uma vida velozmente vivida e inteiramente consagrada ao

progresso pátrio. Podia o Minsitro ter morrido em fungão,

envelhecendo precocemente na ansia e no afâ de guem pres-

sentu faltar-lhe o tempo para realizar o pensamento da re-

construgão e renovagão gue o regime encarnou em Portugal.

Era pouco ainda. Era preciso que literalmente morresse ao

servigo dela, vítima dela, a apressar o terrao duma obra, a

L
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econoraizar escassos rainutos para ura Conselho que outros

planos ou obras se aprovariam ainda" (3).

Na cinzenta e brumosa paisagem salazarista, o seu chefe

carismático decifrava assim o sentido de uma existéncia gue

lhe foi inteiramente votada . Na altura, não precisou sequer

da mediagão concreta da extensão das Obras Públicas por ule

impulsionadas ou da imaqera da nova capital quu Pacheco edi-

ficara, para integrar o seu "optimismo transbordante" (4) no

mundo gue o confirmava. Bastara-lhe recortar a auréola dessa

ausência-presenga numa invocagão exemplar que nesse preciso

momento comegava a qanhar novo carácter, novo aspecto ideo-

ldqico, ambos signif icativos da consciencializagão global

que a interpelagão daguela figura assumia. Mas esse desenho

não seria feito apenas pela sua mão. As publicagdes de ho-

menagem multiplicavam-se e ampliavam aqueles contornos até â

abstracgão pura. Números especiais de periddicos consaqrados

centraram-se "in meraoriam" de Duarte Pacheco, desvendando um

personagem deificado até ao abcurdo, e com a inenarrável

pretensão de poderem fabricar um herbi ã mão sem o incbmodo

de o confrontar. As instituigdes e os organismos por onde

passara e gue tão profundamente transformara dão o exemplo.

A Câmara Municipal de Lisboa, na sua "Revista Municipal", o

Ministério das Obras Públicas, no "Boletim da Comissão de

Fiscalizagão das Águas de Lisboa", o Comissariado para o

Desemprego, no seu "Boletim", mas tambéra a Ordera dos Enge-

nheiros, o Sindicato dos Arquitectos, nos seus respectrvos

drgãos, tal como a revista "Panorâma" e a "Revista Interna-

cional" (5), reunem colaboragdes gue fazem a sua exaltagão

pública, e, através dela, elevam-se ã coneciência de si

prdprios com a intuigão de base que algo ele lhes dera. Mas

isso significava tarabém que Duarte Pacheco já estava a ser

colocado sob o signo de uma lenda de que eles eram o prin-

cipal registo.

Como já acontecera em relagão a outras figuras da admi-

nistragão pública, gue igualmente marcaram a Histôna do

país, a carga de predestinagôes proféticas gue Duarte Pa-

checo parecia transportar depressa passou a constituir a
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in-.it.eria da sua realidade. Louvam-se interminavelmente as

suac virtudes, tecem-se infindas consideragdes eobre a sua

pereonalidade, confunde-ee o seu dinamiemo com a eua acgâo e

com os mesmos desvelos explanam-se as razdes que secundaram

cada um destes aspectos . Mostra-se então em detalhe como ele

fora um aluno exemplar, como cedo lutou para sobrcviver e

como venceu a pulso nessa escalada da vida e exercício de

carqos que o fizeram professor e director do Instituto Su-

perior Técnico, em 1923 e em 1925, depois Ministro da Ins-

trugâo em 1928 e mais tarde Ministro das Obras Públicas, em

1932 e em 1938, e Presidente da Câmara de Lisboa, em tempos

inturmitentes de necessidades nacionais especificas. Em al-

guns casos a pormenorizagão vai mesmo ao fundo e a biografia

passa a comandar o sentido de todas as inscrigdes, como se

eia fosse o seu pulsar mais verdadeiro.

Com esses textos ficamos a saber que nasceu no seio de

uma família alqarvia burguesa "privada de fortuna e haveres"

mas que "provia âs necessidades da cauta existéncia â custa

do trabalho probo e árduo do seu chefe" (6)
- louletano de

raíz, monárguico convicto e funcionário da Repartigão de

Finangas locais. Estas pinceladas serviam para introduzir

dois dados importantes: a morte precoce da mãe que ocorre

quando ele tem apenas seis anos e o encarqo que desde então

o pai passa a assumir na educagão dos onze filhos. Em rela-

gão ao primeiro facto vinca-se o duro golpe e a consequente

marca que daí adveio; em relagão ao segundo, foca-se o "es-

pírito de tolerância" em gue as novas obrigagdes paternas se

traduziara e a convivência maior gue dai resultara e gue o

levou a dar conta das "faculdades invulgares" (7) deste seu

fitho, recomendando-o ao mais velho da vasta prolo pouco

ternpo antes da sua morte, ocorrida em 1914, na crenga abso-

luta de "que ele ha-de ser alquém" (8).

Este vaticínio, como manda a reqra, conf irraara-se no seu

percurso académico, onde abundara as informagdes e se recorda

a presenga perraanente e destacada no cjuadro de honra do Li-

ceu de Faro até ao 7& Ano que concluia cora 19 valores. De-

pois é o salto para Lisboa, corn passaqem pelo Instituto
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Superior Técnico (ainda no Conde Barão) onde se matricula em

1917 e onde se lhe reconhecem "méritos e inteliqencia" (9)

que justificam a amizade dos professores Aureliano Mira

Fernandes e Caetano Beirão da Veiqa e o brilhante curso que

termina em 1922, cora a classif icagâo final de 19 valores,

grangeando assim a regência da cadeira de Matemáticas Gerais

naquela escola onde assumiu as fungdes de director em 1925.

A partir daqui é o vertiginoso desenho da stia dedicagão ã

causa pública ao mesmo tempo que sacrifica a sua vida mo-

desta no apoio dado a suas irmãs e companheiras .

0 empenhamento com que se langa no projecto de ura novo

edificio para o Instituto Superior Técnico e o rnodo corao

transforraa essa necessidade nura plano raais vasto de equipa-

raentos e reforraas tendentes a cobrir o país inteiro e que a

sua curta passagem pelo Ministério da Instrugão em 1928 per-

mite esbogar, ou a maneira como depois aproveita essa ex-

periência inicial para forjar um modelo de planeamento são

caucionados pelos "méritos de inteligência" ,
cecio reconhe-

cidos, e pela "vontade de ago" gue Salazar lhe imputava

(10). Arabos vão informar sem excepgão todo o balango que as

circunstâncias pediam.

De um modo qeral são aqueles predicados que declinam o

rol das realizagdes: as estradas, as pont.es, os viadutos, as

barragens, o ordenamento das cidades e, em especial, o da

capital, cora o novo Aeroporto, o Estádio, a Praga do Impé-

rio, as Gares Maritimas, o Parque de Monsanto e os novos

bairros do Areeiro. A eles era fácil acrescentar a sua
"

cx

cepcional capacidade de trabalho", "sem que desse provas em

qualquer mornento de desfaleciraento ou de cansago"; "a von-

tade decisiva que irapunha", "a fé inquebrantável no ressur-

qimento do país", qualidades que o tornavam diqno das com-

paragdes com Pombal, Rosa Araújo, Ressano Garcia, homens a

quem a capital devia o seu desenvolvimento (11).

Essa era a opinião de Eduardo Rodrigues de Carvalho, que

o substituira em 1938 na Presidência da Câmara Municipal de

Lisboa e se prestava agora a uraa avaliagão da gual não podia
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inteiramente excluir-se. 0 seu depoimento torna-se assim

particularmente importante enguanto visão suf icientemente

aproximada e abalizada para comprovar agueles resultados.

São também muito signif icativos todos os registos que ref-

letem posigdes de classe, em especial aquelas que mais di-

rectamente estiveram envolvidas na acgão de Duarte Pacheco,

como era o caso dos engenheiros, erapreiteiros, construtores,

arquitectos e artistas. Em quase todos eles, o que é evi-

dente é o sublinhado da extensão da obra realizada, fosse

ela a da Hidráulica Agrícola ou a da construgão de estradas.

A listagem é sempre longa e vive das enumeragdes e do emb-

ricado dos acasos que, certamente, a cada um dos autores

pareceu melhor explicagão para tão grande fendmeno. Dedica-

gão total, vontade férrea, entusiasmo transbordante, mas

tarabém a infatigabilidade notdria e a disponibilidade ex-

trema sempre reconhecidas , vão compor esse jogo de predes-

tinagoes e destinos gue a orfandade, o celibato e o asce-

tismo reforgam numa espécie de guadro já vocacionado para a

lenda. 0 aspecto gue faltava contornar, o da sua indiscuti-

vel coragem, ajudaria a realizar atitudes dispersas no tera-

po, introduzindo o vector politico não corao opgão de regirae

ou de partido, mas como crenga num ideal gue a eles se não

podia reduzir.

A escalada de Monsanto ocorrida em 1919, quando "in

extremis" se defendia a República na rua, e que o levara a

integrar-se no batalhão académico que para o efeito se for-

mara, actualizava e dava sentido â formagão aberta e liberal

que o pai lhe dera ao mesrao terapo que perraitia transforntar a

natureza desse apelo naquele que o fez aceitar o cargo de

Ministro da Instrugão ern 1928, e gue pouco terapo depois

jusrificou a sua ida a Coimbra, para pressionar 0. Salazar,

então professor da Universidade naquela cidade, a assumir o

cargo de Ministro das Finangas. Nestas reminiscências, que

fortaleceriarn os discursos sobre a abnegagão com que con-

cordara servir a pátria e os desígnios que Salazar, a partir

de 1932, para ele tragara, floresce um ser acima das filia-

goes partidárias ou das conveniências de moraento, impune aos

interesses e pronto para figurar a ideologia mesma gue o
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regime se atribuia.

Mas raais iraportante ainda é verificar que este entendi-

raento trouxe aos seus agentes uma singular e paralela apre-

ciagão do papel gue Duarte Pacheco desempenhara no seio tías

classes ou sectores onde prof issionalmente se enquadravam.

Para o arquitecto Carlos Rebelo de Andrade, o grande ínérito

do ministro era ter acreditado nos arquitectos e tê-los re-

conciliado consigo prdprios, aproximando-os assim definiti-

varaente dos engenheiros, numa "boa arrumagâo de uma parte da

desorganizada familia portuguesa" (12). Por sua vez, tanto

os construtores corao os erapreiteiros reconheciam gue embora

"a sua ânsia de volume de obras com gue entendia (...) be-

neficiar a nagão" o levasse rauitas vezes "a forgar pregos e

condigdes de contratos", "sd se poderá corapreender e, por-

tanto, perdoar esta atitude, se se pensar no fim gue ele

tinha em vista e no hercúleo trabalho gue se impunha para o

realizar" (13). 0 fira era o "ressurgimento" do pais e por

conseguintc "a reposigâo de Portugal no seu tempo" como Sa-

lazar já avangara (14). Os raeios, se não eram os meihores

viam-se desta forraa justificados e era norae do patriotismo

que o aliraentava, aceitava-se a sua deterrainagão até porque

náo tinha nem a carga nem a configuragão nem as maneiras do

partido do governo
- único e univoco nas suas concepgdes,

modos de estar e de ser bem conservadores e provincianos e

coin a arrogância acrescida da sua impunidade.

Quando em Novembro de 1953 tem lugar a sua definitiva

consagragão em Loulé, com a inauguragão do monumento que em

sua memdria ali se erigiu, é ainda o seu lema de gue "um

homem público verdadeiramente digno desse nome e verdadei-

ramente amante da sua pátria sb pode, sb deve ter um deeíg-

nio - servi-la, servi-la em tudo, em todos os lugares e ein

todos os momentos" (15) gue prevalece. Em epigrafe da pe-

guena brochura gue a Câmara local editou nessa altura, ustas

palavrae do ministro postumamente homenageado abrem o único

documento publicado sobre esse monumento desenhado por Cris-

tino da Silva em 1949, apbs o malogrado projecto de

Cottinelli Telmo ( 16) ^pensado. inicialment.e.._para
o Parque tíe

39i



Monsanto, em Lisboa.

Construído com a comparticipagâo do Estado e de todas as

Cãrac.ras Municipais do país, ele é, sera dúvida, a raais ex-

pressiva e contundente imagera da raaneira como o Regime en-

carava essa figura. Um enorme fuste de coluna, com cinco

metros de diâmetro, eleva-se na sua sdlida e pesada cons-

trugáo terminando por uma brusca fractura a dezassete metros

da base, junto a gual se adossou um plinto gue, por sua vez,

sustenta a eflgie do ministro moldada em bronze e rodeada

por duas enorinee palraas esculpidas era cantaria, num trabalho

concebido e realizado por Leopoldo de Almeida. A simbologia

do conjunto é evidente na sua retdrica, e une com sucesso a

afirmagâo da obra produzida e a brusca interrupgão que a sua

morte lhe introduzira. Mais do que isso, este moiiumento

traduz, como ninquém atd então o fizera, a consciencia de

que algo fora irreraediavelraente interrompido com o seu de-

saparecirnento . Os 18 baixos-relevos que decoram o fuste da

qiqantesca coluna e que representam os momentos rnais siqni-

ficacivos da sua acgão, corapdera uma pontuagão narrativa que

abruptamente estaca na sua prdpria suspensão. Sob a direcgão

de Anjos Teixeira, 10 escultores trabalharam af incadamuute

nesta visualizagão que fixa etapas e sectores da vaeta ca-

deia de realizagdes cora que se identificava o ministro. Aí

podem seguir-se os resultados obtidos na acgão dos restauros

nos raonumentos nacionais (Barata Feyo), no prolongamento e

reparagão da rede ferroviária (Raul Xavier), na rede de es-

trauas (Anjos Teixeira), no abastecimento de águas (Antbnio

Duarte), no imjpulso dado å hidráulica agricola (Euclides

Vaz ) , ã habitagao (João Fragoso), ã construgão de equipa-

mentos básicos (Álvaro de Brée), escolas (Henrique Moreira),

hospitais (Henrique Moreira), pontes (Raul Xavier), aero-

portos (Martins Correia) e portos (Antdnio Duarte). Com

idêntico intuito se particularizou a exposigão do Mundo

Portuquês (Barata Feyo), o Estádio Nacional (Álvaro de

Breo), o edifício da Emissora (Euclides Vaz), destacando-se

o scu papel na urbanizagão das vilas e cidades (João

Fragoso) com uma chamada particular ã capital (Martins

Corr eia ) .
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0 panorama é abrangente e completo, e, para ele, Cristi-

no da Silva concebeu um emolduramento adequado, num arranjo

urbanístico gue o integrou dentro da monumentalidade do

projecto. Destinado exclusivamente a enfatizar os aspectos

da desmedida de tudo o gue se enunciara nos baixos-reluvoe e

procurando tirar os efeitos do simbolismo que a arqu.itec-

tura da pega expressava, Cristino deeenha então uma antpla

plataforma circular, com 30 metros de diâmetro, no centro da

qual implanta o monumento. A enquadrá-lo, um rnuro de 4 me-

tros de altura se erigiu, acompanhando na sua curvatura eeta

plataforma até metade do seu perímetro, enguanto servia de

cenário e suporte â célebre frase de Salazar que sintetizara

o seu elogio: "uma vida velozraente vivida e inteirainente

consagrada ao progresso pátrio" . A usquerda e â dircita

desse conjunto, duas enormes escadarias emprestam-lhe uma

grandiosidade definitiva devolvendo-o em dignif icagdes ne-

crdfilas e simultaneamente herdicas e rudes. Mas toda a ar-

quitectura do monumento e mesmo o tragado que o envolveu, na

desértica paisaqem para onde se projectara o futuro Parque

Municipal de Loulé (17), importa pouco comparada com o eig-

nificado que revestiu ao assumir ser o maueoléu onde co de-

positara as esperangas do Regime com o homem que as simbo-

1 izara.

No acto da sua inauguragão, os discursos pronunciados

tentaram ainda colher em Duarte Pacheco, aplicada e ciste-

maticaraente, a forga capaz de aliraentar, era derradeira ins-

táncia, um ideário já sem emprego ou figura gue o fortale-

cesse. Por isso, subjacente ao rnonumento esteve a afirmagão

de um Estado Novo zeloso do seu passado e dos seus herois,

tema estafado embora de interesse sempre renovado, mas so-

bretudo a afirmagâo de um percurso que aqora se via trans-

mutado em exemplo deixando larqa "escola" (18) maneira

ascaz hábil de dar a imagera de uma continuidade construtiva

cada vez mais necessária â leqit imagao de um Regime gue so-

brevivera numa Europa que o fim da guerra transformara.

Ao lado desta articulagão gue as homenagens oficiosas

estipulavam entre as gualidades providenciais de Pacheco e
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a.. obras por ele empreendidas, surgem, cora igual intensida-

oc:, i nvocagdes importantes ao seu "sonho", com a consequente

qltjsa dossa sua capacidade. Salazar fora o primeiro a dar o

inot. u quando lamentara que "o sonho que sonhámos da trans-

formagão material do Pais (...) não pode já ser realizado

sob o irapulso do seu dinainismo" (19). Mas a introdugão desta

perepectiva parece ser introduzida apenas porque ela ao co-

loe.rr em relevo uma característica de Duarte Pacheco, tor-

nava-se plurai, comura, operando assira uraa deelocagåo ou

tt aiisferência de credibilidade sobre um Reqime inteiro e os

seus avatares. No desenvolvimento deste reconhecimento o

"nos" de Salazar e os seus propdsitos adquiria a mesma rea-

lit.arie do "ele" nos restantes textos de homenaqem. Isso de-

via ee, era grande parte, a ambiguidade entre o sujeito do

diseurso e o personagem da histdria; mas essa contaminagão

era tanibém a garantia de uma possibilidade de continuagão da

obra que ali se interrorapera e, sobretudo, a reivindicagão

da sua autoria. Em 1943, era ainda cedo para verificar que

ess.i acgão era inapropriável e que mais valia extrair dela

quaiquer outra heranga
- a de uraa "escola", por exeraplo,

-

eomo dez anos depois se acabou por fazer. Mesmo aseim, Sa-

lazar ao falar do "sonho que sonhámos" acrescentaria então

nao saber ainda "em quanto esta morte o terá prejudicado"

(20). Ao fim e ao cabo era ura contra-senso pensar que se

podla, desta forma, cobrir inteiramente a afirraagåo indivi-

dual daquela figura, esconder a inoperância do Regime e fa-

zer prevalecer esta perspectiva sobre qualquer outra inter-

protagão. Era breve a experiência deraonstraria que Duarte

Pacheco não tivera apenas o encargo de pôr em prática um

ideario ou dele ser mero executor. Mas antes disso Antdnio

Ferro, Cottinelli Telmo e Diogo de Macedo vão trazer nos

suus depoiraentos a matdria textual e moral deese desmentido.

Quando, na revista "Panorama", Antdnio Ferro abre o dos-

siui" de homenagem a Duarte Pacheco, o gue ele comega por

dizor é gue "o que foi qrande, efectivamente, na vida cine-

matocjráf ica deste homern vertiginoso, mais ainda do que a sua

obra, foi o seu sonho" (21). Vendo depois nas suas realiza-

gcjes apenas "farrapos da sua visão ideal das coisas e das
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paisagens", espécie de "exemplos" ou de "excertos" do sou

"prograraa intimo", ele passa a falar dac "realidades do so-

nho" que o habitava, ou seja, dos "impossíveie tornados pos-

civeis" . Com isto, Ferro introduzia o sinal lirninar de uma

referência a um projecto lato e sem contorno, susceptível de

transportar consiqo os tragos mesraos da utopia. Cottinelli

depois recordá-lo-á em pequenas histdrias cio quotidiano,

instantáneos do percurso de um homera tenaz, veloz, abran-

gente, cora tudo na raemdria e sempre pronto a recomegar com a

regularidade de uma máguina
- "martelo-pilão, esmagando di -

ficuldadee, avião de carreira do Sonho riscando o céu em

fulgurante trajectdria" (22). E Diogo de Macedo acrescenta e

sustenta que ouvira "da sua boca os mais fantásticos e ines-

perados sonhares para uma obra a que pretendia em breve dar

comego" (23). No fim dirá que "o mundo era ele sb, a sua

vontade e a sua acgão, a sua coraqem e o seu engenho, gue

tencionava transf igurar numa grande obra gue trazia planeada

no coragao e no pensamento, integrando-a sem condigdes na

única terra gue amava: Portugal". Não podia haver confusão

cora a atribuigâo da autoria deste "sonho". Diogo de Macedo

insiste ainda que "por desejo seu e em seus projectoc, as

cidades e vilas portuguesas seriara ura dia melhoradas em to-

dos os sisteinas locais de progresso, raodernizadas noc sen-

tidos urbanos, enriquecidas em arte". Era na terceira peseoa

do singular que o verbo construir ali se conjuqara. Ferro

não teve dificuldade em concluir que "poderá, assim, o en-

genheiro Duarte Pacheco ser rendível nas obras consideradas

possíveis, nas obras viáveis, mas jâ me parece dificil

sLibstitui-lo (pelo menos, de repente) na realizagáo das

obras consideradas impossiveis, inviáveis pelos homens que

se julgam, tantas vezes, práticos, object.ivos, sensatos, ntas

que são apenas vulgares, prosaicos, sem instinto poético,

sem capacidade para o sonho" (24). Era esta a sua "grande

forga", coino Ferro lhe reconhecia e, porventura, tanibéni a

sua iniraitâvel assinatura.

Para Duarte Pacheco o sonho era um objuctivo realizável

(25). Salazar, a contra-gosto, ressalvará, em 1943, gue a

sua obra sendo embora -muito grande nos seus pensamentos e
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no sc-u lineamento (...) não pode no entanto ser acusada de

.'...'essiva e desproporcionatía" (26). No raomento precieo do

bal.uigo daguela acgão, o Presidente do Conselho rematava que

"ĸom dúvida ela ultrapassa os hábitos e o momento, mas não

excude Portuqal". A fdrmula era ágil como maneira de euperar

a questâo sem t.omar partido pelo que ela significava. E o

quo cla significava era um poder paralelo, uma visão abso-

luta e singular, forjada no terreno, obra a obra, atê se

transforraar num modelo que ele conduziu metodicamente, am-

pliando a escala do edifício para a cidade e desta para o

pais inteiro.

A histdria que envolveu a construgão do Instituto Supe-

rior Técnico, desenha por si sd os tragos do seu processo de

actuagão. Ela comega com a decisão de erigir uma Escola e

proesegue â medida gue vão sendo vencidas as dif iculdades em

novos e rnais amplos planos gue, por sua vez, engendraiam o

cucudeamento de uma urbanizagão local da cidade, uma nova

orciein nos moldes construtivos e a organizagão de novos es-

qucmas de expropriagão . Ao contrário do que poderia pensar-

-su, esta edificagão "não foi o campo do tirocinio do enge-

nheiro Duarte Pacheco", corao sublinhou Pardal Monteiro (27).

É certo que ela viria a constituir-se numa espécie de en-

saio, entrada directa nos meandros da máquina camarária, nas

vias legislativas gue regulavam as exjDropriagdes e nos obs-

cuios perímetros em que a especulagão fundiária se raovimen-

tava. Tudo isso, certamente, ele experimentou e forgou até

ostco podia o seu enqenho, qanhando um conheciraento que lhe

permitiu contornar imediatamente os obstáculos e fundamentar

um futuro modo de operagâo. Mas, fundamentalraente, essa prá-

tica, "que ele aproveitou como raros", sequndo Pardal Mon-

teiro, trouxe-lhe a convicgão de que era possível fazer algo

de uriginal e sem ser por procuragâo, colhendo dagui a fun-

gác positiva do papel gue se investiu e gue seria a prddiga

fonte do seu mito.

0 enguadramento desta sua primeira aposta, visto através

tía elasse gue iraediataraente dela beneficiou, proporciona-nos

uiua visão particularmente expressiva. Beirâo da Veiga,
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distinto professor daquela escola de engenheiros, dá-nos ac

coordenadas: "Havia muito, já, gue toda a gente considerava

indecorosas as velhas instalagdes do instituto, situadas no

Conde Barão, abarracadas, inestéticas, anti-higiénicas e

provisbrias
- como tanta coisa dessa guadra nacional; todos

falavam, maldiziara, censuravam, mas ninguém actuava. Duarte

Pacheco foi como um Messias gue surgiu entre nbs outros,

seus colegas docentes. Animado daguela confianga firine, im-

pulsionado por visão larga (...) eis que se mete na Cámara

Municipal de Lisboa, coberto cora o simples titulo de pro-

fessor do Instituto, e, de alto a baixo, esquadrinha a

planta da cidade. A sua vista aguda fixa-se nos vastos ter-

renos, guintas e quintais, que se dilatavam para as bandae

do Arco do Cego. Lá no seu foro íntimo, decide gue ali se

elevarla imponente o edificio do Técnico, condigno e ade-

guado ã finalidade da Escola. E ai se ergueu" (28). Esta

versao que personaliza em excesso a nova escola dos enge-

nheiros tem contudo uma série de referências gue pertencem ã

sua construgão. Ela resulta de uma decisáo pessoal de Duarte

Pacheco; ele nâo tem, na altura, outro poder gue nao seja o

que lhe confere o seu titulo de professor; e, qragas á sua

intervengão, é determinado o futuro local da Escola, preci-

samente no lugar gue ele escolhera.

Não se entende muito bem como foi possível que, em 1926,

uni jovera e desconhecido professor tivesse entrado assira pe-

las repartigdes do Município de Lisboa fazendo prevalecer ae

suas ideias. Por mais afavel que seja descrito o seu com-

portamento, por mais confiante que fosse o seu aepecto, o

que ressalta deste enunciado é a prbpria inexisténcia dos

servigos camarários como entidade institucional . Ela não tent

projecto nera ideias para uma extensa zona ao larqo do Arco

do Ceqo, ela não lhe dá limites de actuagão, não lhe irapde

um estudo prévio da zona, mesmo que esbogado, e fica-se com

a impressão que, ao fim, virá a reboque desta edificagão,

tentando ganhar terreno e gerindo apenas os restos da ope-

ragão.

0 extenso texto gue Pardal Monteiro dedica ao Instituto

3 37



Superior Técnico, em 1938, na revista "Arquitectos" (29), e

onde explana as linhas do projecto gue para ali concebeu e

realizou, fornece-nos uma informagão importante sobre este

assunto. 0 gue desde o início o preocupava, como explicita-

iuente confessa, era a solugão do edifício no eeu conjunto,

"pe_a distribuigão dos principais elementos da coraposigão,

pela disposigão quase clássica das massas mais importantes,

porcjue, dadas as características do terreno, a sua situagão

no jjlano de arruamentos que, propositadaraente, a Câmara Mu-

nicipal de Lisboa projectava para o iocal, o que se cons-

truisse na pequena acrdpole das antigas quintas do Arco do

Cego devia dominar toda a região daquele prolongamento das

Avenidas Novas". A referência aos arruamentos gue a Cãraara

"propositadamente" tragara não deixa dúvidas sobre a conco-

mitáncia dos processos ou, melhor dito, sobre a relagão que

o novo edificio passaria a estipular com o espago envolven-

te. No entanto, interessa averiquar até que ponto esta Es-

cola comandou e 1 iderou uma acgão urbanistica ã qual ficou

indissociavelmente liqada. Pardal Monteiro dá-nos conta de

corao as ruas que circundavam "o qrande lote antecipadamente

destinado ao Instituto Superior Técnico apresentavara uraa

forma pouco favorável ã composigao dum plano cora todas as

características denominadas "clássicas". Dir-se-ia que a

Cámara não o conhecia a não ser na generalidade ou que não

encontrava contradigão aiquma entre o seu claro propdsito e

os contornos torturosos e curvos com que o envolvia. Pardal

Moiiteiro não deixa de notar que "quer o seu perfil longitu-

dinal, quer a sua configuragâo em planta, onde guase não

existe um trecho recto, dificultavam a preparagão de um

partido que desse, antes de tudo, plena satisfagão ao pro-

grama e permitisse um resultado não de arguitectura monu-

inental, mas favorável å sua valorizagão arguitectural
"

. Ao

Município parecera-lhe suficiente reservar "antecipadamente"

uui lote para esse Instituto e, a partir dele, eeguindo as

ruelas já abertas através das antigas guintas, estabelecer

meios de ligagão por alargamento destas vias, independente-

raente dos projectos arguitectdnicos gue ali se implantariam.

Fra um processo as avessas daguele gue determinara a

uxpansão da cidade, primeiro com a Avenida da Liberdade e
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depois com as Avenidas Novas. Aí cuidara-ee do tragado e,

declinando-ee embora a responsabilidade arguitectdnica dos

seus edifícios, tentou-se emendar ou corrigir depois o que

não fora possivel fazer antes. A ligão não servira tíe qrande

coisa. Havia aqora nova oportunidade para concober prograraas

concertados e o Municipio respondia de forma fruste, inde-

cisa e atabalhoada.

Se o ante-projecto dos novos arruamentos que envolvem o

Técnico, e que data de 1927, esclarece as preocupagdes do

Municipio, já a vasta alameda que depois á sua frente se

estendeu parece contrariá-lo. Pardal Monteiro é ainda tes-

temunha privilegiada, mas não a única. Ao explicitar o im-

passe pelo qual a construgão daquela Escola passou, ele re-

fere que embora essa ideia estivesse consignada nesse plano

ínunicipal, h data do início daguelas obras "nada tinha sido

feito pela Câmara Municipal gue nâo nos fizesse correr o

risco de construir o Instituto Superior Técnico com a sua

frente voltada para um terreno constituído por guintas, na

maie completa desordem urbana". Esse arranjo nâo sd estava

no segredo dos deuses, pois não havia sido divulgado e "o

povo desconhecia" , corao alguraas suspeitac eobre a sua via-

bilidade se levantavam, uma vez gue envolvia "ura iargo em-

prego de capital de gue talvez a Câmara nessa altura nâo

dispusesse". As probabilidades de vir a efectivar-se eram

ao tempo minimas. A grandiosidade do projecto e a ordem do

seu tragado nada tinham em comum com os arruamentos entâo

ectipulados na ligagão do edifício do Tdcnico ao bairro das

Avenidas Novas e, no entanto, urgia definir a implantagão da

nova Escola, no gue diz respeito ã orientagâo da sua fachada

principal. A questáo era delicada e premente. Por um lado a

proximidade das Avenidas Novas, das quais tréĸ ruae trans-

vurcais passavam a participar do novo conjunto urbanizado,

"exiqia que se considerasse o efeito arquitectural pelo lado

oposto ã alameda" ; por outro, dada a mesquinhez desse orde-

namento e do prolongamento que se consignou,
"

toda a irapor-

tância (rio edifício) deveria ser concentratía para este la-

do", onde se desenvolveria a Alameda .
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A decisão de Pacheco não se fez esperar. Ele desejava

subiinhar e destacar o novo sigr.ificado que deveria ser dado

a essa fábrica de engenheiros de gue tanto o país precisava

u nao seria a curta visão camarária que o impediria de levar

a cabo a sua ideia. Preferindo arriscar, ele joga num dese-

nho futuro e sem garantias e faz centrar a fachada da sua

Eccola nessa Alameda gue sd ele podia visualizar. Talvez

que a prdpria construgâo do novo Instituto Superior Técnico

pudesse "influir seriamente na orientagão da Câmara de Lis-

boa quanto å conclusão das obras de urbanizagão projectadas

pai'a o local", como sugere Pardal Monteiro. Mas tudo indica

guu inais do gue uma influência, essa determinagão de voltar

a fachada principal, coin a sua enorme e larga escadaria,

para os terrenos baldios onde deveria levantar-se um longo

tapete ajardinado gue lhe desse continuidade e acento na

monumentalidade pretendida, foi a razão e o motor desse ar-

ranjo urbanístico, tal como o conhecemos.

0 centramento do Instituto Superior Técnico, a orienta-

gão tía sua frontaria e a pressão gue tal disposigão passou a

ricsoneadear dentro do prbprio Municipio, viria alterar com-

pletarnente as regras de processaraento norrnal desta entidade

poiido â prova a política praticada de municipalizagão do

colcj e confundindo as relagdes de corapromisso que a Câmara

ostabelecera com os interesses fundiários que dominavara en-

tcio a capital. 0 que despoletou entâo esta situagão foi a

prdpria incapacidade financeira do Estado para suportar por

Lnte.Lro os custos do Instituto pelo qual Duarte Pacheco

ptiqnava, chamando a si uma tarefa que "tantas ddcadas se-

quidas levou a equacionar" (30) e que ele conseque resolver

uin três anos . Â parte "o railagre" que Beirão da Veiga então

achara ter-se consuraado nessa notável realizagão era gue

Pardal Monteiro dizia ter posto "toda a energia" e "todo o

escrupulo prof issional
"

(31), a verdade é gue não havia

iuoios financeiros para levar a cabo tal projecto. A locali-

zagao fora decidida e os planos tomaram corpo dentro de um

pro.jranta que Duarte Pacheco concebera e que Pardal Monteiro

confessava ter sido "admiravelmente gizado", acrescentando

ino.siuo que sd gragas a ele "foi possível antes de se
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iniciarera os eetudos da coraposigão, avaliar das caracterís-

ticas prdprias de cada dependéncia sob o ponto de vista

funcional" . O volume gue "tao desenvolvido programa atin-

gia"
- explica ainda o arguitecto

- "não podia, por diversos

motivos, ser centrado num único edifício: primeiro, porgue a

divisão dos cursos em especialidades impunha a previsão de

futuras ampliagdes, consequentes do desenvolvimento de cada

uma dessas especialidades; sequndo porque os perfis do gran-

de lote de terreno que ao novo Instituto Superior Técnico

estava destinado não erara favorãveis â concentragão de todas

as instalagdes num edif ício" . Estas razdus levaram, conse-

quenteraente, ã separagão dos servigos por pavilhdes e, em-

bora os princípios observados defendessem a independência

relativa de cada unidade de formagão e o seu agrupamcnto por

exigências naturais da especif icidade do seu respectivo en-

sino, cuidando do fácil acesso entre todas as instalagdes, o

eertu é gue esta disposigão encarecia a construgâo e cxicjia

recursos de difícil obtengão.

Mas para Duarte Pacheco era impensável fazer-se uraa es-

cola gue ficasse águein das necessidades do terapo e, mais

ainda, gue nelas se não considerasse o prdprio futuro. É

Pardal Monteiro guem, novamente, coloca a tdnica deeea preo-

cupagão. Ao justificar a solugão era pavilhdes corao contru-

gdee "susceptiveis de futuras arapliagoes" (32), ele forne-

ce-nos o indicador seguro onde estava, de facto, previsto o

futuro. A prdpria descrigão que faz do seu projecto, cora as

porraenorizagdes rigorosas da funcionalidade que o al iraentava

e gue o levara a agrupar em corpos distintos especialidades

técnicas afins, oferece-nos a componente gue faltava neste

desenho e que se traduzia na significagão e hierarquizagão

das prdpriae ciências administradas . Pesada e caiculada-

mcnte, distribuiam-se os cursos de Mecânica e Electrotécnica

e os de Química e de Minas ao longo do terreno, fazeiido con-

vergir todo o impacto da Escola, gue a vasta escadaria

sublinhava, para o pavilhão central onde se encontravam os

servigos da Direcgão c da Administragáo, o Curso Geral e,

evidentemente, o de Engenharia Civil. Nesta marcagão ã en-

genharia civil era já reservado o lugar gue em breve iria
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t-',par para além do espago que o perímetro da escola esti-

. ...ava. Mas antes disso, o prdprio Duarte Pacheco forgaria

oe iimites da imaqem dos poderes construtivos desta classc:

-.:].< aecengâo.

Para pôr em prática um tâo vasto e dispendioso projecto,

Duarte Pacheco teve, necessariamente, que socorrer-se da

u.._stica da construgão. Em princípio, a edificagão de uma

escola não era tarefa ou assunto que devusse ser tratado

pulos seus docentes. Todavia, este era um caso particular.

Tratando-se de uma escola de engenheiros, a estes estava

iigada a siinbologia raesraa do acto construtivo e, quanto raais

ndo fosse, esta era uraa qrata ocasião para poderem afirmar

essas capacidades, tanto mais que o Ministério da Instrugão

u o Municipio pareciam ter-se demitido de levar a cabo essa

acgão. Neste cenário, compreende-se que o seu enquadramento

tenha sido sempre determinado por referências míticas a um

potíer realizador que ultrapassava a obra em concreto e que,

dc algura modo, justificava a exorbitância da iniciativa

atenuando os seus efeitos, numa espécie de moralidade onde a

necessidade foi lei e o expediente regra. Mesmo assim, a

valoragão construtiva deste seu acto instaurador, gue come-

ga, efectivamente, com o Instituto Superior Técnico, contém

duas histdrias de tipo diferente. A primeira, como vimos,

prende-se com a decisão de assumir em nome prbprio essa mis-

são, associada a um voluntarismo que passou a integrar a sua

personalidade; a outra, de conteúdo bem diverso, mas que

reproduz em qrande parte as características inerentes ao

enunciado precedente, fecha o seu encadeamento ldgico numa

determinagáo que passa a superintender todas as acgdes, fos-

sera elas grandes ou peguenas, derrubando obstáculos, resol-

ventío probleraas, tornando o inviável era viável, o impossivel

cra possível, numa espécie de prática pontualmente herdica e

jâ cora potencialidades a modelo futuro.

Desbotada pelo tempo e fragmentada pela descrigão, a

versáo gue Beirão da Veiga nos legou desta construgão d

ainria a melhor seguência da ilustragão do seu processo de

actuagão: "de inicio tudo faltava,. . c.ompletament.e, para a
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realizagâo da obra, desde dinheiro para coraprar terrenos

vastos e apropriados h grandeza da construgão. 0 edificio

gue ele visionava iraponente, erabora sera luxos nem desperdí-

cios faustosos, exigiria guantia vultuosa, gue irnpossível

seria arrancar, integralmente, ao erário público. Então,

magicou esta solugão genial: adquirir terrenos com área

rauito mais extensa do que a necessária ao Instituto, a fim

de, urbanizando a zona rústica contigua, meia encravada na

Lisboa desse tempo, ser possível, pela venda sucessiva de

parcelas valorizadas, e desnecessárias <i Escola, conseguir

fundos supleinentares exigidos pela construgão das instala-

gdes projectadas. E, assini, a um empréstimo de 20.000 contos

levantadoe na Caixa Geral dos Depdsitos, se reduziu a par-

ticipagáo do Estado naguele monumento, uma das gldrias do

Estado Novo" ( 33) .

A utilizagao de um recurso como este, não era, em prin-

cipio, nada de extraordinário . Podiam-se serapre adquirir

zonas raais vastas do que as necessárias e esperar que o Mu-

nicípio estipulasse os arruamentos para então neqociá-los

coin raaior lucro. Nas então desiqnadas "companhias de urba-

nizagão", que agregavara interesses de especulagão fundiária,

esta era uma prática corrente e mais ou menos aceite pelos

servigos cainarârios. Poréra, Duarte Pacheco ao langar raão a

litii procesecj usual, dá-lhe uraa nova dimensão, enguanto ac-

tualiza o sentido de "utilidade pública" gue passaria a

justificar e legitimar de outra forma as novas transacgdec

de terrenos. Doravante não se trataria apenas de um simples

contrato de compra e venda de propriedadee ,
mas da sua con-

fiscagão por um prego de antemão estipulado em nome do "bem

comum" .

0 regime geral de expropriagdes por utilidade pública

havia merecido da primeira República, algum cuidatío. A Lei

de 26 de Julho de 1912 mostra isso mesmo e, para além de se

considerarem já um sem número de sectores onde esse diploma

poderia vir a aplicar-se, algumas advertências jurídicas são

avangadas no sentido do seu correcto cumprimento. Estipula-

-se assim gue a sua observagão deve ser "precedida do acto
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:. .itíaraental tía declaragão de utilidade pública" e reguia-

:... .ita-se as formas de apropriagão das "mais valias" resul-

tcuites de processos de urbanizagão (34). Mas o conceito

ti.-sea "utilidade pública", as condigdes em que deveria ser

«■ -iiciderada e ae inderanizagdes que se deveriara pagar erain

csiiida um corpo vago gue o diploma aflorava sem legislar. A

ii.staoilidade política desses anos e a crise financeira gue

ee lhe seguiu nâo forarn de molde a que se justificasse uma

ruvisão dessas norraas. 0 poder de iniciativa do Estado en-

fraquecera e as construgdec estatais aquardavara raelhores

diac . Em contrapartida, desenvolvia-se a iniciativa privadd,

gú motío selvagem e agressivo, com a complacência das ins-

títuigdes gue julgavam assim poder tirar algum proveito

desse movimento construtivo, acedendo substituir-se nas suas

mais signif icativas atribuigdes .

0 que Duarte Pacheco vai fazer é devolver a um organiemo

público, neste caso a Cãraara Municipal de Lisboa, os seus

privilégios na decisão e condugão dos destinos da cidadu,

teforgando-os na ambiguidade de uma legislagão que permitia

aincJa muitas leituras. 0 qrande paradoxo deete reajustamento

do Município ãs suas obrigagdes, confrontado e pressionado

peia dinâmica do processo em que se transformara o Instituto

Superior Técnico - foi o de se ter tornado, ele prdprio,

nuraa "companhia de urbanizagao" ,
a rnaior da capital, e cora a

capacidade acrescida de se poder apoiar, com alguraa legiti-

midade, no rugime de "utilidade pública", onde uma demiesâo

de anos encontrava alimento para enfrentar os interesses

particulares em jogo. Transf igurada a tarefa numa exigência

nacional, gue seria sd regularaentada em 1938 (35), a Cainaru

tíc- L.isboa remodelou a sua face e ensaiou noste c;xercicio oc

passos gue lhe haveriam de trazer uma nova imagem de eficâ-

cia gue, entretanto, um lato e activo patriotismo cobria.

Por esta razão, é possível gue o verdadeiro mediador desta

transformagão tivesse sido menos o obstinado professor da-

cjuele Instituto, que ali se metera a esquadrinhar a planta

du Lisboa, que as condigdes concretas de uma administragâo

pública indigente mas desejosa de recuperar com vantagem oe

podures que declinara.
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Citando de novo Beirão da Veiga, que se corapraz apenas

no eJocjio a Duarte Pacheco, vemos como foi conduzida a era-

presa: cora o exiguo empréstimo da Caixa Geral dos Depdsitos

"

con.praram-se várias quintas" ã volta do terreno cativo para

o Instituto, seguindo-se depois outra fase, a gue chama "a

época das trocas", "das dificuldades opostas pelos proprie-

tários" e "das influências pessoais dos expropriados" onde a

sua acgão foi determinante, lutando "contra todas essas

forgas contráriac", mas onde tambéra a Câmara de Lisboa de-

sempenhou um papel considerável rnesmo que a reboque daquela

intervengão temerária. Nâo d possivel aceitar que todo

aquele complexo trabalho de troca de talhdes de terreno e

expropriagdee corapulsivas, tenha sido levado a cabo seiu a

colaboragão institucional do organismo gue as viabilizava. E

certo que sem a dinâmica que Duarte Pacheco imprimiu, ela

nâo teria ido tão longe. Mas a atmosfera gue ele criara com

esse "sonho", onde não distinguia a legalidade da possibi-

lidade, cedo estabeleceu uraa colagern do Municipio a um pro-

jecto gue comegara sem ele e gue agora era assumido num grau

gue até então nâo conhecera e, a esse título, enraízou no

seu modo de operar uraa configuragão formal de forte trave-

jamento irapositivo, como demonstra a planta de expropriagdes

datada de 27 de Fevereiro de 1928 e gue já consignava o

ante-projecto dos novos arruamentos compreendidos entre ae

Avenidas Defensores de Chaves, Carvalho Araújo, Conde de

Santarém e Bairro Social do Arco do Cego, modo refinado de

forgar uma legitimidade que a elasticidade da lei permitia.

De um lado - e cora possibilidades até então nunca imaginadas

- ficou uraa actividade camarária exeguivel, condensada num

Plano Parcial de Melhoramentos aprovado em 7 de Abril de

1928, com o capital fantástico de ter podido levar avante

essa urbanizagâo local com a sua assinatura, representada

por uma forga legal e institucional gue o seu prdprio

alheamento inicial facilitara; do outro, essa iniciativa

injectada, com imaginagão, audácia, vontade firme, que em

breve aplicaria então aos seus rigores um corpo juridico

adeguado ao seu imaginário onde a nova ordem se alimentava.

Quando, ...em 1938, DP.arte Pachecp pdde enfim assumir a
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.. esidencia do Município e consumar esta união solidificada

pelo seu prdprio exercício e pela acumulagão da pasta das

Obras Públicas a sua acgao foi de tal ordem que ficou a

ecoar para a^.éra da sua passagem, em definitivos tragados,

obras memoriais, com vontade "para durar 100 anos
"

(36). E

porém noc intersticios do tempo gue medeia entre 1927 e 1938

cjue ee inscreve o itinerário da sua carreira politica, cujo

draraa será descrito por Salazar como tendo sido o de alguém

que "nâo era um político na acepgão corrente do tcrmo, raas

uiu homera de governo" (37).

Coetuma exeraplif icar-se o seu percurso pelas obras pú-

blicas consagradas e pelos tragados urbanos gue rasgarara o

país nuraa ordenagão iraplacável e estandartizada, deixando na

obscuridade a argamassa legislativa gue os viabilizou e a

vocagão reformadora que ela transportava . Não está em causa

o despotismo esclarecido que a informou mas importa verifi-

car em que medida ela o favoreceu e de que raodo se exerceu a

sua institucionalidade, serapre maiusculada por uma dLsponi-

biiidade colocada ao "servigo da pátria". Em 1928, quando

aceita o carqo de Ministro da Instrugão no governo de Vi-

cente de Freitas é em nome dos seus ideais repubiicanos que

se congratula, acrescentando mesmo gue essa seria uma boa

ocasião para os "defender" e "prestigiar" (35). No seu dis-

curso de tomada de posse é cora sinceridade que manifesta a

surpresa de ter sido escolhido para essa fungão, "sem ter

marcado ainda na vida portuguesa qualquer papel que o indi-

casee para tal carqo" e esse foi, certamente, um doe motivos

que o levaram a impdr-se em ritmo alucinado, na ansia de

aprescntar obra feita. Para o jovern professor de 28 anos que

oito nieecs antes (em Seternbro de 1927) ascendera a director

do Instituto onde leccionava, a pasta da Instrugão propor-

cionava-lhe uma oportunidade para enquadrar as carências que

corao docente já tivera ensejo de sentir.

A necessidade de uma reforma vasta que se estendesse das

insr.alagôes e equipamentos âs prdprias matérias tinha sido

eiicarada na altura que chamara a si o encargo da construgão

ria nova escola dos engenheiros e o seu projecto traduzia
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essa intencionalidade nos apetrechamentos gue planeara e nos

núcleos cientificos gue autonomizara com espagos adeguados

ao respectivo exercicio. Essas transformagdes forjaram-so na

construgão do edifício, resultando de ajustamentos que a sua

actividade docente pdde directamente perceber e imediata-

mente corrigir. Náo foram alteragdes impostas por decreto e

não será exagero jjensar gue elas se fizeram â margem do

prdprio ministério. Nada nos indica gue a inetituigão que

deveria velar por essas correcgdes tivesse tido um papel

activo naquule proceeso. Pelo contrário, todo:; os teetemu-

nhos, todas as referências que encontramos liqain o novo Ins-

tituto apenas ã Câmara Municipal de Lisboa e aos problemas

financeiros que despoletou a urbanizagâo local onde se de-

veria integrar. Mas não era exclusivamente de ura problema de

instalagão que se tratava. 0 praticismo de Duarte Pacheco

contornou a questão e tentou superá-la numa edificagão que

era tambéra a plena afirmagão da viabilidadu du uma ruvisáo

raais profunda. E essa ele vai procurar fazê-la logo apbs a

tontada de posse da Ministério da Instrugão.

Oitenta diploraas, a uma média de 2 a 3 por eemana, nos

escassos 8 meses em que geriu os assuntos da instrugao pú-

blica, dão uma ideia da actividade febril em que se langara

(39). Reforinas no ensino liceal, esbogo de uraa reorganizagão

do ensino artistico, reraodelagdes no univereitário, aper-

feigoamentos pontuais no técnico, tentam em våo responder â

escalada de protestos gue a ditadura militar era alvo. A

heranga que Duarte Pacheco recebera a 16 de Abril du 1928

era pesada. A Academia estava em ebuligão deede que o De-

creto-Lei 15365, de 14 de Abril, extinquira a Faculdade de

Lutras do Porto, a Faculdade de Farmácia de Coimbra, a Es-

cola Normal Superior de Coimbra, o Liceu da Horta e as Es-

colas Normais Primárias de Coimbra, Braga e Ponta Delgada.

Os professores da Faculdade de Direito de Lisboa tinham

acabado de apresentar o pedido de demissão ao governo e os

alunos desta escola haviam iniciado urn raovimento grevista

gue culminaria com a paralisagão das três Universidades a 14

de Maio já sob o Ministério de Duarte Pacheco. Apesar do seu

empenho, a carta aberta dos estudantes das universidades

40.



taguesas ao ministro (40) não deixa dúvidas sobre a in-

Lcfagão crescente. De resto não havia ainda directrizes

i-'i . cisas sobre a orientagão que as reformas deveriam toraar.

c eeus diplomas são precedidos de lonqos relatdrios que

i_
■

. .cuari justif icar as medidas toraadas mas elas não se en-

quociram nas aspiragdes da Academia.

7_pesar de conseguir gue os professores da Faculdade de

Ditcito retirem o pedido du uxoneragão dias antes apresen-

tacio, o seu diploma sobre incompatibilidades e acumulagôes

iu-.o agrada tal como não podia agradar a determinagão que o

Decreto-Lei n^ 15663 estipulava ao considerar que os rei-

tores das Univercidades deveriam passar a eer nomeados pelo

Gûvcrno (41). O mimetismo da eua disponibil ídade e dedicagão

tai como o seu centralismo, atravessam as disposigdes que

eão proraulqadas . Por sua vez, elas acompanhavam de perto ac

profundas alteragdes que na vida nacional se comegavara a

sentir cora as novas disposigdes orgamentais e legislativas

de Oliveira Salazar na pasta das Finangas, gue implicaram

irapostos acrescidos coino a taxa especial denominada de "Sal-

vagâo Nacional" (42), supressão de regalias, em gratifica-

gôes e subsidios, enquanto o Ministério do Interior deter-

minava que as Polícias de Informagão de Lisboa e Porto pas-

savcim a constituir um único organismo policial da sua exclu-

siva confianga. Mesmo assim o reconhecimento do governo da

necessidade de criar nesse ano uma época excepcional de

oxames no ensino superior, dada a situagão vivida ao longo

de vários meses, provava as dificuldades ainda existentes e

tíciuonstrava gue o desempenho de Pacheco apesar de activo

ficara aquém rio pretendido.

ilo novo ministério de José Vicente de Freitas, o quinto

da Ditadura Militar, que tomava posse a 10 rie Novembro de

1928, Duarte Pacheco já não figurava. Para tráe ficavam al-

gans diplomae que teriam expreesão anos depois, como o da

instauragão do Ensino Primário particular ou o da nova iei

orgdnica da Faculdade de Direito (43) e os esbogos de redes

de equipamentos sociais com planos de f i nanciamento de

uscolas e liceus que deveriam servir zonas carenciadas co-
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brindo o pais corao imagera de uraa preocupagâo gue sd inais

tarde se revelaria. Desta passagera, Duarte Pacheco reeerva-

ria a convicgão de gue era neceesário coraegar pelo princi-

pio, refazer priraeiro a raáguina administrativa do Estado,

criando condigdes para um verdadeiro e pleno exercicio.

A experiência da pasta da Instrugão, a que ascendera pe-

la mão de um antigo presidente da Comissão Adminietrativa da

Cãmara Municipal de Lisboa, no gual deixara forte impressão

das suas capacidades (44), se nâo fora profícua resultara

positiva. Ele tivera ocasião de confrontar as suas poten-

cialidades com uraa realidade concreta em estado de profunda

crisc, alicergara e impulsionara as obras do seu Instituto

e, principalmente, ficara com a nogão de gue o seu cainpo de

acgão não era esse. Cora o primeiro ministério presidido por

Oliveira Salazar, a 5 de Julho de 1932, Duarte Pacheco as-

sume a pasta das Obras Públicas. O convite gue ihe dirigira

o chefe do governo não fora por acaso. Num sô homein Salazar

vira conjugar-se o engenheiro e o legislador de gue neces-

sitava para consolidar o seu programa. E para tornar mais

adaptadas essas realidades, ele não se importara dc refor-

mular a prdpria vocagão daguele cargo. Dois dias dcpois da

tomada de posse de Duarte Pacheco, o Ministério tías Obras

Públicas, Comércio e Indústria passava a designar-se como

Ministdrio das Obras Públicas e Comunicagdes (45) talhando-

-se assim â medida da nova figura cujos destinos passaria a

dirigir. 0 decreto é explicito nas atribuigdes e dependên-

cias criadae. Interessava realizar a "obra de fomento" que

se impunha rompendo o círculo vicioso que a sua relagao com

os recursos travara. 0 equilíbrio das finangas públicas pa-

recia estabilizar-se e com ele novas esperangas despontavarn,

desenhando ura contorno mais optimista que possibilitava já a

utilizagão das receitas ordinárias do Estado.

Algumas tentativas tinham, entretanto, sido avangadas.

Criara-se, era 1927, a Junta Auntdnoma das Estradac u arren-

dara-se a exploragão da rede dos Caminhos de Ferro do Estado

que tomara desde então a desiqnagão de Cornpanhia de Caminhos

de Ferro Portuqueses (4.6). Os encargos estatais diminuirara
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seíisivelmentc com esta última medida e centrara-se toda a

at.i-ngão na rcparagão das estradas "gue ameagava degenerar em

catdstrofe pola progressiva e rápida paralizagão da economia

riiicional" (47). Mas a rede ferroviária precisava de ser es-

tttriada e a viária mostrava a cada passo ser insuf iciente .

Vastas regides do pais continuavam isoladas, "no aspecto

ccondmico e turístico" (48), a rede telefdnica era guase

inexistente, exceptuadas as redes privadas de Lisboa e Porto

eonetruídas e exploradas por uma companhia particular, a

rode urbana estatal não comportava mais do que 13 centrais e

noo existiam comunicagdes telefdnicas internacionais . A si-

tt.agão dos portos era semelhante. Com excepgão do porto de

LLsboa, os outros, assoreados e dcsprovidos de aduquado

upetrechamento, encontravarn-se praticaraente abandonados di-

ticuitando ou impossibilitando a exportagão e impor tagâo de

mercadorias. Em matéria de política hidráulica estava também

n.uLto por fazer. Medigdes de caudal dos principais rios,

plantas topoqráficas dos vales e aprovisionamento de áquas,

para fins industriais ou aqrícolas, eram necessidades pre-

mentes. Se considerarraos o capítulo das Obras Púbiicae o

panorama não era muito diferente. Três ou quatro grandes

prcjjectos pontuavam na capital a importância de alguns vec-

torc-s que seriam determinant.es no desenvolvimento, corao o

Instituto Nacional de Estatística (1931-1935), o Instituto

Superior Técnico (1925-1935), o pavilhão de Rádio do Insti-

cuto de Oncologia (1927-1933) e o Ltceu D. Filipa de Len-

eastre gue langara os concursos públicos para este tipo de

tujuipamentos abrindo oportunidades a uma nova linguagem ar-

cjuitectdnica onde se lia também o sinal de uma raodernizagão.

0 rusto do pais aguardava ainda uma atengao gue comegava a

seiitir-se como demorada . E o patrimbnio artistico e a ins-

tulagão dos servigos públicos acrescentavam a esta longa

lista as suas pesadas carências dando a nota mais gritante

dc uma situagão insustentável gue urgia deter.

Uma vez reajustada a maquina administrativa do seu pe-

louro - "elirninando-lhe as folgas" (49) corao metaforicamente

dissera o novo ministro - havia gue encontrar a fdrmula com

quc tornar viavel a execugão de todas aquelas obras. 0 erá-
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rio público nâo podia, por si sd, suportar tamanhos encarqos

e tornara-sc imperioso langar uma vasta acgão que cobrisse

einiultaneairiente várias f rentes . É entáo que a ideia da

criagâo de um Fundo destinado a esse fim surge, tentando ao

mesrao tempo atender aos problemas de uma nâo inenos extensa

mão de obra gue urgia ocupar e aproveitar. A 30 de Setembro

de 1932, o Decreto-Lei n^ 21.699 promulga uiu diploraa que

institui efectivamente o chamado Fundo de Desempreqo, "es-

pécie de saco-azul entreque ao Ministro das Obras Públicas"

(50), e que mediante um sisteraa de comparticipagdes vai im-

pulsionar os melhoramentos locais, enquanto centraliza essas

acgdes pelo prdprio mecanisrao que pde em pratica. Em con-

trapartida, ele obriqava o ministro a atender todas as ini-

ciativas fossem elas grandes ou peguenas, tornando-o admi-

nictrador, gestor e autor das mesraas com a inerente neces-

cidade da sua omnipresenga. Era um expediente legielativo

dicciplinarior e eficaz dentro dos princípios gue consignara,

mas demonetrativo da apetência de dominio total sobre o

territdrio. De certa forma, era o diploma que melhor tradu-

zia a iinaqem de uma qestão que via na adminietragáo domec-

tica o paradigma e nos limites das paredes da casa as fron-

teiras. Mas isso também Ihe permitia um controle maic seguro

e pessoalizado de toda a situagâo. A União Nacional que vira

os seus estatutos aprovados em Aqosto de 1932 (51) vai poder

servir eseae necessidades . Ela prdpria se havia definido

como "uma associagão sem carácter de partido", destinada a

aseegurar, na ordem civica, a realizagão e defesa dos prin-

cipios ali coneignados, exercendo junto dos drgãoe da admi-

nietragão Central e Geral "uma fungão de intima colabora-

gão" .

No entanto, era preciso regulamentar e orientar ceta

relagão entre o Ministdrio das Obras Públicae e ae regibes.

Pacheco tinha plena consciência de gue o desenvolviiucnto das

localidadee era indispensável para o vasto plano gue tinha

ein máoe, sabia gue era preciso dotá-las de inf ra-estruturas

adequadas, ligá-las entre si, dominando e controlando o

processo a partir do seu ministério. Os meios financeiros

c-ue o novo Fundo de Desemprego proporcionava f acilitavam
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e: a gestão centralizada pela necessária coraparticipagão do

i
■

.. pelouro. Tornava-ce, poréra, imperioso legislar o pro-

cesso através do qual ae carências locais se deviara mani-

feutar, integrando-as num plano de conjunto onde as reali-

z«.gbes estivessem antecipadamente programadas, podendo assim

e::uctivarem-se por fases. Nâo era apenas uma disciplinizagão

das dificuldades e necessidades mais prementes. Era um modo

ce inventariá-las, articulá-las nas prioridades nacionais,

e:.caininhá-las num sentido gue ultrapassava os melhoramentos

poacjais, enguanto s<j estendia um modelo estandardizado gue

ia fixando os seus tragados e hierarguizando as fungdes dos

eqaipamentos urbanos.

0 preãmbulo do primeiro requlamento de elaboragâo dos

então designados "planos gerais de urbanizagão" instituído

pulo Decreto-Lei n^ 24.802, de 21 de Dezembro de 1934, dá-

-nos urna ideia imediata das pretensdes de Duarte Pacheco.

Retomando o processo cjue já informara a sua actividade le-

gisladora durante a curta passagem pela pasta da Instrugão,

elu antecipa os artigos desse estipulado de uma longa ex-

p.ticagão que é em si inesnio uma análise concreta da situagão

e a justificagâo das medidas que tomava. No desejo de es-

tender o mais possível os benefícios da assistência pelo

trabalho aos que deste ee encontravam privados - asseverava

o intrbito - tinha sido dado inicio ã realizagão de uma sé-

rie ue raelhoramentos locais, de "natureza vária", por todo o

país, que mostrava já ter reduzido "a qrandezas infimas" as

percentugens dos trabalhadores e operários desocupados, por

raotivo da crise, ao mesmo tempo que dava sinais de uraa pro-

dugåo de riqueza pública. Acontecia porém que muitas Cãmaras

Municipais, "seguindo o impulso renovador", solicitavam o

concurso do governo para iinportantes trabalhos de urbaniza-

gão "nem sempre delineados com o melhor critério e a mais

justa consideragão das condigdes locais e das necessidades

futnras, nem segundo as melhores regras de higiene e da

conveniência das aglomeragdes urbanas". A razão mais piau-

sivul, como deduzia Pacheco, seria por na maioria dos casos

não disporera as Câraaras Municipais de técnicos

esjjecializados na "raûderna ..arte" da urbanizagão gue ele
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chamava já de "ciência". Ora era indispensável dotá-las de

"principios gerais" nessa matdria, nâo sd para tornar mais

rentável a aplicagão dos dinheiros públicos, mas, fundamen-

talmente, para gue a utilidade desses trabalhos fosse "mais

eficaz e duradoura". É em nome dessa eficácia e da perraa-

néncia e extensão dos seus resultados nura futuro gue ele

constrdi urn sistema legislativo articulado e de tal forma

abrangente que era impossível acrescentar-lhe adendas ou

correcgdes. 0 sequndo regulamento sobre planeamento urbano

reproduzirá, em 1944, por inteiro os pressupostos que Duartu

Pacheco, em 1934, já avangara (52). A experiéncia que ga-

nhara durante a construgão do seu Instituto e a maneira como

trabalhara nas folgas da lei e no vazio dos projectos para a

expansão da capital, se lhe facilitaram a tarefa deram-lhe,

em contrapartida, um conhecimento por dentro gue ele agora

utilizava como meio de precaver essas mesmas situagdes. A

obsoleta lei de 1864, gue regulamentava a elaboragáo e exe-

cugão de "planos de melhoramentos" , era, na letra, obriga-

tdria para as cidades de Lisboa e Porto e facuitativa para

as restantes cidades e vilas do pais (53). Todavia, na prá-

tica ela mantinha-se â margera de todas as iniciativas urba-

nísticas que em qualquer parte do territbrio se processavam

e, pior ainda, não havia ura levantaraento que cobrisse o re-

sultado dessas intervengdes ou sequer dos locais onde eu

verif icaram.

Para suprir essa carência e fixar melhor os moldes da

sua actuagão, Duarte Pacheco obriga todas as Câmaras Muni-

cipais do continente e ilhas adjacentes "a promover o le-

vantamento de plantas topográficas e a elaboragáo de planos

gerais de urbanizagão das sedes dos seus municipios", de

modo a obter a sua transformagão e desenvolvimento "segundo

as exigências da vida econdmica e social, da estética, da

higiene e da viagão" . Era o artigo primeiro desse célebre

decreto gue transf iguraria a imagem do pais. Os pressupostos

que í untíamentavam o seu ordenamento pareciam legitimos não

fossem essas exigências econdmico-sociais, estéticae higie-

nicistas e viárias, apresentadas numa curiosa hierarguia

gue, uma vez. no .. terreno^.explanariam. de modo mais uvidente a
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su.t preocupagão. Mas esta reguiaraentagão nao lhe bastava.

E:.. jjreciso descur ao pegueno conglomerado, tocar os cantos

t utJoe do pais, vilas e concelhos, estendendo a ínesraa malha

i i:tjunerante . 0 artigo segundo vai dedicar-lhe a atengão ne-

c.::.:,aria. A oljrigatoriedade onde apertara as câmaras muni-

,'<:.íús pasea a exercer-se nae localidadee com mais de 2500

n.a.itantes que, entre dois recenseanientos oficiais conse-

ctii' ivos, acusassem um aumento populacional superior a 10 por

c.Mito. Era uina oxorbitância e um contra-senso poder pensar-

•;e nuraa tal praticabilidade, quando no preâmbulo do prbpricj

retju^amento sc apontava que os municípios das cidadcs não

t Liihiim tecnicos especializados para essas tarefas (54). A

v.-rriade, porem, era que a utopia de Duarte Pacheco não podia

tt.u' outro perfil. Pouco interessava que em outros paises,

nurn estado até cle maior desenvolvimento e eom capacid.idc:.;

rt.'iiis de iĩtuo de obra especializada, a obrigatoriedade da

eiaooragão deeces planos gerais cle urbanizagão fosse apenas

p: ovista para cidades com mais de 10.000 habitantes, como

■ m«i, de resto, o caso de Espanha, Franga e Holanda. Para ele

ur.i um rnodelo de organizagão, o país estava em crescimento u

o ministro na suíî imperial visão não encontrava contradigão

alguma neste seu projecto.

Com tão largas expectativas ,
Duarte Pacheco não podia

dtdxar de accionar outros mecanismos de pressao tendentus a

t.ocriar viáveie oe seus planos de urbanizagao. Paralelamente

<i eles, corriam os inerentes processos de expropriagao que

el.e conhecera tainbém durante a construgão do eeu Inetituto.

I). oerta maneira, era o lado difícil da questão, pois im-

plicava com interesses privados e a opiniao pública era

sonsivei a ectas decisdes . A falta de leqislagão neste do-

ininLo podia eer uma contrariedade expressiva, mas em coiu

trapartida menorizava a dimensâo que os efeitos de uma lei

tjttiui iraediata nesse sentido podia acarretar. Tudo ieso,

curt.amente, mediu o rainistro e, corao mancira de superar a

cjuc:ctão, serve-se da nogâo de "utilidade pública" já con-

slijnada por lei que aplica caso a caso, "para evitar dc:ino-

ras", enquanto as transforma em pontuagdes exernplares que

al imentar i am depoie a revisão jurídica que em 1938 sc fez
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(55) a pretexto das celebragdes do Duplo Centenãrio. A ar-

bitrariedade deste procedimento, que encontrou o mote du-

rante a aquisigâo dos terrenos de Monsanto, quando, em 1934,

ce projectou o Parque e se iniciaram ali as expropriagdes

"sumárias, sem protecgão dos tribunais, com pregos arbitra-

dos por uma comissão, cuja decisâo não admitia possibilidade

de recurso" (56), havia já herdado as maneiras do intrincado

processo da urbanizagão local ã volta do Instituto Superior

Técnico. Nada era novo a não ser a proporgâo e os efeitos

que as coisas tomavara. 0 que vai surgir coino novidade é o

modo como Duarte Pacheco, sem se socorrer de uma legislagâo

específica neste dominio, consegue pressionar as Câmaras

Municipais no sentido de serem cumpridos os seus desígnios

sobre o planeamento urbano. Bastara-lhe para isso inverter a

situagão e não permitir gue "nenhuma expropriagão por uti-

lidade pública para abertura de novas ruas ou para execugâo

de outros trabalhos" fosse autorizada pelo governo "eein gue

as Câraaras Municipais interessadas demonstrem gue o trabalho

projectado faz parte de um plano de urbanizagão elaborado e

aprovado ( 57 ) .

Não se julgue, porém, que estas disposigôes foram toma-

das sem custos. Na ânsia de realizar trabalho, Duarte Pa-

checo não sd impds a obrigatoriedade dos levantamentos to-

pográficoe das áreas sujeitas a plano, como pensara, num

prazo para a efectivagão destes, contado a partir da con-

clusão das cartas topográf icas . 0 problema estava na possi-

bilidade de viabilizar as inventariagdes . A grande maioria

das Câmaras Municipais não possuia esses levantamentos ,

quando os tinha eles não estavam actualizados e, mais grave

ainda, não dispunha de técnicos especializadoe para oe fa-

zur. Em 1935, um ano apds a publicagão do decreto-regulador

das urbanizagdes, Duarte Pacheco resolve abrir um concurso

público destinado a superar essa dificuldade, transforman-

do-a numa tarefa, por empreitadas, a realizar no prazo de

três anos . 0 concurso é aberto a 1 de Julho e anulado de-

pois, porgue as propostas não satisfazem o enunciado. I»las

ele não desiste. A 31 de Outubro novo concurso é publicado

com novas bases e diferentes condigdes, e o resultado é o

415



mes.no (58). Não havia gente habilitada para curaprir o pro-

grarna dentro do tempo previsto. A realidade entrava-lhe

portas a dentro mas nâo lhe reduziu a visão. A reforma do

encino da arguitectura, decretado em Setembro de 1932, fora

ja um indicio da necessidade de uraa adequada preparagão

prdfissional e intelectual dos arquitectos que já erara entâo

oihados como indispensáveis ao desenvolvimento da nagão.

Para ja, Duarte Pacheco contava cora oe engenheiros o

gragas a eles estendera ao país uma malha de melhoramentos

de que a atengão dada aos portos de Lisboa, Leixdes, Fun-

chal, Ponta Delqada mas também aos de Viana do Castelo, Pb-

voa de Varzim, Aveiro, Peniche e Setúbal, era exemplo. De-

pois, numa segunda fase, que se havia de curaprir a partir de

1938, seria a vez do seu apetrechamento e obrao complemen-

tares que tocaram Aveiro, Peniche, Sesimbra, Olhão, Porti-

máo, Faro, Ponta Delgada e Setúbal gue englobou o edifício

portuário e a capitania com risco de Paulo Cunha, comple-

tando iniciativas que vinham de trás e que f undamentaram a

previsão dos trabalhos que se deveriam seguir na Figueira da

Foz, Angra do Heroismo e Horta. No campo dos melhoramentoe

fluviais, de igual forma, ele pôde contar com técnicos ec-

pecializados dando corpo a iniciativas que visavam a cons-

trugão de cais, rampas, defesa de marqens e campos, pontes
-

imjjulsos iraportantes como o que veio dar origem ã Eetrada

Marginal do Douro, no Porto. 0 estudo das bacias hidrográ-

iieas, de que a obra de reqularizagão do leito do rio Lis e

sucis afluentes é apenas um exemplo, pdde favorecer e bene-

ficiar os campos contiguos, transformando-ee centenas de

hectares insalubres era fertéis campos de cultura, como con-

vinha a um país profundamente agrlcola. Aliás, um dos pro-

jectos em que Duarte Pacheco se iria concentrar a esse vec-

tor estava liqado e para a capital foi então pensado um

enorme e raalogrado Palácio da Agricultura que Crietino da

Silva concebeu em dignif icagdes que o deviam equivaler ã

Casa da Moeda. Finangas estáveis e uma agricultura que se

enobrecia, sem que isso correspondesse a uina modernizagão

das técnicas aqrícolas empreqadas nos campoe, deveriam

pontuar a capital que as comandava. Entretanto os aprovei-
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tamentos hidráulicos seguiam o seu curso, dado o empurrão

inicial. Os sistemas hidroeléctricos de Castelo do Bode, no

rio Zêzere, e da Venda Nova nos rios Cávado e Rabagão, tal

coino os aproveitamentos hidroagricolae e hidroeléctricoe da

Ilha da Madeira demonstrariam depois a eficácia de uma ini-

ciativa gue ele delineara e estudara sem ter tido tempo de

executar .

Entretanto, a capital tinha-lhe merecido uma atengão

particular. Os problemas de saneamento, de abastecimento de

água a cidade, os escoamentos, ligagdes ferroviárias, rodo-

viãrias e o porto passam a constituir a principal obfåecagão.

"Lisboa, urbanizada, limpa, asseada, bela e grande
- verda-

deira capital de uma Nagão" (59), tal era o panorama gue o

engenheiro João Carlos Alves, presidente da Comissâo de

Fiscalizagão das Águas de Lisboa, descreveu depois como

sendo a essencia da sua visão. A esses elementos falta jun-

tar a idealizagão de um "pulmão" gue seria doado â cidade

dentro das exigências higienicistas que dominavam oc seus

princípios, e que fora reclamado em 1904 e em 1925, e pen-

sado era 1928-1929, embora com outra localizagão. Uma ava-

lanche de equiparaentos públicos imaginados ou promovidos por

ele prbprio, e onde se previam já liceue, gares maritimas,

um estádio, o aeroporto, o hospital escolar, bairros econd-

micos, várias pontes
-

cujos perfis modernos da construgão

de betão, ein obra gue teve continuidade, se ficou a dever ao

Eng9 Edgar Cardoso (60), tanto guanto planos de urbanizagão

geral e de uma ponte sobre o Tejo gue devia ligar o Beato ao

Montijo e gue partia da concepgão de Miguel Pais e fora es-

tudada por uma comissão nomeada para o efeito (61) cons-

titiam as directrizes de uma evolugâo futura gue integrava

já esta sua primeira passagem pelas Obras Públicas.

Quatro anos de exercicio determinado e de uma vontade

férrea gue sb entendia "servir a pátria" (62) tinha fatal-

mente gue abalar estruturas e interesses e transformar a

imagem da cidade senâo logo em si mesma pelo menos aos olhos

de outros. Por esse projecto gue se antecipou â obra sonhada

e pela maneira directa, firme, rápida e algo idealista tam-
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béni com que pensou poder conduzir os destinos da cidade e do

puis, Salazar teve de "sacrif icá- lo" na constituigão do Go-

verno. Na remodelagão que opera em Janeiro de 19 36, Duarte

Pacheco já dela nao faz parte. Em bandeja de prata Salazar

oiorucia a cabega daquele que renegociara o novo contrato da

Companhia das Águas de Lisboa, permitindo a criagâo de um

Fundo de obras com as quais tornou possivel urn abastecimento

condigno e a construgão do grande sifão do aqueduto do Tejo

(63); que forgara abaixo do adraissível os pregos das era-

preitadas para obras do Estado; que determinara expropria-

gdei em Monsanto e na Costa do Sol, fixando indeiunizagdes

irrisdrias; e, principalmente, anulava assim a presenga de

ajguéitt que comegava a ser sentida como uraa araeaga para a sua

prudente estratdqia qovernativa (64).

Quando o EnqS Silva Abranches toma conta do eeu luqar,

uí;< larqo sector do Reqime respirou de alivio. Para trás

Duarte Pacheco deixara outra vez projectos, obras inacabadas

e ura ministdrio que comegara a funcionar. Não poderá consi-

der.ir-se esta salda como uma derrota pessoal mas como uraa

conveniencia politica. Salazar prt:feriu não arriecar e con-

ccrdar cora o clainor que å sua volta se levantara. Cora isso

eosceqou alas inteiras e distanciou-ne deesa uxjoreseão vi-

gorosa do "ressurgimento" . Para restaurar estradas Salazar

não precisava de Pacheco, e por isso também guando celebra o

"Ano X" pouco mais tem para apresentar (65). Todavia, vendo

aproxiraarem-se as celebragdes centenárias, é este o horaem

gue ele vai buscar. Algo paradoxalmento verifica-se que a

razuo pela qual o sacrificara era a mesma que o convertia

agora no agente de um providencial salvaraento. Para Duarte

Pacheco, ocsa atitude era a de utna "juetiga" gue tardara e,

coino tal, o eeu significado sd podia eer entendido corao "riu

veredictum da Nagão" á obra iniciada (66). Assira o percebeu

e disse no discurso de posse da sua segunda investidura no

cargo de Ministro de Obras Públicas era 25 de Maio de 1938. 0

seu programa era então o programa do governo e a sua vontade

a vontade de Salazar. Os seus projectos eram inumeráveis,

iniensos, mas um deles apresentava corao "tarefa ingente" ao

cargo: o da realizagáo das ojpras inscritas no programa das
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Comemoragoee Centenáriae (67).

A nota oficiosa do presidento do Conselho gue instituira

as celebragbes do duplo Centenário da Fundagão e Restauragâo

da nacionalidade e gue deveriam ter lugar em 1940, dedicava

um capitulo ås edificagdes gue as deveriam assinalar (68). É

possível gue Salazar ao redigir este ponto tivesse já era

mente convidar Duarte Pacheco para assumir uma tal tarefa

uraa vez que, å data, ele já era Presidente da Cámara Muni-

cipal de Lisboa ( lugar gue ocupou em Janeiro de 1938). É

raesmo provável gue Duarte Pacheco tenha sido ouvido antes

dessa comunicagão ao país, pois o detalhe dae tarefas e mi-

nucioso e coincidente com muitas propostas por eie antes

apresentadas . De resto, nao havia mais ninguén, capaz de dar

corpo a esse programa e, por outro lado, uma das grandes

preocupagdes centrava-se na conclusão das "obras já comega-

das" e da efectivagão de "outras em projecto", "em estudo ou

simplesmente desejadas". Ora tudo o gue havia sido feito

dentro deste enunciado tinha a assinatura de Pacheco e pas-

sara-se no período entre 1932 e 1936, ou seja, durante a sua

passagem pelo pelouro das Obras Públicas. 0 "periodo de

certo modo febril" gue Salazar via já desenhar-se na prepa-

ragão dessas celebragdes e o desejo expreeeo de gue elas

fizessem prova do "poder realizador" do Estado Novo, sb po-

deriam concretizar-se em Pacheco.

A listagem de obras preconizadas falava por si. 0 "aca-

bamento das obras de restauragão do Palácio, jardim e pargue

de Queluz" -

cujo edifício sofrera um grave incêndio em 1934

- vinha na continuagão do impulso gue o ministro Ihe dera

em 1932 ao entregar a sua reparagâo ã Direcgão dos Monumen-

toe Nacionais; a conclusão das obras no Palãcio de S. Bento

e a urbanizagão local", tinha sido decidida também no seu

mandato. A obra iniciara-se em 1934, e nela Cristino da

Silva trabalhava ajustando âs preocupagdes inonumentalizantes

da escadaria projectada por Antdnio Lino um arranjo urba-

nístico envolvente, espécie de emolduraraento em dignifica-

gôes que a Assembleia Nacional pedia; e o "acabamento da

Casa da Moeda" ,
• projecto de Jorge Segurado cujas obras ha-
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viain comegado em 1934, t.inha sido tambdm uma iniciativa do

Cou mandato, e ele, mais do que nenhum outro, inostrara a

ustabil idade econdmica alcangada ao eriqir-se em condiqna

iif irmagão de um erário público que há rauito faltava por de-

bilidades financeiras que nao podiam pensar-se numa solidez

para além das suas reais possibi J idades .

0 impulso que Salazar pedia no projecto do Parque de

Moneanto, com a arborizagão da encosta marginal do 'J'ejo,

riejrie os Estoris, trazia agora a forga que a Pacheco lhe

faitara em 1936, para levar avante a iniciativu que coraegara

eiti 19 34, no meio de unt complexo processo de expropriagdes

quo ihe custariara o luqar. Era o reconhecimento da ideia e u

atíverténcia pública de que estava disposto a apoiar até ao

flin a acgão que fora obrigado a interromper . Mas nao apenas.

0 anúncio da construgao da auto-estrada para Cascais, a

construgão do Estádio (prometida em 1933, era manifestagao na

Praga do Coraércio e cora concurso langado era 1936), que era

ju divulgada coino devendo ser levada a efeito e a construgao

du Estrada marginal, eram antigos sonhos de Pacheco (69),

tut como haviam sido os equipamentos básicos que ele pro-

joctara e que aqora eram pontuados na divulqagão da "pri-

nie.i.ra fase da construgão dos novos Hospitais-Escolarec" .

Taiubém a determinagão de se dar "resolugão" ao problcma do

P-aicjue Eduardo VII, com a construgão de um palácio de expo-

siguus, trazia consigo o sinal de que urqia assentar de vez

no plano de prolonqamento da Avenida da Liberdade e, mais do

qae isso, voltava a colocar a r.eceeeidade de um projecto rie

exjjansão da cidade. 0 acento num "pa.Lácio de oxposigdes" em

vo.' de um "palacio da Justiga" alqo de novo tainbém trazia,

ccjiiío adiante vereraos . Para ja iraporta verificar que eete

prograraa eta a adopgão de todas as propostae eebogadac pcjr

Paclieco, durante o seu priraeiro raandato, ou a sua naciona-

lizagão, enquadradas corao estavam nura forte raovimento pa-

tridtico que as fazia aparecer de outra maneira.

É em nortte desse patriotismo, do "interesse nacional", do

passado "qrandioso" que o Reqime se preparava para celebrar

cju.; vai ser possível tornar "viável" o que fora "invLável"
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(70), ultrapassando os obstáculos que haviara conetituido a

resistôncia raaior e fazer cora que o Regirae por intciro

aceite essas decisdes raesrao a contra-gosto. Duarte Pacheco

retoma então os projectos abandonados e imprime-lhes uma

dinâmica tentando recuperar o tempo perdido.

A urbanizagão da Costa do Sol gue o ocupara privilegia-

damente de 1933 a 1936 fora um banco de ensaio e uma aposta,

de certo modo, ganha. A ideia de desenvolver esta zona nos

arredores da capital vinha de trás. A primeira República

sonhara fazer ali uma espécie de Côte d'Azur e Faueto dc

Figueiredo arrancara cora o erapreendiraento do Estoril, na

linha de uina valorizagão do triângulo Queluz, Sintra e Cas-

cais que as residências reais antes haviam pontuado. Por

outro iado, os maiores acréscimos populacionais que a área

da grande Lisboa registou entre 1920 e 1930 localizavam-se

nesta zona gue abrangia Carnaxide, Pago de Arcos, Ociras,

São Doiningos de Rana, Estoril e Cascais. A electr if icagao da

linha de Cascais, em 1926, não foi alheia a esto súbito

crescimento gue passou de 24.875 habitantes para 39.115 en-

quanto o concelho de Lisboa aumentara de 486.372 habitantes

para 593.390. Esta realidade, que confirmava o decejo quase

unânime e natural da expansão da capital naquele eentido,

trazia, no entanto, problemas. Havia que disciplinar essa

ocupagão preservando a intencionalidade de fazer daquela

zona um espago residencial e turístico de qualidade, numa

jungão dos dois vectores que o tempo fortalecera. As Câmaras

locais, de Oeiras e de Cascais, não podiam por si ebs chamar

a si essa taref'a. Tornava-se necessário articular essa ne-

cessidade com as preocupagdes da capital, tanto mais que

havia que cuidar da sua liqagão viária e esse era, realmen-

te, um problema onde se joqava grande parte do ductino du

Lisboa .

Em 1931, o governo decide colocar esta realizagão sob a

algada doc Ministérios do Interior, Comércio e Comunicugocs

e da Agricultura, integrando ainda os apoios da Junta Autd-

noma das Estradas, Direcgão dos Servigos Florestais e

Agricolas e. as Cåmaras-Municipais. .envolvidas (71). Com tal
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determinagão pretendera-se arranjar uraa plataforma institu-

cional, cjue era já em si mesmo o espelho das preocupagdes

novas que ali despertavam, e que facilitaria os melhoramen-

toc turísticos consequentes, em reparagdes de estradas, po-

voamento florestal e outras intervengdes tidas como urgen-

tee. A entrada de Duarte Pacheco no Ministério das Obras

Pũblicas altera substancialmente esta situagão. 0 relevo

dario ã iniciativa mantéra-se, mas fosse porque entretanto a

ncvu reformulagão da vocagão do ministério o justificava,

fosee porque o novo ministro assentarci em promover primeiro

pianos dc urbanizagao antes de qualquer intervengao, o curto

é que a área da estrada marqinal de Cascais pasca quase ex-

clusivamente para a sua tutela.

Em 1933, Duarte Pacheco entrega ao arquitecto francds

Aifred Aqaclie o estudo preliminar da urbanizagão da zona du

Lisboa ao Estoril e Cascais (72) enquanto, paralelamente,

aeeenvolve esforgos junto da Cámara Municipal de Lisboa para

u articulagão do sistema viário entre a capital e a área de

expansão turística privilegiada.

Eram apenas ideias gue fervilhavam por entre as dificul-

dades dos Municipios e a especulagão fundiária desses lo-

caie. Porém, em 1934, ura novo acento foi dado ao iniciarem-

-ee as expropriagdes para o futuro Parque de Monsanto.

Duarte Pacheco vislurribra a possibiliciade da construgâo da

auto-estrada que ligaria Lisboa a Cascais e Sintra e garante

a sua insergão na capital pela imposigão do Parque de Mon-

santo. Os trabalhos não se fazem esperar. Incumbe a Junta

Autcuioraa das Estradas de fazer o seu respectivo levantamento

fopocjráf ico dentro das directrizes que o seu decreto sobre

plariearaentos urbanos iria consignar era 1934, e posto perante

ac aificuldades técnicas e humanas que via avolumarem-se nos

Municipios era face do curaprimento desta nova legislagao,

cri.i em 1936 ura "gabinete" de urbanizagão (73) dentro do seu

prdjjrio Ministério, destinado exclusivaraente ao trataraento

daguela guestão. Esea guestão recebera, entretanto, a de-

signagão de "Costa do Sol", instituída pela Lei n' 1909, de

22 <ũ. Maio de 1935, e toraara. .uma dimensão totalraente dife-
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rente. A eua centralizagão no MLnistdrio de Obras Públicas

permitira resolver de uma sb vez várioc aspectos. Por um

lado, assegurava a gualidade das construgdec gue para ali se

projectassem, fazendo-as observar as normas de planeamento

antecipadamente previstas; por outro, garantia a sua arti-

culagão cora Lisboa, uma vez gue o prbprio ministro assumira

a construgão da auto-estrada .

Foi em norae da facilitagâo da globalidade do projecto,

onde o prdprio Parque de Monsanto pesava, que Duartc Pacheco

consegue retirar âs Câmaras respectivas, ou seja, ãs de

Lisboa, Oeiras e Cascais, a capacidade de intervengão di-

recta nesse processo, resolvendo de uma assentada todos os

obstáculos. É verdade gue elas tinham representagão no "Ga-

binete da Plano de Urbanizagão da Costa do Sol", como passou

a ser designado, tal como, de resto, também tinha Fausto de

Figueiredo, na gualidade de representante dos interesees

turísticos no Estoril. Mas o seu poder de decisão náo era o

mesmo. Duarte Pacheco estava determinado em não deixar so~

brepor qualquer interesse â ideia do projecto e chegou raesmo

ao ponto de proibir gue esses Municípios concedessem auto-

rizagdes para edificagdes ou alteragdes signif icativas den-

tro dessa área (74). Corapreende-se a vaeta opoeigâo e o mar

de resistências gue então se lhe deparara. Depois da sua

saida do Ministério, em 1936, as vugas acalmarara porgue o

projecto ficara sem condugão. Tinham passado dois anos e

agora era o prdprio Presidente do Conselho a anunciar essa

realizagão como sínibolo de "poder realizador" do Estado.

Para Duarte Pacheco essa assungão pública era a forga

que lhe faltara. Coui ela, e de novo ã frente da paeta das

Obras Públicas, ele langa-se não sd aos projectos que in-

terrornpera como estende a sua intervengão a outras zonas de

Lisboa. Aliáe, a circunstância de ser ao mesrao tempo Presi-

dente da Câmara e de, ein sua substituigâo, propor o Enge

Eduardo Rodrigues de Carvalho, homem da eua inteira con-

fianga
- facto gue desencadeou uma onda de protestos sb

terminados perante o argumento de gue era o servigo a impdr

tal eecolha - ajudaria..jnuito esse propdsito. Tratava-se era
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prÍMioira inetancia de erigir a grande capital do Império que

i.i celebrar e que deveria obedecer a um plano qlobal que

a ,:ctruturasse no novo significado, articulando nessa malha

o ju exietente, mesmo gue para isso necessário se tornasse

aitjumas acgdes compulsivas, coino dernoligdes e expropriagdes .

.»'• discurso que assinalou a sua tomada de posse como Presi-

ciuiite da Cáinara de Lieboa, essa questão fora abordada corao

prioritária. "0 problema da urbanizagáo e expansáo de Lisboa

e o mais importante de todos os problemas citadinos" (75).

Erc o primeiro sinal, em Janeiro de 1938, de que algo elu

Liu- resurvara.

Eduardo Rodrigues de Carvalho recordará gue, em finais

de 19 37, descendo com Pacheco a Avenida Fontes Pereira de

Melo, em deambulagão que os levou até ao Largo do Corpo

Sant.o, sentira-se maravilhado com o seu sonho para Lisboa.

"Foi uma autêntica ligáo de urbanisrao" (76) escreverá em

1944. "Daguele brilhante espirito jorravam aos borbotdes

icieias sobre o Pargue Eduardo VII, a auto-estrada, o arranjo

estctico das mesquinhas construgbes que ladeiara a Avenida e

a Praga dos Restauradores até com discussâo sobre o número

rie andares que haveria que acrescentar âs construgbes exie-

tencce para lhee dar harmonia e grandeza,
-

o arranjo do

Rossio, o trânsito na baixa, oe falados túneis, partindo dos

Restauradores ou do Rossio até ao Corpo Santo - e do Socorro

u S. Domingos, a procurar resolver a curto prazo o problema

da ligagão da Almirante Reis com o Rossio, tudo tratado com

profundidade, a mostrar ter já sido matéria das suas elocu-

biagdes" . A consciôncia de que "a urbanizagão de uma cidade

e, eein dúvida, o indice raais seguro do grau de civilizagao

da suu populagao" (77) justificava o alcance destas ideias

sobrc Licboa. Acontece gue, scndo essa cidade capital do

oais, "mais transcendente" , pensava eie, deveria ser o valor

aessu índice, "pelo que representa como símbolo para a gente

est.ranha e como exemplo para os outros meios urbanos ao

pais" . Ascim media Pacheco o poder de Lisboa. Era um indice

seguro como imagem do "cjrau de civilizagão" e transportava

consicjo a capacidade de se transfonnar em raodelo.
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Para gue essa exemplaridade se verificasse em todos os

sentidos tornava-se urgente disciplinarizá-la e traduzir o

seu desenvolvimento numa expressão susceptível de ser lida e

imitada. Ora para gue o seu cddigo se estabelecesse era

preciso, em primeiro lugar, fixar os sinais e ligá-los de

modo inteligivel e isso sd seria possivel mediante um plano

geral de urbanizagão gue previsse e estabelecesse neceesi-

dades e linhas de expansão. Ao Município cabia-lhe esee or-

denamento e Pacheco não recusa essa fungão. Pelo contrário,

ele nâo sb aceita como determina o seu processamento: "a

Camâra deve trabalhar em sujeigão a um plano geral de urba-

nizagão e expansão, deve chamar a si tudo o gue represente a

execugâo de obras de urbanizagão" . Por outro lado, promete

ainda, gue a Câmara "há-de promover o embelezamento das

edificagdes existentes e impor a rigorosa fiscalizagão das

novas, em defesa do aspecto arquitectural da cidade". E a

esse prego
-

que ninquém até então quisera ou tivera f'orgas

para pagar
- talvez a capital reconguistasse de novo uma

consciência imperial, indispensável para os designios de um

regime ambicioso mas ainda rústico nos gostoe e avaro noe

dinheiros que imperialismos mais acessíveis iam, entretanto,

colraatando. É possível que a proqressão de aldeias eiri que

Lisboa se tornara, entre o pitoresco e o desalinho de pré-

dios de má qualidade que deserabocavara em ruas que nao davam

para sítio algum, fosse a síntese mais aproximada de um vi-

ver gue se voltara de preferência para outras dimensdes mais

coiapensatdrias (78). Mas Salazar gue firmara o "Acto Colo-

nial" em 1930 e anunciara uma "era de engrandecimento" em

1936, nâo abdicava da edificagão de uma "grande capital"

onde essas realidades fossem palpáveis.

Potencialmente a cidade tinha capacidades e toda a His-

tbria do país nela entroncava em grandiosas imagens de con-

guistas, navegagdes e comércio. Apesar doe tempos árduos,

desde 1928 que, a intervalos curtos, para ela se imaqinavam

"embelezamentos" e construgdes, quase sempre centrados na

sua expansão para norte, ao lonqo do Parque Eduardo VII, e

invariavelmente acima das possibilidades numa criagão viva

que Duarte -PacJieco. tomava , a _ jsério e Salazar olhava com
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ctiguma satisfagão. De uma maneira geral, Lisboa seguia esses

projectos gastando neles grande parte da sua energia. Era um

jogo lúdico onde exorcitava a prbpria impossibilidade de se

pensar enguanto estrutura viva e capaz de dinaraizagão. A

uxictência da sua real viabilidade sb toma forma guando

Duarte Pacheco, na Câmara de Lisboa, decidindo chamar a si

essa tarefa e pondo fim ãs "companhias de urbanizagão" (79),

a torna num verdadeiro carapo de disputa pelos novos lotea-

raentos resultantes da tambéra nova política de soloe (80).

Nesse contexto se situou a rnais dificil de todas as suas

erapresas e, porventura, a mais importante: o plano director

de Lisboa. Dele, sairia a mais completa transf iguragão de

uma cidade adiada para além do imaginável, maneira abrupta

de jjdr ordem numa teia de tragados e vivências, corri o in-

tuiuo particular de radicalizar, em alguraas zonas, os termos

dessa vontade "imperial" cujas funestas consequências aca-

bariam por emprestar-lhe uma desajustada qrandeza.

Mesrao que fosse este o seu único objectivo, Duarte

Pacheco formulou e deraonstrou a possibilidade de Lisboa po-

der ser ainda uma cidade. A mitificagão histdrico-cultural

que depois se fez ã volta desta acgão, vendo bem, sd con-

fitiua e amplia a reivindicagão de um ordenamento que em ou-

tros termos e países, em outras cidades e tempos, se tinha

levado a cabo com maior oportunidade e mais sucesso tambdrn.

A criagão da "Revista Municipal" publicada a partir de

1939 e a instituigão em 1943 do "Préraio Municipal" paralelo

ao antigo e re-ajustado "Valmor", vão nesse sentido tal como

a iniciativa camarária de ordenagão e publicagão do "Inven-

tário de Lisboa", iniciado em 1944, eob a direcgão do jor-

naiieta Norberto de Araújo, e já precedido pelos atraentes

volumes [15] das "Peregrinagdes em Lisboa", do mesrao autor,

editadas cerca de 1940. Outras obras de erudigão e de di-

vulgagão olisiponense vierara então â luz, com as preciosas

colaboragdes de Luis Pastor de Macedo e de Gustavo de Matos

Segueira. E coerentemente, o museu Municipal criado no Pa-

lácio Galveias em 1936, assumiu-se com responsabilidade de

Museu da Cidade no Palácio da- Mitra, enuXabregas, em 1942,

42 c



sob a direcgão do erudito Engenheiro A. Vieira da Silva.

Mas a falta de técnicos, de meios financeiros, de vonta-

de política e, principalmente, de entendimento global sobre

o modo corao a cidade deveria evoluir, continuavara a justi-

ficar a suspensão efectiva de propostas concretas guer por

descrenga ou pouca apetência nuraa transforraagão radical gue

iria alterar, necessariamente, vivências gue apesar de tudo

se prezavam, guer por reconhecimento da irapossibilidade de

ura organismo ou entidade poder chamar a si tal tarefa. 0

ponto da situagão que é feito em 1937, com a publicagão do

iivro de José Sousa Gomes, intitulado "Lisboa - Da sua Vida

e da sua Beleza", fornece-nos uma ideia aproximada sobre o

modo como a capital era vista e pensada. Para além das im-

portantes informagdes que ele nos dá, o que é verdadeira-

mente exemplar é o releqar para um futuro lonqiquo, ainda

informe e impensável, obras como o prolongamento da Avenida

Alrairante Reis, o arranjo de Alcântara, da Encosta da Ajuda

e de Belém, sentidas ali como prementes mas sem a poseibi-

iidade de se as objectivar. Na mesma linha situou-se a pro-

posta dos "Amigos dg Lisboa", apresentada, em 1938, â Câmara

Municipal. Com outras responsabilidades e maior preocupagão,

esta "Representagão" (81), gue procurou ser um contributo,

no encalgo das ideias gue Duarte Pacheco definira ao tomar

posse da presidência do Municipio, acabava por concluir gue

tamanha tarefa exigia uma vasta coraissão de estudoe, onde

deveriara ter assento delegados de servigos e adrainistragdes

autdnomas do Estado, dirigentes dos vários sectoree camará-

rios e personalidades de reconhecida competência. A inven-

tariagão dos problemas era de tal modo complexa e exigia

tanto esforgo que af igurava-se-lhes ser esta a única solu-

gão. Todavia, para Duarte Pacheco, esta náo era a via mais

directa para a execugão do tão desejado plano de urbanizagão

para a capital. A sua primeira passagem pelo Ministério de

Obras Públicas mostrara-lhe a morosidade de certos processos

e a fraca resposta gue obtivera guando tentara acelerar os

planos de urbanizagão pela provincia. Talvez por isso, e

pela grata experiência que tivera ao chamar o urbanista

Agache para estudar o plano da "Costa do Sol", ele tenha

"
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voltado a pedir colaboragão fora de portas, desta vez a

Etienne de Grder, polaco naturalizado francês . E este tra-

buJho foi tão eficaz que, entre 1938 e 1940, sob as direc-

tr.izes do rainistro, Lisboa assistiu a uma das mais profundae

alccragdes da sua fisionomia, dotando-se de um perfil e de

uma existência que, dois anos antes, era ainda impossível

jjei epectivar . 0 resultado não se saldaria sem custos e vá-

rius vezes foi afeigoado ãs realidades nacionais, tolhidas

assim de eurpresa. Por fim, sobre todos os desejos uma nova

urbe nasceu e seria ela a determinar o ritmo cultural da

nova década que também ali se anunciou.

Uma rede básica de radiais partindo do centro para a pe-

riferia (as avenidas marqinais, ocidental e oriental, o

prolonqamento até ã Encarnagão da Avenida Almirante Reis, o

prosseguimento da linha Avenida da República
-

Campo Grande

atc ao Lumiar -

Pago do Lumiar, o da Avenida da Liberdade na

direcgão noroeste, a auto-estrada definida do Marquês du

Pombal atravds do Parque de Monsanto) e uma série de quatro

circulares concentricas (de Moscavide a Alqés, contornando

por fora o Parque Florestal; da Matinha ao Parque, passando

pelo aeroporto da Portela; do Beato, saida entâo pensada

para a ponte, a S. Domingos de Benfica pelo Areeiro, Entre-

carapos e Sete Rios; de Xabregas a Carapolide) definiam por

inteiro o plano gue já implicara algumas construgdes parce-

laree, corao o Pargue de Monsanto ou a Alameda Afoneo Henri-

qucs que o prolonqamento da Avenida Almirante Reis uqora

atravessava, e a confinagão última do espago a atribuir ao

Porto de Lisboa, deterrainando ainda a expansão urbana para

oeste. Esta sobretudo estava destinada a fazer-se numa zona

rural que na altura não podia ser inteiraraente coberta pela

malha de estrutura langada, raas que urqia ser necessário

preservar para futuros trabalhos - até porque a cidade es-

tava em franco desenvolvimento e o seu crescimento popula-

cional era então previsto para um milhão e cem mil habitan-

tes cue estatisticamente se calculava acontecer em 1970, num

aurnento de quatrocentos railhares era trinta anos, quando, do

decénio de 30, ele fora de cera milhares (82).
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Com estes elementos fundamentais o tragado do Plano pdde

facilitar-se, pois podia cindir-se "em tantos estudos par-

ciais quantos os quadriláteros constituldos pela mallia' da

rede" - o que permitia a Duarte Pacheco poder avangar en-

tretanto coin alguraas realizagdes.

0 prolongamento da Almirante Reis até â Encarnagão era

já um seu projecto antigo e constituia uma das saidas im-

portantes de Lisboa. Decidido o seu tragado ele pdde então

encomendar a Cristino da Silva um estudo para o Areeiro -

prevendo já uma enorme Praga
-

enquanto definia uma vasta

Avenida que devia conduzir ao Aeroporto da Portela (tragado

por Keil do Amaral e inaugurado em 1943), ã Encarnagão (para

onde Paulino Montês desenhara um bairro social gue seria

inaugurado em 1946) e å nova via de escoamento para o norte

do país, gue deveria substituir a velha estrada com salda

pelo Lumiar. Com tal intuito, Duarte Pacheco não sd acele-

rava os trabalhos iniciados junto ao Instituto Superior

Técnico, conio definia de vez o perfil a dar a esta vasta

Alarneda, genericamente esbogada desde 1928, no Plano Parcial

de Melhoramentos gue, como vimos, fora aprovado nesse ano.

Cabia-lhe agora, fixar, no topo ocidental desse longo espa-

go, e tomando em conta o considerável desnivel topográfico,

a imagem-resurao de uraa intervengão gue se iniciara com o

I.S.T. mas gue a ele não se confinara. 0 novo impulso que

passou a comandar os destinos da cidade, a vontade qoverna-

tiva de fazer dela o simbolo desse império que as celebra-

gdes centenãrias iriam actualizar, vão deslocar o diálogo,

que comegara por se estabelecer com aquela Escola, para a

enfatizagão das exigências gue o prolongamento da Avenida

Almirante Reis trazia. Um primeiro projecto encomendado a

Faria da Costa, e hoje inteiramente esguecido, mostra como

houve a preocupagão de traduzir num sd movimento, não apenas

a necessidade do ajardinamento da Alameda raas tambdra o co-

roaraento de uraa acgâo urbanística que paralelaraente se

exercia. A sua vocagão monumentalizante, numa estrutura

circular que implicava uma pontuagão poderosa numa eepécie

de gigantesca pérgola, conferia-lhe um estatuto onde não é

possivel deixar de ver a- sua inspiragão mussoliniana. Nessa
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sotugão abandonada pouco tempo depois a favor de um complexo

tn.bitûcional não raenoe raonuraentalista estava já o gérraen da

configuragâo definitiva gue ela toraaria, sob o projecto dos

Rubulo de Andrade, pois o novo remate que a Fonte Monumental

i..i-taurou, udossada â diferenga de cota e revestindo-a, fi-

cou abrangido pela mesma superlativa grandeza, pela mesma

itíeia de fundo, mesmo que a sua configuragão se tivesse ob-

jeetivamente alterado. Mas esta modificagão trouxe por

acrdscirno o sublinhado de uraa das primeiras intervengdes do

miiiistro: a regularizagão do abastecimento de aguas h cida-

de. Não foi por acaso que se chamaram os Rebelo de Andrade,

na altura ocupados com os trabalhos do novo Sifão de Saca-

véut, e loqo preparados para assumirem uma coordenagão de

obras que ali tinha o seu desfecho cenográfico. Quanto ao

resto, o prbprio Municipio se encarregaria de estipular,

dentro de inodelos arquitectdnicos de cuidado "standinq" que

passaram a bordejar a Alameda e que dariam uma certa conti-

nuidade âs novas preocupagdes que o prolongamento da Avenida

Alrairante Reis trazia, como eixo privilegiado do desenvol-

viraento da cidade para nordeete, na esteira dos novos bair-

ros gue se desenhavam a partir da Praga do Areeiro.

Esta estava destinada a ser o raotor duraa cidade nova,

que iria nascer ao longo dos anos 40, com dinheiro tía guerra

e das colbnias, confirmando o gue já foi visto como o "ter-

ceiro momento pontual da histdria urbana gue, apds a Praga

do Comércio pombalina e a Rotunda fontista, definiria a ci-

dade salazarista" (83).

Edificios severos, com arcarias, um torreao ao tojjo, e

ura estilo tradicionalista, de inspiragão seiscentista na sua

estrutura e elementos normalizados de decoragao e cantarias

em cor, vão constituir um modelo arguitectdnico ligado e

derinido através da intervengão urbaníi para onde foram pro-

jectados. Era a primeira experiência que se concebia como

programa global, unindo-se a vocagão urbanística ao desenho

das suas arguitecturas numa tipologia de alto "standing" gue

hav.ia de banhar com os mesmos princípios a definigão do eixo

Alameda-Fonte Monumental, - culminando no conjunto
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habitacional da Av. Siddnio Pais, então Rua Oriental do

Parque Eduurdo VII, em significagão precisa da faixa de

terreno tjue a este roubara.

Esbogada em 1938, a Praga do Areeiro sd seria, porém, a-

provada pela Câmara de Lisboa em Dezembro de 1943. Duarte

Pacheco já nâo pdde assistir ã sua definitiva assumpgão como

projecto da cidade. Os jornais noticiaram-na subordinando-a

ao grande tema da "modernizagão da capital" (04) e davain

todo o relevo ao facto de "depois do Terreiro do Pago e do

Rossio (ser) a primeira que se subordina a um plano arqui-

tectdnico de conjunto" (85). A solugão de Cristino da Siiva

centrara-se numa apropriagão estruturalmente cláseica e ro-

manizada que os prédios de cinco andaree ã volta da praga

exalavam numa severidade onde se destacavam os edifícios ao

cimo da Avenida Almirante Reis, mais altos do que aquelee em

doie andares, com o necessário remate. Ao topo norte, em

frente daquela Avenida, uma alta torre de doze andares (e de

56 raetros de altura que foi pensada e corrigida de acordo

com as limitagdes que o Aeroporto da Portela já exigia) ae-

sinalava as pretensdes monumentalizantes que uma naciona

lizagâo forgada assimilara em pontuagdes estilisticae "â

portuguesa" gue eram afinal "igualzinhas" âquelas que os

modelos espanhdis e italianos para si mesmos haviam adopta-

tío, como se escreveu (86). Nos baixos deste conjunto habi-

tacional -

que seria formado por dezassete prédioe de ren-

dimento -

programava-se já dezoito estabelecimentos coiner-

ciais, sb poeeiveie depois da morte de Duarte Pachcco que

antes os arredara, tentando preservar aquela zona como úrea

exclusivamcnte rcsidencial. Para monumento central iraagina-

do, priineiro, por Cristino, como uma coluna rostral descri-

tiva dos feitos da colonizagão, preferiu-se depois uma ho-

menagera ao eeforgo prestado pelos soldados e colonizadores,

que CristLno fixou, em colaboragão com Leopoldo de Almeida,

ein 1956, como alternativa, e onde não sâo alheias inspira-

gdes do monumento aos Bandeirantes ,
de Brecheret, era S.

Paulo, (1920) (87). Apresentado em maqueta, este ultirao

projecto chegou a ser aprovado mas a sua realizagão foi

eempre adiada. Era corapensagão para ali se pensaria, era 1982,
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l.u/anhar ura monumento em meradria de F. Sá Carneiro, presi-

cie.'.te cto Partido Social Democrata, falecido era 1980 nura de-

sustio de aviagão. Com essa iniciativa veio tambdm a pro-

posta de alteragão da designagão da Praga, gue passaria a

ruceber o nome de Sá Carneiro, e para a qual jã se avangara,

logo a seguir â queda do reqirae do Estado Novo, a ideia de

sc chamar Humberto Delgado
- em reflexos de novas apropria-

gdes que o tempo solicitava. Mas isto também servia o mais

dbvio reflexo do papel que esta Praga continuava a desempe-

nhar quarenta anos depois da sua aprovagao.

Sirabolo da Lisboa salazarista, esta Praga passou a ser o

ex-libris da cidade fixando-se corao capa da Revista Munici-

pal ao lonqo do ano de 1948, r.uraa antecipagão calculada cio

seu langamento na meradria e hábitos de uma vida urbana quo-

tidiana, na qual entraria def initivamente no ano sequinte. A

norte da Praga do Areeiro proqramou-se uma Avenida dita do

Aeroporto que a este conduziu com moradias de luxo desiqui-

libradas e alqo patéticas nas suas pretensdes e, a poente,

dufiniu-se um qrande desenvolvimento urbano que desceria

pula "42 Circular" atd ao Carapo Pequeno e Palhavã. 0 pri-

raciro trogo dessa circular, definido pela Avenida de Roma

levaria, para norte, â nova zona de Alvalade, objecto de um

grande e variado projecto de urbanizagão onde a intervengâo

já ecpecializada de Faria da Costa emprestou uma expressão

particular, corao viinos. A nascente da Praga, ficaram grandes

extensdes de terreno ã espera de condigdes e necessidades

que jtistif icassem o estudo da descida para o rio prdximo de

Xabreqas .

Em 1938, a atengão de Duarte Pacheco centrara-se priori-

tariamente no outro lado, naquele que fora impulsionado pela

criagão do Parque de Monsanto, novo pulmão da cidade que

garantia e facilitava a insergão na capital da nova auto-

-estrada de Cascais, tragada nesse ano a partir do Marquês

de Pombal, e no desenvolvimento da qual se programava uiti

Eetádio (projecto de M. Jacobetty inaugurado em 1944). Esse

Parque, por sua vez, liqaria Alcântara a Benfica por Campo-

li.au, atraves de ura viaduto, .enquanto ali se cuidava do

hVi



aproveitainento desse enorrae espago livre, cora seus arrua-

uentos, sua arborizagão era espécies apropriadas, que o Mu-

nicipio de Lisboa assegurava através do Enge Goraes de Amo-

rim, e coin o eeu apetrechamento de campoe de jogos, mira-

douros e Pavilhão de Chá (projecto de Keil do Ainaral inau-

gurado era 1942 ) .

A sua outra vertente, a encosta da Ajuda, foi então tara-

bém objecto de um estudo adeguado concretizado por Faria da

Costa era 1940 com dois bairros cle diferente estatuto habi-

tacional e num enguadramento gue centrava a Torre de Belém,

pontuagão fulcral dum desenvolvimento urbano a gue a expo-

eigão do Mundo Português deu novo sentido. Em seu norae ee

inudou a fábrica de Gás, gue perto daguele raonumento o des-

figurava e ameagava, se arrasaram edificios, se corrigiu o

tragado da Avenida da índia, se alterou a Praga de Afonso de

Albuquerque sob o risco de Paulo Cunha, a Rua dos Jerdnimoe

e a Calgada da Memdria, e ee levantou uma enorme Praga em

frente aos Jerdnimos, que se quis "do Império", em grandezas

e monumentalidades que o seu arranjo vincava em definitiva

construgâo. Para ela se projectou, era 1943, um Museu de Arte

Contemporânea, com risco de Cristino da Silva bem lembrado

das construgdes da Exposigão de 1940. Eram pontuagdes e in-

tencionalidades que o arranjo urbanístico da marginal de

Belém (concebido por Cristino e por Jacgues Carlu, entre

1949 e 1956), retomaria e actualizaria. Em subetituigão da

ideia do Mueeu de Arte Contemporânea (88) tragou-ee entâo uin

Palácio do Ultramar, arquitectonicamente semelhante (89),

que ura pequeno rauseu servia, era ilustragâo etnoldgica de uin

Império, que a Praga do mesmo nome sublinhava, sustentando

tambéra um projecto para o Museu da Marinha (90). De resto,

aquele arranjo urbanístico previa também a eriificagão dos

Ministérios das Obras Públicas e Comunicagdes que deveriatu

ser levantados nas proximidades em monumentais realizagdee

projectadas por Cristino e Antdnio Lino (1951).

Essas seriam, com efeito, o sinal mais evidente da mega-

lomania de um mais evidente Regime, estagnado era si prdprio,

e produzindo fantasraas de ura poderio- e de uraa iniciativa que
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jã :;á podia traduzir-se era elocubragbes académicas, deslo-

cao.ic no tempo e no espago para onde se imaginavam.

Mas tal hiperbolizagão adguire um sentido mais particu-

iar ee vista tíentro do contexto em que se produziu: enquanto

r,e bosenhuva o novo arranjo urbanistico da Praga do Império,

qut- implicou vários estudos de Cristino da Silva para o Pa-

icicio do Ultramar (91), diccutia-se a leqitimidade dessas

inesmas edificagdes que eram vistas corao uraa "afronta" ao

Hcuî.ui.ro dos Jerdnimos - "o mais representativo monuinento ú

epojjeia irtarítima portuguesa", assim lembrado pelo arguitecto

Vasco Regaleira, na eua qualidade de vereador da Câraara do

Lisboa (92). A questão não era pacífica tanto raais que al-

quns antecedentes havia, nomeadamente as construgôes que,

coiu earácter dufinitLvo, tinham ficado da exposigão do Mundo

Poi t.uquũs . Todavia, o problema fundamental não era enfren-

tacio. Claramente, a devolugão doe Jerdnimoe ao seu encjua-

drarnento oricjinal, o seu desafoqo e proximidade do Tejo não

eão referenciados como ponto de partida no prograraa . Vasco

Reqaleira chega a propdr a demoligão da Fonte Monumental

conetruida eiu 1940, mas avanga com a ideia de, em scu lugar,

sor levantado um monumento a Vasco da Gama (93). 0 Munici-

pio, por sua vez, faz aprovar um voto de discordancia em

rui.igũo a "quaisquer construgdes que afrontem o Mosteiro dos

Jerdnimoc" (94) sem nunca definir os principios que jueti-

ficuvam esta posigão e sem aludir as razdes concretas quo o

faziara reg<:Ltar os projectos em curso. Em Julho de 1954, com

a toinada de posse da Coraissâo Nacional que se encarreqaria

clae coinemoragdes do centenário henriquino, um novo dado ora

int roduzido nesta cadeia de aconteciraentos, acabantío por

proporcionar um desfocho que, uma vez mais, as efuiiuuides

impulsionaram. Curiosamente, dois anos depois, anunciava-se

que ccJinugara a ser desmontado o último grande edif ício quu

pertenceu ao conjunto da exposigão do Mundo Português para

dur lugar ao detinitivo plano de urbanizagão local (95), gue

as i inperiosas cclebragdes exigiam, e que o inais uraa vez ma-

Icjqrado concurso de um monumento ao Infante D. Henrique em

Sagrus, reaiizado em 1954 (96), cobria de novas razdes na

docLsâo governamental de se reerguer, em Beldm, o "Padrão
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dos Descobrimentos" de Cottinelli e Leopoldo de Almeida.

Circunstâncias várias, feitas de acasos, fizeram com que

essa última construgão efémera que se demolia fosse o pavi-

lhão "dos Portugueses no Mundo" de Cottinelli Telmo, o ar-

quitecto-chef e dessa exposigao cujo monuraento sirabolo pas-

sava nesse mesmo momento â pedra. Mas as just if icagdes que

deram esta teia intrincada de solugdes delirantes c que são

a iraaqera viva de um certo entendimnteo do patrimdnio da ci-

dade iriam ainda encontrar alimento, algumas décadas depois,

na defesa de um Centro Cultural que hoje outroe desígnios

suetentam ( 9 7 ) .

Da expoeigão do Mundo Português e com esce espirito de

permanéncia para além de si inesma, ficaria o Espelho tíu Agua

(projecto de Antdnio Lino) em reflexo de outra consciéncia

tíe gosto e trago gue o Pavilhão de Arte Popular, transfor-

mado depois um Museu e inauguracto em 1948, náo podia acom-

panhar. Aliás, as construgdes que a ela imediatamente se

seguiram coin a nova Estagão Fluvial de Belém (projecto da-

tado de 1939, esbogado por Cottinelli e realizado pelo Eng»

F. Caetano de Carvalho), os Armazéns Frigorificos (projecto

de João Simries, 1939 - 1941), as Gares Marítimas de Alcân-

tara e Rocha Conde d'Ôbidos (projecto de Pardal Monteiro,

inauguradas respectivamente em 1942 e 1945) tal como já an-

tee a Estrada Marginal, inaugurada em 1940, sd podem ofere-

cer a imagem exacta das suas potencialidades sob a trama

orgânica do planeamento global gue as justificou. Em si

mesmas, como obras, ficam desgarradas, sensiveis em demasia

ao decenho que as informa, mas não tanto que não tenham era

coraura cora o plano que Ihes deu sentido essa apologia de urna

racionalidade de escoamentos e de circulagão, fosse ela

fluvial, marítima ou viária.

Foi, aliás, essa racionalidade, gue um praginatismo feroz

alimentou, gue o levou a fixar def initivaraente o desenvol-

viraento da capital para Norte, abandonando de vez a expansão

no sentido do rio. Esta ideia, gue nâo estava totalmente de

parte em 1933, altura em gue Agache faz os estudos prelimi-

nares da urbanizagâo da Costa do Sol, e gue mcreceu depois
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_.gL,ina atengão de Paulino Montês, na qualidade de membro da

c . .;iicsão Adruinistrativa do Municipio de Lisboa (98), sd ira

<u:.uiecer, na formulagão que se conhece, em 1938, no preciso

n.o.uuiitû em que Duarte Pacheco define as linhas mestras do

iut.sro plano director de Lisboa. Até esea data nada nos in-

ciica quc a solugão tivesse necessariamente que ser essa.

'ûucu'te Pacheco, em 1934, quando entreqa o estudo de Aqache h

Assembloia Nacional, nao esclarece o modo corao visionara

ligur essa zona â área da reqiao de Lisboa e seria Paulino

Montés a ruccalvar que tal plano "deverá sofrer as altera-

gd..:s necossárias ã sua integragão perfeita c harmdnica (no

pluiio Geral de Urbanizagáo de Lisboa), particularmente na

part. u referente ao Plano Regional" (99).

Não d de excluir a hipdtese de que o abandono do projec-

to «jc prolongamento da Avenida da Liberdade pelo Parque

Eduurdo VII possa ter determinado um novo estado de coisas,

inf luenciando sobejamente a direcgão que a cidacle acabou por

tomar. De facto, o relangamento daquele projecto em 1932 e

oin 1936, coin variantes signif icativas eob a tutela de Duarte

Pacliuco, podia significar gue se experiinentavam e forgavam

tentativas no sentido de se encontrar um tragado gue, apesar

das dif iculdades, geolbgicas e financeiras, assegurava, como

nennuin outro, urna raonumentalidade e grandeza que os prbprios

tíesenhos de Cristino já ilustravam. 0 processo que envolveu

a Cámara Municipal de Lisboa e que conduziu â demissão do

vuruador Quirino da Fonseca em 1932, outra coisa não foi que

criur condigdes para que o raeqamento da cidade se fizesse

por aquelo local. Em 1936, é novainentu com ecse projecto que

se anunciam "as primeiras obras de enqrandecimento" que Sa-

lazar preconizara (100) e seria o prdprio Presidente do Con-

setho a eugerir a Cristino gue ali introduzisse um enorrae

Arco de Triunfo (101), símbolo de uma aíirmagão já sentida

raas tuinbcm indicador seguro de gue a essa pontuagão não lhe

iria correeponder um jardira fechado. Elevados custos, re-

eietuncias várias, principalmente dos interesees fundiários

quu j.jretendiain especular nessa zona, fizeram com que o pro-

jucto fosse adiado indef inidamente .
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Poréra, um novo dado era introduzido pela criagão alter-

nativa de um Parque em Monsanto, que nos seus 600 hectares

n.io deixava dúvidas quanto ã sua importância e significado.

i_ possivel, e mesrao provável, gue Duarte Pacheco tenha visto

nesta empresa uma maneira de calar ítc oposigdes cjue se Lu -

vantavíim contra a ideia de transformar a zona do Pargue

Eduardo VII numa rede viária de distribuigâo de avenidas.

Oferecendo, em 1934, uma alternativa 'a cidade, com vantagem

de espago e eguipamentos, Duarte Pacheco podia ter julgado

gue seria depois fácil levar avante o projecto tíe Cristino.

A sua saida do governo, em 1936, nao deixa, porém, que este

processo se desenvolva.

Quando assume a presidência da Câmara em Janeiro rie

1938, e quatro meses depois o Ministério das Obras Públicas,

a qrande prioridade tinha sido dada âs celebragdes centenã-

rias e cora ela se alteravam novamente os dados da equagão do

tragado de Lisboa. Havia que realizar rapidamente as obras

proqramadas pelo Presidente do Conselho, estas devuriam in-

tegrar-se já nuitt plano de ordenaraento da cidade e nao havia

tentpo para as longas negociagoes gue o projecto do prolon-

garaento da Avenida de Liberdade exigia. Por outro lado, ele

cra extremaraente dispendioso, e mais valia aplicar oc di-

nheiros e os esforgos inerentes na construgáo de vias gue

igualmente faciiitavam os escoamentos e a circulagão eem

inuitos daqueles entraves. 0 impulso nas obras do Parque de

Monsanto vai facilitar e proporcionar a definigão exacta do

sentido a dar ã cidade. Este passa a ser o Parque por exce-

lência da capital e articula a ligagão de Cascais e Sintra a

Lisboa, mediante a auto-estrada gue imediataraente se coinega

a construir, devolvendo essas duas localidades ãs fungdes

turisticas gue, aiiás, já desempenhavam, enguanto a Estraria

Marginal gue se ultimava acrescentava ã Costa do Sol um

cublinhado panorámico gue o rio Tejo servia correndo ao Jado

ri.i larga via que o acompanhava.

Lisboa, entretanto, rompia pelo Areeiro, através do eixo

que o prolonqamento da Avenida Almirante Reis proporcionava,

duíinindo bairros ou reservando terrenos para outras fusus
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do riueenvolviinuiito . Se ela nao avangara no seu crescimento

na. ural ao lonqo do rio, se aí não se implantara, podia

mesitio assim aproveitar em visão o que não fora possível em

rc^Iidade. Oc terrenos do Areeiro-Alvalade eram inais fáceis

tío nogociar, pelo seu carácter ainda de guintae rústicae, o

u-_p<_go era vasto e imeneo oferecendo possibilidadcs a tra-

gac.ce largos u, principalmente, era ultrapassado o impasse

cjí. que ee transforinara a questão do Parque Eduardo VII. Uma

vez tomada esta decisão, este Parque acabou por confinar-se

á cua prbpria dimensão, ou seja, â de um espago ajardinado

entre outroe que a cidade tinha, como o Jardim da Estrela

recem-reraodulado, ou estava em vias de obter, como o do

Canijjo Grande (para o qual Keil do Araaral desenharia varios

equijjamentos em 1945). Quanto muito aesegurou-se uina quali-

dauu cunstrutiva nas edificagdes que a sua volta se dtiveriam

cons truir , nos novos arruaraentos da Sidbnio Pais, Rua

Oriental do Parque, Antbnio Augusto de Acjuiur, em tudo se-

mel liante ãs gue ee haviam preconizado para os prédios que

boi'cĩejavam a Alameda de D. Afonso Henriques. Mas mesmo essas

directrizes, condigdee, inspiragdes
-

que podem ser anali-

eauue de diferente perepectiva (102) - nao deixariam de

...vid.JMiciar o compromisso em que se traduziu toda a questão

do Parque E'duardo VII e, por extensão, a nova orientagão

datí.t h cidade. As normas consiqnadas, agarradae eempre maie

d expressão de um prestígio gue a zona deveria pedir, fica-

ranise por orientagdes ou sugestdes estilieticas que pro-

curavam num passado nacional a razão e a diqnif icagão.

Keil do Amaral lembraria, tempos depois, que a Cãinara

Municipal de Lisboa aconeelhara então os arquitectoe a ins-

pirarem-se. no Pa.l.ácio Ludovice, na Casa das Varandas do an-

tes do Terramoto e no edifício italianizante da Corapanhia

dae Aquae, "um imbrbqlio doe diaboe" (103). Os anos que ce

cucoriuram âs celebragdes centenárias, part icularmente, h

expoeigão do Mundo Portuquês, já não podiam caber nas linhas

de uin racionalismo funcionalista que ainda por cima era in-

teruacional. O fervor patridtico que alimentou o naciona-

lisii.u de todo esse período, as experiências formais que se

tenturam nos pavilhdes- de Beléra e o apelo vivo de Antdnio
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Ferro com vieta ã criagão de "um estilo português de 1940"

não podia deixar de dar frutos.

Duarte Pacheco que aproveitou corao ninquém as potencia-

iidades do íuovimento moderno, vendo nele a eficacia para

r.-cponder cabalmente âs fungdes que em cada caco sc lhe pe-

diam, não ura agora indiferente ãs novas exigencLas do uma

marca nacional e "prestigiante" e::i toda a actividade cons-

trutiva. Digamos gue a simplicidade formal do modernismo já

nao chegava. Para ele continuaria a rocervar, e quaeo exclu-

s i varaente, as conetrugdes técnicas que aqueta exprcssao fa-

vorccia e rnclhor suportava, e dcsse centramento sao refluxo

a ponte cle Salazar (na foz do Dao), a de Duarte Pacheco ( em

Entre-os-Rioe) ,
a do Tua, a de Odeceixe e de Alcâcer do Sal,

o viaduto sobre o vale de Alcântara, o porto de LeixGoe, do

Funchal, dc Ponta Delqada e cle Setúbal, as barrug.uis de

Carmona, cie Salazar e de Duarte Pacheco, o Arsenal do Aif-

uite, cujas obras da Base Naval foram estipuladas ein 1939,

por decreto (104) e a Base Aére.i de Tancos cujo anto-pro-

jecto data de 1943. Outras conetrugdes houve qac pula sua

Lrapossívol reconvercão se mativeram, como os Postos d<; Fis-

calizagão da Policia de Viagâo e Transito e oe Postoc da

Estagôec Fronteirigas da Guarda Fiecal que dcram exemplos

<oiiio o de Vil.i Verde da Raia e o de Caia (Paulo Cunlia) ou de

Elvas e Viia Real cte Santo Antdnio (Carlos Ramoc ) . Mas na

sua qeneralidade esta descida h raiz que procurava duscspe-

radamente encontrar no passado sinaie perenes de uina Lden-

tii icagdo nacional cora que raarcar o presente tocou c revee-

tiu a grando maioria dos ediflcios públicos quo a partir de

193 8 ce construiram.

No campo da saúclc: sâo os Dispensárioe, que ent.io aeeequ-

ravara uma cobertura sanitária na [>r.:vengão contra a tuber-

culose, quem primeiro marcará esta involugão formal e o

DLspensário rio Funchal e o Sanatbrio da Guarda (Vaeco Re-

galcira) iiustram bem essa eituagão. Depois a Leprosaria

Kovieco Paie, projectada por Carlos Ramos em 1939 o inaugu-

racta em 1947, e o Hospital de Arraiolos de Cristino da Sil-

va, construído em 1942, continuariam a trabalhar essa
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1 inquaqera num esforgo sent troquas u com tanta persietência

q__«- uxtravasou para outras tipologias e domínios ate st: ne-

tjei <ni rturaa complacência pura.

Mac neste mesmo carapo outro vector entraria exercendo

umu influência determinante e que, de resto, ee alaetrou

taiiibem ao tentar conciliar a funcionalidade com a tradlgão,

a quc já uiu clacissisino sequrizante servia em empréstiiuos de

vioilancia. Referimo-nos ao impacto que teve a Exposigao do

II! RuLch "Moderna Arquitectura Alemã", muito h qLdria do

ur.juitccto oficial Albert Speer, e trazida a Lisboa em 1941,

encontrando aqui condigdes praticamente ideais para scr

eaptada. Os edifícios quo nela se mostravam eram a retorica

riii imaqem do "renasciraento" de uraa nagão fabiicada para o

esciangeiro (a exposigão depois seguiu para Madrid) u niseo

cuíií|>i Lain a sua essôncia guc era a de serera uma urte de en-

t.-tuiugao, na cua maior parte projectada e jamaie realizada. A

iiiif.runsa portuguesa distanciou su e foi prudente na apre-

ciagao, conio se viu, curiosamente no artigo então publicado

poi Cottinolli Telino (105). Mas a Duarte Pacheco guc: a vi-

s.ímoli, o modo como o clacissismo fora utilizado, aparecendo

s Lmultaneamente corao morierno e ligado ã tradigão alcinã, na

lijrisu dae tendências da altura, não deixou, certaraent.o, du

ser notado - e cabe necsa visâo apreciativa um artigo de

Kau I. Lino que acompanhou então Speer nuraa visita ã cidade

(10..).

Os hospitais escolares de Lisboa e Porto, o primeiro de-

soiinutío pelo alemão Hermann Distel em 1940 e o segundo fulto

por rcplica daguele, são uma via dLrecta desta influunci.i

tjuc-r pt.:lo arguitecto quer pela aceitagão do modelo, u:as não

a Linica. Os dois corpos longi tudinais em gue o edifícLo se

esi <Mide ustão ligados por trôs alas transversaic , formando

um conjunto total de dez andares; por seu lado, os corpos

longitudinais são rematacioe nos seus extremos por quatro

construgâos de onze pisos, cada uma das quais devendo cor-

resjxjndor a um servigo específico, autdnomo, embora abaste-

c:irio j>clos servigos centrais comuns. h economia funcional e

<ís o i.rculagdes clos várioc servigos, tal como os acessos ãs
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suac entradas forara minuciosaraente tratadas u nelas prestou

cotaboragão o Engf-» Jácome de Castro. TcdavLa, apesar cias

virtudes então deecritas e do acento posto n.i eua "moderni-

dadu" e "funcionalidade" oposta aos "asiloe-hospitaic" do

paceado, a verdade d gue estas fábricac du tratamunto, mo-

nuraentais e intiinidativae , negavam no tragado o que diziui-i

cJofunrier em teoria. A luunanizagão da relagão mcdico-doento

nao tinha eentido noste enquadramento, «t circulagao seqre-

gava os doentes na sua doenga, os mdclicos na medicina e as

enfermeiras na enfermagem, numa ordem policiada e vigilante.

l'.in iîoine da raodernizagcio e da dignif icagão, a que -->e acres-

centava o facto de funcionarem também como edificios uni-

vcrsitários, acentuava-se o peso das instituigdeo lerabrando

o.iii todas as circunstancias o proteccioni:.mo do Estado e a

insiqnif icância do individuo.

A necessidade de dotar a cidade de inctalagdec universi-

tárias fora, de resto, uma realidade encarada por Duarte

Pacheco loqo na sua primeira estada no Ministcrio das Obras

Púbiicas. Em 1933, o "Diário de Lieboa" noticiuva (107) ura

plano para uraa Cidade Universitária coiu residencias para

ustttdantes, que devcria ser realizada no Campo Crandu; no

ano sequinte surqe a ideia de uma Cidade Ol.ímp.ica, mais ou

inenos para o mesmo local, que Sequrado t: Antdnio Varela

propunhara, expondo os planos iraaginados na Fxposigao de Artc

Motíerna da S.N.B.A., e nessa continuidade de projectos foi

r.ensado ura arranha-céus dc vinte e seis andaros e cem metros

du aitura, numa planta em U, anunciado cra maquete ein 1938 u

quc, conctruido nos jardins do Hotel Avic, deveria ectar

pronto em 1940. Chamar-se-ia "Casa do Império" u o eeu risco

confiado ao arquitecto espanhol Pedro de Maqurunza, deixava

bciti claro ae preocupagdee quc ali se du[>ositaraiu ao inccrao

teinpo que se preparavara os centenários t: ee erigia a capital

rio J.inpcrio que ecsa residéncia de estudantcs .; centro cul-

turat doveria ecoar. Era 1940, ura ante-pro jecto para a Cidade

Uiũversitãria de Lisboa, da responsabilidadu du Pardal Muii-

teLro, concentrava nas euas linhas classicizantes e na ~o-

iidez afirraativa dos seus voluraes todo o processo

dostinvolvido nesce sentido, aproximando-ce em intengâo u
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looulizagão do plano que para o Hospitai Escolar se in.icia-

V.i .

Pouco depois, ern 1943, seria a vez do qrande projecto

[><iiu. a Cidade Un.iversit.íria de Coiinbra e esta iria repetir

cc/'n a ajuda de Cottinelli Telmo e dopois de Cristino, em

'_..<■•',(_>, todos oc preesujjostos que sobre construgdes riesta na-

t.ureza ee tinhaiu, ja ampliados pela influência da Exposigáo

de Roiua de 1942, era raagestosos edifícios de colunatas, que

<:;.,<> comissão lata, onde cabiam prof essores, técnicos e ar-

qu.teotos, se encarregava de velar (108). Antes, pordm, ti-

vtijam que ser arraeadoc núcleos inteiros de prédioc, atquns

«iL..«rteirdes da velha cidade, para que aquela implantngáo

j/uiiesse curaprir em extensâo todo o significado que coinjjor-

î <iva . A ele ainda se acrescentaria uma enorme Praga ondc a

ui_r.c-.tua de D. Dinis pontuava, sob a modelagão que FrancLsco

l'T.inco lhe dera, e a que a monuraental eecadaria deconhada

por Cottinelli emjjrestava um sublinhado de grandioeidades

ram.jnas, retidas, poecivelmente, da viagem gue Pacheco a

It..itia fizera na companhia de Pardal Monteiro antes da ex-

posLgao tío Mundo Português.

Aiiás, ecte cruzadismo de influências italianae e ale-

mas, rt.-sultantes de uma prática que <i ideoloqia lascista

ul iiuon tava e promovLa, teve pontuaie u directas exprussoos .

Cristino da Silva suqerira a Pachoco, c:ra 1936, por ocasiâo

cto eoncurso para o Estadio Nacional (antes de este projeeto

sei' cntrogue a Higuel Jacobetti), a colaboragão do arcjui-

Lufto Constant.ino Constantini, autor do Foruin Museolini de

Roma . Por sua vez, o prdprio Pacheco não deixaria du con-

sultur, em 1938-40, Piacentini e Muzic^, arguitecto.s j<i ce-

ltljres pelas obras produzidas no quadro do FascLsmo, sobre

ae linhas em que ee deveria então orqanizar a futura expan-

r,a<> d.i cidade do Porto (109), fazendo tábua rasa do projecto

tjue Manuel Miircjuos e Amcjroso Lopes par«î <ĩquela cidade p>en-

s...i.iii! e expuseram em 1931, na Exposigão dos Arquitectos do

Nurce. Todavia, enquanto esta colaboragao se inseria numa

ju.itica de ajuda exterior com antecedentes, em grande parte

uiotivado por falta de. técnicos especial Lzacios no dora.ínLo do
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urbanismo, a sugestão dc Cristino da Silva traduziii-cu nuiua

Lnterveiigao no campo da arguitectura e, esta, foi riu [>rufe-

reiicia entregue aoc arcjuituctoc nacionais a cjuem :.aiazar

prometera que "teriam cada vez mais que fazur" (110). É

cl.iro que isso não significava gue os arquituctos portuque-

scs não procurassem colher informagdes ou exemplos cm obras

quu, ontretanto, noutroc paises se erigiam ou que mesrao j<i

1 i nhain dado provas da sua correspondêncl.. aoe proqraniue que

ee Ihes tinham solicitacio. No fundo, Duarte Pacheco prctcn-

riia criar inodelos dentro das várias tipologias de ediiicios

..• <t expericricia fora de portas af igurava-se-lhe útil.

0 processo seguido para as cidades universitáriae raostra

clararaente como de uma itlcia surgida no inicio da riucada du

30 se conseguiu criar um modelo e dar-lhe continuidude . Est.a

ura, ao fiin e ao cabo, o coroamcnto de uma prática que co-

inugara com o langamento de concursos públicos para a edili-

cagao de instalagdes destinatías ao Ensino Secundârio u que,

loqo tiin 19 30, o projecto de Carloe Ramos para o Liceu D.

Fllipa de Lencastre marcava na sua intengão funcionaiieta,

ccquida, do resto, por Crietino da Silva na proposta que

aprecontou para o Liceu feminino de Coirabra, que ganhou o i^

prcmio raas nunca foi construído, e depois o Liceu dc Buja

(1931-1937). As cedências de gue, entretanto,
eeea linguagem

foi alvo cornproraeteram oe princípios formais guc iniclal-

ment t: continham e logo icco raeemo ee verificou coiii «i odifi-

caguo do Liceu D. Filipa de Lencastre, ein Lieboa, que sob

OLii:.ro projecto, jã da autoria de J. Segurado, se odifiuuu om

1938. De resto, oito anos tinham passado e a apropriagão do

modurnismo trazia já outriic intuncionalidadt:s cjlio Licarani

bt-m patentee no desenvolvimento deeta série de equipamcntos

quu deu o Liceu de Lameqo (Cottinelli Teirao), do Braqangu

(Couto Martins), de Santarém e de Caetelo Branco (Costa e

Siiva), todos inauguradoc em 1940.

A "desnacionalizagâo" gue José de Figueiredo, cntão jâ

Diructor clo Museu de Arte Antiga, apontara era 1931, quundo o

"Noticias Ilustrado" foz a cievida propaganda aos 1 Lcous do

Beja e Coimbra, noc seus terragos de cimento e 1 Lnhas es-
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co: . uLt.as que pareciam inarcar a admissão do qosto moderno

<■><_.., ciuLoridade oficiais, era aqora obiecto de devida cor-

i'ecg.io sugundo essas apetências que, afinal, nunca tinhara

aei.'Uido de existir. Os projectos de Costa e Silva para o

Licui de Faro (1942) e para os Liceus Gil Vicente (1945) e

D. lodo de Castro (1945), era Lisboa, são o utoraento cume do

[>« i. curso qut; ele prdprio iniciara em 1940, com a concepgao

cto l.iceu Salvador Correia parii AngoLa. A excepgâo desta ru-

gru, clo inesmo ce encarregaria de confirraar ao deeenhar o

Llceu Salazar, era Lourengo Marques, i.nangurado em 1946. Com

iiiiu. nova coneepgão de eepago, revelaclo através de uma vo-

ItuutU.ria bem marcada e afastada de t.octos oe comjjromissoc,

t:lt: pôdt: fixar cora clareza a eua organizagão interna scin

r.eces siaado de enfatizar o objecto.

Mae este projecto não criaria raizes. No Porto, o Liceu

Carolina Mieaelis de Januário Godinho, raostrara tarabém em

194t>, os limites supreraos que unia invengão forinal, j<i no

apos -guerra, podi.i entre nds traduzir. 0 "plano dos cente-

n.ti'ios" (111) sob o qual se construírara 560 oscolas priniá-

riiu; tornar«n locjo evidente, em 1940, a indicagao dos termos

cjtie para o Norte do pais Rogério de Azevedo estabelecera .

Cuouncias de escala e tigues eetilieticoe que erara vietos

cOiim tradicionaie e nacionais ou "h portuquesa" (telhados ric

quutro ãquas, alpendre, arcariac) e outras apropriagdes di-

tai: regionais ( com uso de materiais e enquadramento de vo-

lmi.tM.rias) passaram depressa a vincar uina tipologia por

qrujjoe c ctM'iee que em breve se colaria a prbp>ria siqnifi-

cagc.o do luqar estendendo-se a todo o territbrio.

Com o igual intuito se olharam as construgdes para ou-

tros sectorus gue banhavam igualmentc áreas importantus ria

vLciu dii nag.ĩo, como a Jttstiga (com os seus Tribunais c; Ct-

oui.is), as Couiunicagdes ( com as estradas, pontee e viadutoe,

t;v idunteraente, raas tarabérn cora as ĸstagbes dos Correioc, Te-

iúgrafo:; u Telefones), a Adrainistragâo Pública (Câmaras,

Junt.ae de Fr.:quesia, Caixas Gerais de Depdsitoe) e os lu-

cjatus de culto da religiao oficial (com novas igrejas).

Ton..!. oliis ricviam atender a um modelo prdvio programado por
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tipos e mediunte oe quais ee estabeleceriam variantcs, que

deveriam observar condigdes particulares em cada conjunto,

cicreccentando-lhe as excepgdes . Ora essae excepgdee anteci-

pavara, em alguns casos, a prdpria normalizagåo da tipoiogia

scnão de fucto, pelo menos era projecto.

Foi o quo aconteceu com o Palacio d«t Juctig.i. iUjLudo

desde 189 5, cle era de novo apontado como uina necessitlude

prumente, perante as raíseras instalagdee na Boa Hora, <■■ nele

ce aplica Duarte Pacheco logo durante a sua primeira paesa-

gera pelas Obras Públicus. Era uma construgão iraportante e

simbollca no guadro das novas condigous sociais gue su pre-

tendia envtjtver toda a realidade. Cur Losaraente, a ideia

desta construgão acabari<i muerao por revestir uin alcancu cjuo,

ccrtamente, nuo lhe estava consignado. Kin 193 3, o ínagazino

fotogratico ria altura, interroga guatro .irquituctos para

saber onclu e como tal construgão deveria eer erguida (117).

Cristino da Silva, Pardal Monteiro e tíe curto modo, Paulino

Montês, iusistem na sua localizagão no Parque Eduardo VII,

erabora eetc último não chegue a nomeá-lo e sugira apenac uma

zona monuraental da cidade, enquanto oe Rebelo de Andr<idt.-,

talvez por Ja -á terem refeito um palácio de exposigoos que

levantou grande polémica, não acham esce o iocal indxcario. 0

acento maic eiqnif icativo é, porém, aguele que foi colocado

quanto ao ustilo que deveria respeitar. Para Partíiil nuo Ji.t-

via clûvida, ele deveria ser "absolutamentc, ousadamuntu mo-

derno". Cristino opinava que deveria sor "tientro do t:epirito

da nossa opoea" e Paulino pedia um "estilo contempor<int:o ruas

nao moderno", isto é, um estilo "orientado pelos principios

ustéticos quu presidiram a todas us qr.indes épocu .. aojiu-

tectdnicas do paesado" . É na distância quu vai untru u "ab-

solutamente moderno" e o "contemporânoo mac não moderno" que

se instala a feigão que haveria de doininar e com ol.i ee

concretizaria a linha que Paulino Montês, aliás autor cle urna

obra sobre
"

A Estética de Lisboa" (113), defendera. A ela,

acrescentava-se o facto, então notado peloe Rebelo dc An-

drade, de quu pretendendo-se "um eciiflcio para durar", ele

nâo podia ser tragado "num estilo demasiadamente iriodernis-

ta" . ..,..-.. -. -
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_■- acsim estavam langados os dadoe do jogo que os novos

teii.iios uiicetariara, deixando no esqueciraento o plano concreto

do i'.ii.ii'io da Justiga, aquele que foi coneiderado na aitura

"o iiiuior erapreendimento do Estaco Novo", e que o projecto de

C;i:.tino fixara, dentro do quadro da sua proposta para o

l'anjue Kduardo VII, era classicizantes monumentalidades que

iiuiu .i ci.dade nem o erario público podiam comportar . Isso nãcj

siuui.i 'ica que não foesu dado um implemento inipGrtuntu aos

iuolíi: los dos Tribunaie cjue haveriam de pontuar as cidades tío

pa . s Lnteiro. 0 Tribunal de Beja, inauqurado om 1951, e o de
(-1 "=• t-

VLt.i Real, inauqurado em 19f>2, encetam nas suas tipologias

dis . uoneiadas dois discursos que depois se iriam repotir.

Mas cssa iniciativa teria ainda que aguardar alguns anos.

Antes riola, e a eles ligados, houve que dar prioridade ã

construgão de Cadeias, cm urgencias que tambúin oe tempos

tjemonstravam.

0 vector que presidiu a estas construgdes nao é diferen-

te .;os que a outras unicJades construitivas so obeervou en-

tutj. Procurou-se encontrar inepiragdes em experiências já

existontes e, Rodriques Lima, um dos arquitotU cjc responsá-

ve.is ii.io deixará de esclarucer que, alé.m do moclulo america-

no, na Aleraanha, em Brandemburqo, "iniciava-•:;.: a conetrugão

rium.i nova Penitenciãria cjue, na verdade, e como tipo de es-

tabeleeimento fechado e de eequranga, é dos maie perfeitos

it.tjduttiii de arquitect ura prisional construltíos ate tioju"

( I ! 4 ) .

A iinha de influência que, a partir cJu 1939, eu vai

ob.uuvar e clara. A nov.i lui, que reformulara o si.st.oma o as

'sli.u; construgdes, saíra a 28 rie Maio de 1936, cm coincidên-

cias iic data de outra celebragão e, com cla, I ixara taĸtbém

uovus procediraentos . Tratava-se agora, e tâo eoinente cle

cip I. '; cá-la . Baseada, evidentemente, num novo modo de encarar

<j pt.nigão, a reforma prisional estabelecici trcis tipos de

coiu iguragão de eetabelecimentos que correspondiam ao grau

ciu .ituvidade da pena. Assim as Cadeias Centrais ficavam vo-

cvío ion.tdas para o cumprimento de penas de pris.âo eimplee, as

Pt--nitiMic.icir.ias ã execugac>- de penas de prisão uia.. or, Priedes-
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-Escolae para menores até aos 25 anos t: estabelue Lmentos

para presos "de dificil correcgão" (115). o livro que Ro-

cirigues Liiua publica sobre este assunto, uni 1.962, roune uina

vasta documentagão e dá ao inosmo tempo uma ideia clara do

auraor.to destu tipo de construgdes e a stia constanto eC[>e-

cializagáo. Sendo Rodrigues Liraa uin dos arcjuitectos recpon-

eãveis j>t;la grande maiorLa destas edificagdec, activida.iu em

que se espec i.alizou desde 1939, e que ato então era oxt.ucLda

apenas por Cottinelli Tuimo, compreendo so a nececsiria.l.; cjue

centiu t:iii so debrugar sobre o tema.

Não cabt: aqui analisar a face extrema do policiaraunto,

mas convoiĩi vurificar como eeta se traduz.Lu arquitectonica-

inente e ciu cjuo modo ela coraunqa cora o cepírLto quu prusidLu

a outras construgdes para finalidades divorsas. Bastar.i uo-

tar que depois de ampliadae as cadeias comarcaes du ALijd,

Alenquer, Vila Real e Coldnia Penitenciária tíe Aicoentre,

todas em fase de construgão em 1939, as novas que suitjura, e

que se v,.o cituar em Silves, Avoiro, Viana do Castelo e

lelgueirae, por exemplo, parecem pretunder conjugar em doic

tipos construtivos os termos gue levaram tanibriiii a uina irien-

tificagao formal das escolas primárias, consignadas no plano

doc cent.Mĩár ioc, e guo progressivamente :.o eepalharam jjelo

pais colhundo cie cada lugar os materiais u algumas ca: ucte-

ricticas. Musmo a Cadeia Comarcã do Porto, pro jectadu ctoca

de 1947 e considerada entiio como uma das maioree dentro du

ocpécie, e fora das dimenedes que usualmente estae aruae

judiciais pediam, apresenta parentescoe de concepg.io com

tipoloqias liqadas a saúde (hospitaie) c ã educagão ( 1 lcclis

u niiivoreidadec) ,
numa curioea articulagão cjue devoria andar

aseociadii áe nogdes qut: eobre cada uma dcLae existia. Mac a

tendéncia era fixá-las e a consiqnagáo dos eeus tipos con-

soante a iinportrincia da localidade foi, scm dúvida, .. i.ioia

base que eustentou todas as construgôes do uquipaiii.uu «

quc Diu.rtu Pacheco serviu o pais.

i
•

om

Em si mesiua, esta medida parecia lbqica e eficaz. O país

náo tinha condigdes loqísticas diqnas dos seus servigos e

ora preeiso udificá-las. Com elas conetruia-se tamt>uin uina
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_.ii,..<|uiu nova cjiie a breve trecho st; transformaria na propria

i ii,,,,j.,-m tío Ectaclo Novo. Para iceo foi nececcário obrigar os

Mui, _.uí.pic>c a um estucio provio do tragado urbano gue ustas

cc, .-. rugries depois pontuariam. M<ts a morosidade de um tal

;.; t>,-esso lt-vou Duarte Pacheco a agir eimultaneamente em duas

li.nt.es. Knquanto as Câmaras Municipaie faziam oe levanta-

iii.M.i'.os toj>oqrãf icos das zonas a deeeiTvolvt:r, ele pression<iv<i

os <ti l.erentes eurvigos da administruguo pública central pura

ju'oterioroiti <t planos-tipo que se aiTÍicari.m: ein circunstãncias

u locais ariutjuadoe ãs condigdes consiqnadas. Assira, Duartu

l'.ui.eco, i'jodu i'azer caminhar paralolauiente duas situagdes

d i I it.-ntes, ruservando p.ara si raesrao o diroito de as fazer

ao' i.onui' .

0 caso rios ediî'ícios para os C.T.T. é deveras exeraplar.

Eui :'t34, uma comiectão constituída por uin encjenheiro delt:qado

ciii Dirocquo-Oeral dos Edificios u Monuraentos Nacionais, ura

urcjuitucto t- um engenheiro deJegadoe da Acirninistragão Ger<.il

tto:. C.T.T., comega por elaborar um ccrto nũmero du ante-

[>iojectoc tipo que se reeurairiam oin quatro (jrandes cjrupos,

tlu: quais oc doiíj primeiros comjjortavain vctriantee a adoptar

t:iu t:u:;o:; pa rt Lcularee . 0 priraeiro tipo destinuva-se a loc:a-

li.ti.it!t-s poueo iitiportanto:. guer sob o ponto do vLsta teie-

qr;. i ico-postal cjuer telefdnico cora jjoucos funcionários c

ciim Liiutu uroncia, enquanto o sequndo ustava vocacionado para

i-.r qranries vilas e pequenas cidadee, e ccjnsiderados já su-

. i c '. iMitomontu importantcîs para abranqer uma variante. 0

Luicei.ro e o quarto correspondiam ãs necessidades quo

abi uiĸjiam as cjrandes cidades, com a diferonga apenas de o

i.Ji i mo s>; adajTtar aos agregadoe habitacionaie que focceni

c.ijiitaii: i.ic: província. Como cascjs eepeciaie foram tOiiuidas as

citl.irit.'C clo Li.sbou, do Porto e das IJhas Act jacentes, para ae

tjtĸiis, dc. fuci o, se proiectarcim conetrugdcíe específ icae .

Lisboa teve o seu Palácio dos Correios era 1953, pro-

j.:.::tado uiit 1942 por Adelino Nunes, u e:;tu era o moraento de

co! (..tiuonto rio tira trabalho construtivo m.-sta espécie dt:

t.-qu ii.amentos urbanos. Era também o íim de ura ciclo piogr<i-

..i.m co na mociida em que repreccuitava a sede rie todas as Ks-
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tagdus; raae, talvez por ieso rnesmo, nao pddu uscapar ao

eoiaprom.Lsso formal quu a sua dignif icagão impunha. Edifício

severo, suportado por colunas, um torreao ao topo, c ura es-

r.iio tradicLonalista com vaga inspiragâo seiecentista nos

elemeiK-OS da sua decoragao
- definem com eviricuTcia uin ponto

cit; choqacia apcis um periodo du inventivas e modurnae solugdee

iniu u Kstagão do Kstoril (1938-1942), a riu Setúbal (1938-

1941), a do Funchal (1938-1942), a ria Figueira ci.i Foz

(1938-1942), Vila Nova d..- Caia (1939-1941), Caldae da Rûinha

(1938-1940) e Beja (1939-1941) sao bonc exe.nploe. 0 que ca-

r.ioter Lz.a ectas edLficagãue é a sua func ional Lciario, a efi-

cacia n.:i prestagâo de survigos, o gosto cla ordera. A auccn-

tica aposta rcsidiu om pd-la ein prática, inusnio quando as

.•<:.!.uioius a ura reqionalismo as pareciam neqar ( 1 1 6 ) . Mesmo

..t, como sc verifica nas estagdes cle Barccios (1938), de

Aveiro (1942) e rio Crato (1944), onde o passado adquire

loiga cuficiente para se impor estilisticamuntu, u u cligni-

fLcc.gáo que se julgava guo este rasto podia t ranC[>ortar que

vu.i. fazer funcionar a ordem pretenditía. 0 Lniportantu c-ra qu..-

,.].,., pudecse reqular todas as situagdus da viria cluma comutrr-

clatie enquanto a servia.

Oc novos temploe do cttlto oficial acabaram por ser toca-

dos na raesma intencionalidade . Se as igrejas buscaram ine-

t.iragão na moderna sii uag.io que a edificagáo, oin 1934-38, da

Iqreja de Nosca Senhora de Fátiraa, eiv, Lisboa, estabulocera,

:;ob o risco de Pardal Monteiro, e sob as razdes do Cardu.il

Corejeira, que não via contradigão alguma om pdr "ao ccrv^go

d.: Dcus quanto modornamente é beio" (117), j.i a euu poetc-

rior tradugão não era de inolde a ser reconhecível . A igreja

clu S. Joao tíe Dcus (1949-1953) cia autoria d<; AntCTiiio LLno e

., iqrcja de S. Joao do Brito (1951-1955) de Vusoo Kegaloira

uviciunciam bcra os impasses forraais ein que a iinguagera ar-

guituctonica caíra, ao pontuarem a nova Lisboa de Pacheco.

Mas eese impasse era raais lato. 0 colégio de Santa Doroteia,

eui Lisboa, projectado por Jorge Segur.ido, inaugurado ein

1940, indicava já o sentido das hesitagdee futurac na aneia

de refcrências gue então já se sentia.
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bupuis, um 1947, a Igreja da Imaculada Ccj>nceigão no Por-

to, rLscadu [>or Paul Bellot (profundcj conhecedor da argui-

tf.r.ur.'. sacra), acabaria por confirmar a irapossibil Lriario

i e.u dcssa linquagem poder romper com ac dignificagdes du

t.ji.i- o objucto ee revestia. Aliáe, a dificuldade cio apro-

p:.iag«io decta cintaxe arquitectdnica manter-se-ia para aloi::

ri.-.-.tec anos. Em 1961, o então criado Secretariado dae Novas

[.jiejas, fcz sair um Boletim onde periodicaiuente esse pro-

bj.mia foi abordado. Isso inesino nao irapediu que, em 1964, um

loiĸ|i"i .trtitjo intitulado "Autenticamente Moderna?" (118)

vi<-.:.;<: riocculpabilizar o equivoco trago da então recentc

Itji.ja .1.: Noeea Senhora Auxiliadora, em Lisboa, colocando o

problem.i exactamuute ao contrário. Retrospcctivamentu tor-

iTuv.i-st: tsitâo claro quo oe projectos c::o Vacco Regaleira par.i

u lcjreja do í.t& Condestável (1946-1951) e para a Igreja das

lo i Lqiosas dcj Coragão de Jesus (1947), ambas em Lisbcja, tal

coino o que fLzera joara a Catedral de Nova Lisboa, em Anqola,

tinliuiu um sentido outro, mau qrado a peeudo-seinelhanga quu

tr«uisportavam pelo empreqo duma imaqum fruste do modernismo.

Dt; roct.o, em 1938, não deixemos do observar que em outra

refui'iMieia religiosa se inaugurava a sinagog.i do Porto, num

iduutico ecletismo de estilos - e anunciava-ee o projecto da

Igi'oja das Antos naquela cidade, enquanto os Rebelo dc An-

drudu pro jectavain a nova capela de Monchique, em 1940, c

Cr_.Gt.ino da SLlva desenhava para Gouvcia uma capela romanica

um Llu;2, coiii voluraosa torre sineira e amplo portal, coroada

de urquivoltas molduradac, e definia <i inonuirientalidado com

c|ti.' tleveria Ct:r fixada a membria do famoeo industrial Al-

tr.cicj chi Silva uin condigno Maueoleu, no Barreiro, sem inover

oij :iurpreendt:r - até cjue a Catodral de Lourengo Marcjuuc clo

Kikj" Fruituc e Costa (1943) moetre, na sua evidencia, o

iJtuiii du t.orius eesas impocsibilidades formais.

Ae cii ficuldadee gue a arquitectura doe novos temploe raa-

uiiestava tornara-se dbvia r.a expoeigao quu, em 1944, ce

rc-.iti.zou no Instituto Superior Técniccj, e que tendia a mos-

t.r<<r tocio o trabalho construtivo efectuado até entâo nas

Ccj : iiLae Pprtucjutuîas .
_ Aliás^ c

. .coiu a ciesignagão de "Cons-
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trugáo nas Coldnias Portuguesas" (119) gue ela surge. Ai foi

então claro que a qrande aposta neste tipo de edificagdes se

localizara fora do territdrio do país e que todos os pro-

blemas de definigão formal nelas atinqiam o seu qrau raáximo.

0 Pago Episcopal de Nampula, então ainda em construgão

sob projecto de Raul Lino, 0 Pago de Silva Porto (projecto

de J.M. Galhardo Zilhão), os Colégios das Irmâs de S. José

de Cluny em Luanda ( já em construgão sob o rieco de Rega-

leira) e em Nova Lisboa (projecto de V. Lacerda Marques), as

adaptagôes introduzidas na Sé de Bissau ( sob ectudo de Rega-

leira antes de João Simdes e Galhardo Zilhão projectarem a

nova catedral, consagrada em 1950) e, principalmente, a Ca-

tedral de Nampula ( na altura guase terminada sob projecto de

Raul Lino) mostravam como a nacionalizagao desse iuilaqro

construtivo praticava a traigão ao moderno de que era um

CJOStO .

De resto, esta sua vocagåo era anunciada em outras edi-

ficagdes de prestigio gue a acompanhavam em pensamento e

hesitagão. Os Palácios do Governo em Lourengo Margues (Raul

Lino), era Bissau (Carlos Ramos) e na Beira (Raul Lino), to-

doe em construgão em 1944, tal corao o Palácio da Intendência

de Nova Lisboa, o Banco de Angola, em Sá da Bandeira, e a

residência do Adminsitrador desta cidade, (com risco de Re-

galeira) e a Câmara Municipal de Lourengo Margues (Carloe

Ccsar dos Santos) são uma confirmagão plena da reconversão

que se operava . 0 que há de mais singular na febre constru-

tiva destes anos é o seu esforgo de modernizar negando no

acto o gue se afirmava no enunciado.

Isso não implicava gue a acgão não se traduzisse, de

facto, era edificagdes. Se a administragão pública nâo cor-

poriza dentro do pais, em guantidade, novas construgdes para

as sedes dos Municipios é porgue, entretanto, se aproveita-

vam estruturas antigas para sediar estes servigos poupando

em edificagão o gue se ganhava era dignificagão com o apro-

veitamento de palácios setecentistas pelo territdrio fora. A

ausência de novos edifícios para as Câmaras locais, Gover-
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nos, Juntas Distritais e sedes da União Nacional, justifi-

o.j :.;o por essa mesma razão. Comparada a dirainuta existoncia

no país de obras novas capazes de as traduzir com o elov.ido

iiLiiuu.ro que veraos eurgir nas Coibnias, a realidade paruco

riusproporcionada . Mas ela significava apenas que era nestes

locuis que urqia afirmar a presenga como imaqem de um poder

i.untral .

Entretanto, para a Ilha da Madeira e para a Guarda j.i se

h.iviiim proqramado, no princípio dos anos 30, as novas Juntae

:.)l;m ritais . A do Funchal verLa o seu projecto concret izutio

t'in 1943, por Januário Godinho e a da Guarda havia tido om

i't istino da SiLva, o sublinhadcj de uina insp.iragão seis •:;<•.

i ucunt i st ~s tjuu a ambas foi comum e que o esoudo nacion.il

oiie i.mava em ricfinigão patribtica.

Depois, loqo em 1942, Raul Lino desenvolveria natural-

íisunte e sem osforgo esses pressupostos ao projectar para o

l'unchnl o arran jo da Câmara, .■ da Praga do Municipio. I'.uu

iĸjuela cidade e no enquadramento da Avenida, ele projccta

riivtu'sas const rugbes para o Parque de St^ Catarina e uma

rotunda para onde desenha um monumento ao Intante D. Henri-

quu, em reminiscências rio seu projecto para Saqres (170),

u.Mitrado aqora em condiqno arco de oqivas. Mais tarde, e em

ci i. forente escala, este monuinento seria erqu Lrio nesse Parque,

:.;ob o novo tragado do jovem arquitecto Moreira da Silva, que

uciiunte veremos ciesempenhar um papel importante no capitulu

ti.i urbanizagão das cidades e vilas do país. K, ao larqo da

Praga, erigiu-se entåo uina Fonte Monumental, na l.inha das

in.-Gmas pretenedes, que o presidente da Cãmara e qovernador

<lo Banco de Portuqal local, Eng^ Fernão dc Ornelas, deíen-

riia. Equipamentos como o Mercario Municipal e o Liceu ([>ro-

jut.-tados por Edmundo Tavares em 1937), e o novo Edifício dos

riorroios (da autoria de Adelino Nunes inauqurado em 1942),

uouipcjem a pontuagâo de uma modernizagão quo o apoio centr.il

<l.> Mini. stdrio ciae Obras Públicas facilitava.

O processo foi semelhante em outras localidadee mosmo

cjuu, em alquns luqares, os raelhoramentos coinugassem por •.;<•
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verificar nos Pagos do Conselho como foi, de resto, o caso

dos edificios projectados para esse fim na Pdvoa do Lenhoso,

(Rogério de Azevedo) e Alcanena que, entre 1942 e 1946, viam

completar-se as suas respectivas obras. 0 maior acento, po-

rém, colocava-se nos grandes teraplos financeiros, as Caixas

Gerais de Depbsitos. Sâo elas gue vão marcar, cora a sua

presenga pelas cidades, uma recuperagâo financeira e um

crescimento econbmico gue uin paralelo regirae de poupanga

individual fomentava e promovia.

Em 1938, Veloso Reis Camelo, comega por projectar as al-

teragdes necessárias ã remodelagão da sede da Caixa Geral de

Depdsitos em Lisboa, sete anos depois de Pardal Monteiro ter

desenhado a filial do Porto em coerente gosto "Arts Déco" .

Era uma tentativa de dignificagão desta instituigão 1 inan-

ceira do Estado gue, ao lado do Banco de Portugal, também

depois remodelada a sua sede por Cristino da Silva (1951-

-1961), deveria ser um indicador das actividades o poten-

cialidades do país gue tambdm aqui se pretendia evidenciar.

Os edifícios projectadoe por Cristino da Silva para Kspinho

(1937), Castelo Branco (1938), Beja (1940), Elvae (1940),

Rvora (1941), Setúbal (1941), Leiria (1941) e Loulé (1941)

ecâo um indicio dessa valorizagâo, mostrando ao rnesmo terapo

como acompanharara e expressaram a conversão nacionalizadora

de que a arquitectura genericamente era alvo. 0 projecto

para a Caixa Geral de Depdsitos de Espinho, com as suas su-

perfícies lisas e simplif icadas, os seue volumes bem marca-

dos, parecia ainda longe de poder anunciar o compromisso que

se verifica já no ano seguinte na Caixa Geral de Depdsitos

para Castelo Branco, onde uma alta torre e um pesado einoldu-

ramento das portas de entrada, tentavam em vâo articular uma

proposta eetruturalmente modernizante com olementos decora-

tivos gue buscavam nas proximidades da igreja raatriz signi-

i icagoes de simbolismo dbvio.

Em 1940, quando Cristino desenha a filial de Beja, essas

hesitagdes já não existem; raas, com elas, tambéni se

enterrara de vez uma linguagem gue os tempos nacionais pa-

reciam não achar suf icientemente dignif icatdria ou edlida.
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i'.rn :..mi Luqar cjs rcgiona 1 i.smos avangam, vâo se buscar "c-on

iiaiort.es" ou monumentais colunatas, como Voloso Reis fizura

p.nu a Ca.ixa Geral de Depbsitos de Coiinbra (1948-1950), e

i oi ies sein fungão a não ser corao raáscara de transaegous

îtinrieadas nura Rogirae gue eet.abelecera índicos de fachariii <•

i>f ioridades de gue elas er.tra a mais vibrante afirmagâo. Kn

i it: olae eetava, naturalmente, a definigâo do pais como ba-

s i s num inundo cm ebuligão, com fortes e expressivos panora-

inae, gue ee podiam oferecer como raercadorLa.

Antbnio Ferro, no S . P . N . /S . N . I .
, langara já as bases do

i".irt.TZ ctessa apeténcia onde se incluira o concurso da "AL

tieia mais portuguesa de Portugal" (1938) no eucalgo das ex

pectativas criadas pela exposigão de Arte Popular (1936),

quu havia curvitio para levar ao estranqeiro uuui iiuaqum vun

riavol, num micto de reserva etnográfica e progresso social

quo interessava agora gerir. Para isso eram necessárias boas

ustradas, í ixagão de lugares com horizontos sumptuosos t:

<ies turabrantes , restauros era monumentos, sitios de acolhi-

muuto, tudo li.gado em arranjo de circunstancia, com casas

ca i.adas na paLsagem, flores ã janela, chamines fumegantc:e e

vicia rústica guanto baste.

As ligagbos rodoviárias entre as localidaries e a capitaL

t. inham sido já uma das tarefas a gue Duarte Pacheco se havia

L ..i iĸ.uitio em 1932. A reparagão clas estradas existont.es n.io ora

glii iciente e ele programara outras de acordo com os novos

;>i<inos de expansão das localidades, enguanto emoldurava os

mori'.iuientos com peguenos arranjos urbanístico:; locais. Mafra

.- c'aldas da Rainha, ambas tornadas exemplares, e dando mesmo

oi igem a uma colecgão de "Esturios de urbanismo em Portuga I
"

,

■ lu que sâo rospectivamente o primeiro o t erceiro númorcj

( L21), vâo Gorvir de modelo nos seus respect ivos planoe "de

'•xtonsão de recjularizagão e embelezaraento da cidade" pela

uĸio trivial de Paulino Montee. Em Mafra era o convento (122)

ijuo riespoletava o desenvolviraento, uma vez que "sem indús-

t i i.a nem eoiru. rcio importantes" (123), aquela construgâo, uin

.to:; mais bolos e gigantescos monumentos de todo o mundo",

":.o pcar ei a valoriza como cstagão obrigatbria de turismo";
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nas Caldas da Rainha, reunira-se a gualidade gue ela já ti-

nha, a de ser "uma estância termal das ma'ts famosas" (124),

ao facto de se ter transformado no "centro duma região de

turismo, em gue abundam belezas naturais, monumentos histd-

ricos e artísticos". Em todo o caso, em ambas pontiiicava o

interesse pelo turismo e será este o grande motivador de

toda a atengão futura ãs localidadee.

Tomando oe modelos gue noe sâo propostos d neles que va-

mos encontrar o modo corao foi encarada a paisagem urbana. 0

caso de Mafra é colocado de forma sucinta: ela fora o sonho

impossivel de D. João V gue não se chegara a concretizar

completamente na "grandeza da sua obra" gue deveria terminar

"abrindo em monumental rampa até ao mar, nuraa oxtensao

aproximada de uns sete guildmetros" e gue teria sirio então

pensada como a avenida do convento. Entretanto, o cresci-

mento débil mas desordenado da vila, subira pela encosta

acima, "como gue atraída pelo convento" formando um novo

conglomerado gue tomou "em grande parte a primitiva espla-

nada gue os vinte marcos defendiam até ã faixa de terreno

gue constitui o largo principal do monumento" . Com isso,

lamentava Paulino Montês, "desapareceram (...) os melhores

pontos de vista gue permitiam apreciar de í'rente o monumen-

to, no eeu conjunto e dum eb golpe"; agora era tarde "para

remediar o sucedido" e "seria deslocada a apresentag.io de uin

plano da nova vila, gue tentasse restabelecer completamente

o terraplano inicial". Assim, Mafra "devia aspirar a um

plano mais positivo, caracterizadamente conservador, elabo-

rado consoante as possibilidades financeiras cto sou Munici-

pio
-

plano gue procure principalmente a harmonia doc monu-

meni.os com as construgdes gue o envolvem, valorizando ae

duas partes, sem deixar de atender ãs exigências duma cir-

culagão gue cada vez mais se act iva cora o desenvolvimento do

turismo". A regularizagão do plano colocava-se estrt: i tamente

em relagão ao monuraento e ao aproveitamento das suae capa-

cidades "turísticas" e logo ãs conveniências "de se ofere-

cerem ao vieitante impressdes mais simpáticas e atraentes,

gue o convidem ao estacionamento e â contemplagão" . Dai

Paulino Moiitêe ..t.er -prectíni^ad.O_„qu,e_par.a . "emoldurar com raaie
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riqueza o corpo principal do monumento" e "estabelecer numa

trunsigão mais suave com a casaria que o enfrenta", r.e rio

vusso "contornar (...) aquela superfície coin uns pilares

rit.-corativos em estilo" , e "proporcionados em medida âs

conriigôes estéticas do ambiente" . Entre os pilares a erquer,

bancos "de expressão monumental" eram já projectados no seu

dusenho; marcos iguais ao da escadaria da igreja deveriam

repetir uma pontuagão de definigão de perimetro; arborizagão

equilibrada, alarqamento das vias de acesscj, tais como e.iam

.is outrae medidae a observar.

0 plano de regularizagão das Caldas da Rainha, cidade

atioptada pelo arguitecto, proposto em 1941, oito anos depois

do de Mafra, podia resumir-se em quatro enunciados: era

calculada uma rede de circulagão
-

com rasgamento de vias

"que desconqestionem a circulagão", principalmente a das

ustradas que atravessam a cidade e as zonas da Estagão de

Caminho de Ferro, da praga principal (a Praga da República)

u tío estabelecimento termal; era previsto um aLargamento rio

ag.lomerado, a sua extensão -

"agrupando as futuras constru-

goos por zonas ou sectores: bairro principal para edificios

ctjinerciais e de interesse público; bairro- jardim para mora-

diae de recolhimento; bairros econdmicos; bairro industrial;

l'argue Municipal e Reservas. Ao mesrao tempo langavam-se as

1 inhas de regularizagão
-

"correcgão geral dos alinhamentos

o construgdee «:xistentes de harmonia com as necessid.idt!:;

actuais e futuras, relativas a trãnsito, higiene e ectritica

urbana" pondo acento na "valorizagâo" dos eeue monumentos e

"emolduramento" de algunc edifícios públicos e estátua da

R.iinha D. Leonor, gue entretanto se erguera "provisoriamen-

tu" no Largo do Conde de Fontalva.

As coneideragdes gue estes enunciados estipulam re-

fluctem os princípios de uma ordenagão hierarguizada que se

vai raanter corao espírito e informar muitos dos planos riu

urbanizagão quc pelo país inteiro se projectavam. Nela im-

porta atentar na importância que se dava aos edificios

[júblicos -

ponto de atengão particular
- e onde se previam

uquipamentos basicos como o. novo Palácio do Município, o
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Mercado e, no caso das Caldas da Rainha, um Museu que en-

tretanto já estava construído sob o risco de Euqénio Correia

e quc era 1940 era inaugurado em homenagem a Malhoa, pintor

rie uma portugalidade gue o centramento na eosência cle uina

identidade rústica não podia descurar.

Os planos de extensão e regularizagão das cidadec, em

princípio, passariam a trazer consigo todo um programa de

vivcncias gue aqueles índices fundamentais deveriam dcspo-

letar. Mas, nem sempre a realidade caminhava a coinpasso.

Casos houve em que essa tipoloqia de construgdes avangava

raais depressa e depois os planos deviam ser corrigidos,

contornando-os, em vez de os decretar. A dificuldade gue

Duarte Pacheco sentira em pôr era raarcha o seu decreto gue

regulamentava a obrigatoriedade de planos prévios antes das

novas edificagdes, não podia deixar de manifestar-se na

prática. Algumas cidades não podendo esperar pelos eeus

respectivos projectos de urbanizagao, avangarara mesrao com oe

eguiparaentosde que necessitavam. Outras, pelo contrario,

caminharam a par, como a Marinha Grande, que teve o seu

Mercado em 1942, altura em que Jorqe Segurado completava o

seu juojecto rie urbanizagâo. Mas em profundidade esso acom-

panhamento não se verificou. De resto, como viraos, nâo havia

tdcnicos especializados para estes trabalhos e, como solugão

iraediata, será aos arquitectos que vai ser pedido esse es-

forgo. Aliás Salazar havia anunciado era 1938 que aos arqui-

tectos não faltaria trabalho. Se o impulso nas construgbee

de edificios nâo era grande, essa promessa eb podia siqni-

ficar o que clepois veio ilustrar: era nos planos de urbani-

zagáo que o Ketado Novo desejava fixar-se. Eles deveriain

afirmar as liqagdes viárias entre as comunidades extenuando

a vicão até voltá-las para si mesmas; eles deveriam eubli-

nhar o litoral; eles deverLam acentuar as belezas naturais e

artísticae, dando uma imagem acessivel e final de po.stal

ilustrado.

Kin 1933, Jorge Segurado apresentara já um estudo para a

urbanizagão da Praia do Cabedelo, no Minho, oncte se pret.en-

dia exactamente valorizar aquelas potencialidades . Seria,
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porém, depois de 1940, cora o impulso das celebragdes cente-

narias e coni a exemplaridade da Estrada Marqinal de Cascais,

quu se comegaria a pensar no arranjo de outras.

Nesse intuito, que vinha na linha das exiqências do De-

creto-Lei que, era 1934, instaurara a obr igatoriedade da

elaboragão de planos de urbanizagão para a grande maioria

ri«ic localidades do país, promoveram-se e cncomendaraui -ee

estudos para as marginais de Vieira de Leiria, de Sines, cio

Larjos e de Monte Gordo (elaborados por Cristino da Silva),

ri«i Praia da Rocha (Carlos Raraos ) ,
de Albufolra e de Armagão

rie Pera (Jacobetty Rosa), da Quarteira (PauLo Cunha), de

Muledo do Minho e da Praia de Ancora (Moreira da Silva). Nas

J I has Adjacentes, a cidade do Funchal merocou um projeoto

conjunto para a Avenida do Mai , Avenida do Infante e Parque

da Cidade (Moreira da Silva) enquanto que para Ponta Delqada

ura jjroposta uma nova raarginal (João Antbnio Aguiar), de-

soncadeando i-studos de diferente estatuto para Angra do He-

roisrao (Fernando Mesguita), Horta (Paulo Cunha), Lagoa e

Viia franca rio Cainpo (Fernando de Souea). Mas foi na F.L-

guuira da Foz que este ênfase posto no arranjo das zonae å

Buira-Mar adquiriu ura sentido de exemplaridade pela carqa de

r.'ferências que acumulara.

Elevando o problema da sua urbanizagão a tema de tese,

Furia da Costa apresentara, já em 1937, um estudo sobrc a

K'ĸjueira da Fcjz na Universidade de Paris (125) corn o qual

o|>f. ivera o diploraa de urbanista. Ern 1943, Kdmundo Tavares

publicava uma brochura sobre as "suas belezas naturais e

:.uu.s problemas urbanísticos" (126), dedicando-lhe um cajjí-

iliIo sobre "a orientagão estctica" que deveria tomar (127),

ontJo sublinhctva que "vale ma.i.s uma casita modesta, uma rua

tipLca, um larquito pitorenco, um jardim simpLes e natural o

tiin.i aiameda aqradável do que toda e qualquer exibigão urba-

nistica presumida . . .

"

. A solugão estética dos novos melho-

ramentos a introduzir na Fiqueira da Foz deviam andar "em

rurior de ttma aspiragao de reqionalismo" (128) que, eviden-

tuuĸMite, não excluíam engrandecimentos . Estee, porém, não sd

noqavam a racionalidade inerente ã concepgão anteriormente

4 :; b



defendida por Faria da Costa, que toraara a localidade na sua

globalidade, corao se centravam no espago compreendido entre

a muralha da Beira-Rio e a Rua Fresca, colocando a tdnica do

desenvolvimento numa vasta avenida que ligaria os dois nú-

cleos habitacionais mais importantes da localidacie enguanto

se oferecia como tapete de verdura, com bancoe de pedra

forrados por panéis de azulejos, verdadeiro retiro para

pedee que rematava num miradouro imponente, com colunata,

balauctrada e parapeitos . Vivendas independentes ,
rodeadas

de jardins e "delineadas era estilo actual mas reqionalieta"

bordcjariam este tragado que contava ainda com os torreoes,

as varandas, as arcarias e as escadas das hab.it.agôes para

sedimentar a perspectiva. Um estádio, uma piscina marítima,

um hotel do Mar e um longo miradouro, gue constituia então

essa esplanada em gue se deveria transformar a raarginal,

completavam as sugestoes deste arguitecto, gue não deveriam

ter sido indiferentes a João Antdnio de Aguiar, autor do

projecto com gue ee peneou dotar a localidade. Quer dizer,

em termos de concepgáo dos novos tragados, ã racionalidade

de Faria da Costa, opunha-se uma ideia outra, de fundo cul-

turalista, imbuída de um forte travejamento nacionalista que

não estava disposta a passar por c.ima das caracteristicas

regionais, mesrao gue elas não fossera verdadeiramente signi-

ficativas. Esta eficácia da razão e o sentimento da tradi-

gão, com as devidas aspas, atravessarão as opgdes das

transformagdes urbanas avangadas nestes anos, ficando como

simbolo perene de uraa hesitagão gue nao era apenas técnica,

como untâo se chegou a julgar.

Numa primeira fase -

que pode ser situada entre 1934 e

1940 - a tentativa de Duarte Pacheco em impor essa prática

tinha ainda uin perf.il mal definido, j^orgue deraaeiado ambi-

cioso e desajustado ås realidades concretas, e de certo inodo

a isso mesmo se ficou devendo a fraca capacidade de respos-

ta. A falta de técnicos habilitados nos Municípios juntava-

-se a dificuldade em obter os elementos indispensáveis <ios

estudos de que as Câmaras não dispunham nem tinham possibx-

lidade de os viabilizar. Como solugão de primeira instância,

e apbs as frustes experiências encetadas, criou-se, em 1943,
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o Servigo de Urbanizagão da Secgão de Melhoraraentos Urbanos

(129) na dependéncia do Ministério das Obras Públicas o Co-

niunicagdes , com vista a centralizar essas acgdes, inicial-

iiiunte previstae para serera da corapetência das Cámaras lo-

cais, embora sob vigilância e aprovagcio do prbprio ministro.

Kim rotanto, já aiguns ante-projectos se haviam encomendado ã

rovalia dos Municipios, pensando-se, assim, encurtar dif'i-

culdades e demoras gue aguele despacho ministrial depois

legalizou. Sb que, corao mais tarde concluiria Augusto Ce-

lestino da Coeta, em 1942, aper.as exietiam no pais dois ur-

!><iuistas diplomados (130).

Um delee, era, como sabemos, João Guilherme Faria da

Costa; o outro era David Moreira da Silva, igualmente f'or-

m.irio em Paris, e que se estreara com um projecto para Viana

clo Castelo (1940), um ano apds Faria da Costa ter concluído

o estudo de urbanizagão do Monte de S.ta Luzia. Presentes

numa qrande raaioria dos planos que então se realizarara, eles

não forara, porém, as personaqene-chave do desenvolvimento

nrbanístico do territdrio, mas representaram a assungâo de

uiita via em relagão a qual o resto se define, por colaqem ou

coiitinu.Ldade, ou por oposigão.

Um ponto tía situagão exicjido of icialmc:nte i>oia Di)ucg<u>

Gcral dos Edificios e Monumentos Nacionaie, atravée da

Sc:cgão de Melhoramentos Urbanos (131), em 1944, da-noe uma

ic.tuia aproximada do estado desee sonho de Duarte Pacheco, na

i nvuiitar iagao dos planos de urbanizagão em curso, enqu<uito

iio.s informa sobre os seus autoree e tragados.

Moreira da Silva tinha a eeu cargo os ante-projectos da

urbanizagáo de Agueda (concluído em 1943), de Aveiro (em

taee adiantada), de Monte Real (no distrito de Leiria, con-

cluido em 1942), de Peniche (z.ona portuária, nâo iniciado),

rie Matosinhos e de Paredes (no distrito do Porto, ambos era

Lace adiantada), de Vila Nova de Gaia (tarabéra no distrito do

l'orto, não iniciado, e com colaboragão prevista de Antão

Almeida Garrett), de Vila Pouca de Aguiar ( no distrito de

viia Real, não concluído) , ..d<i-«.-Tecmas.-do...Gerês ( era facc ciu
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conclusao), para além dos projectos para o Funchal e para

Moledo do Minho, como vimos. Faria da Costa, por seu lado

assinava os planos de Figueird dos Vinhos (distrito de Lei-

ria, não concluido), de Elvas (concluído), de Portalegre

(concluido, era colaboragão com Jacobetty Rosa), de Benavente

e de Coruche (distrito de Santardm, não iniciados), de

Grândola (concluido) e do Funchal (zona da cidado, ainda em

estudo). E Etiénne de Grder, chamado, em 1938, por Duartc

Pacheco para estudar o plano director da capital, aceitara

tambéin estudar oe planos de urbanizagão de Coimbra (con-

cluído), de Braga (concLuido), de Évora (concluido em 1945)

e de ALinada (abrangendo Costa da Caparica, Cova da Piedade,

Trafaria, Corrois e Pragal), nuraa deraonstragão de eficácia

gue a sua prática profissional sustentava a par dos seus

escritoe era periddicos portugueses (132).

Paralelamente a estes projectos, que corriam sem grandes

oecilagdes de principio, actuaram outros gue detenninariara

influências diversas reforgadas pelas carências ou convic-

gdoe cjue as particularizarara.

João Antdnio Aguiar é um dos arguitectos quo mais planos

de ur banizagáo assina e, guanto mais não fosse, por essa

circunstância o peso das suas opgdes far-se-ia sentir do

modo visivel. Na cidade dc Castelo Branco deixarã a sua

marca estendendo-se a Belmonte (ante-pro jecto iniciado t-m

1943), h Covilha (plano parcial), Fundao, Monfortinho (zona

da Konte Santa), Cantanhede, Arraiolos, Faro (zona da cida

de), Olhão, Alenguer, Rio Maior, Santarém (zona da Ribeira c

cidade), Setúbal, Montijo, Vila Real e Viana do Casteio (qtie

fora já objecto de um estudo de Moreira da Silva). Com di-

j.erente perspectiva Januário Godinho langa-su ao plano de

Carrazeda de Anciães (concluido em 1945), de Felgueiras

(1944), de Pagos de Ferreira e de Boticas (distrito de Vila

Real); Paulo Cunha estuda a estância termal cto Luso, depois

de Arraénio Losa ter proposto um plano para a Cũria,

dedicando-se com afinco aos projectos das zonae portuárias

de Sotubal, de Faro e de Sesimbra; Jacobetty Rosa encarrc-

ga-se dos planos de Mafra (que merecera estudo de PaulLno
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Mont.es), de Torres Vedrae, de Vila Franca de XLra e de S.ta

Comba Dao; Carloe Ramos recebe encomendas para os planoe de

aroanizagão do Crato e Ponte de Sor ( no distrito de Porta-

iugre), oe Alcacer do Sal, Bombarral e de Toinar. Vasco Rega-

leira inicia, em 1944, a sua participagão neste campo com tun

pJano para a Malveira da Serra (Cascais), Agostinho Ricca e

Jiilio Jcjsd de Brito estudam planos para as localidadec da

Alfándega da Fé e do Vimioso (no distrito de Braganga), as-

sinanrio Agostinho Ricca ainda o plano de urbanizagâo da Pb-

voa do varzira, Punaíiel e Vila do Conde.

Zonas nobree a volta de Lisboa, como a Boca-do-Inf erno

(Cascais) ou a eeplanada marginal Estoril-Cascais foram as-

sunto e tema de estudo para Paulo Cunha, enquanto outras

aquardavam oportunidade como a Ericeira e Sintra que sd em

i('48 forarn objecto de um plano, respectivamente, de Rodri-

quee Lima e de De Grder.

Mas a Faria da Costa continuou-se a pedir a transfigura-

gâo de zonas onde se havia posto cuidados. E aesim quu o

vemos a assinar o arranjo a poente da Ribeira da Laje, junto

n Estrada Marqinal, em Oeiras, mas não do Aito de St9 Amaro,

nossa mesina localidade, que foi deixado aos Servigoe Técni-

cos do respectivo Município. Em contrapartida, Faria da

Costa tomaria ainda o encargo do estudo do plano de urbani-

zagão para a Amadora, em intencionalidades gue não tiveram

tiepois uxpressao, colaborando ainda com De Grder no plano da

Costa da Caparica e aceitando, por fim, em 1948, o plancj da

Figueira da Foz numa espécie de encerramento cio um ciclo que

coincidirá com a prdpria revisão oficial de muitas das en-

comendas feitas até aquela data.

Para trás ficaram cidades e vilas importantes, nomeada-

mente, a capital do Norte, que continuava, em 1945, a

uguardar o respectivo plano. Mas não se descurara as cold-

n.iae: ein 1943, foi langado um concurso para a urbanizagâo da

eidade da Beira (Mogambique) qanho por José Porto e Ribeiro

Aleqre o contestado depois of icialmente, dando oriqem a uma

"rosposta" que sob este título d putjlicada em 1946 jjelos
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autores do projecto, enquanto Nacala e Lourengo Marques eram

objecto de encomendas a Cristino da Silva.

0 que estava feito, mesmo na insuf iciência que um novo

relatdrio oficial verificava, era a imagem de uma aventura

onde se alternaram colaboragdes desiguais, inoperantemente

apoiadas e pior dirigidas, o bastante para Raul Lino resumir

eesas intervengdec na caricatura dos seue resultados: "a

obseeeâo" pela linha recta e pela simetria, sem entendimento

real de nenhuma delas; "a mania" de que todos os edificios

du carácter monumental tinham de ser desafogados; o rasga-

mento e atravessamento de pragas que outrora erain fechadas;

enfim, o desrespeito pelo "carácter da terra", pelo "seu

aspecto particular", pela "sua linha tradicional do evolu-

gão" (133). Em norae do Turismo - essa palavrii de "essêncta

maqica" que fazia raover tudo, alindara-se o territdrio sem

uina icieia precisa que correspondesse âs fdnnulas utiiizadas,

demolindo, ageitando, rompendo atd conseguir tima aparência

"janota" gue novos arranjos exalavam.

No país sonhado por Pacheco, o ordenamento dos lugares,

a ineergão hierarquizada dos edifícioe fundamentais a uma

realidade guotidiana, o zonamento, os arruamentos e as vias

que ae liqavam na malha mais vasta do territdrio, exiqiam

condiqnos sítios de permanência para quem nos visitava. Nc>

fundo, a preocupagão de um olhar exterior, estrangeiro,

nunca estivera de parte e, em certos momentos, ele foi mesmo

o motor do desenvolvimento . Salazar, ao anunciar as festas

contenárias chamara a atengão para a necessidade de preparar

"a casa" para os novos "hdpedes" (134) e não bastava rasgar

estradas, alindar povoagdes . Era preciso construir hoteis,

resldenciais e penedes. A ideia vinha de trás e constituira

jâ preocupagão de Duarte Pacheco. Em 1933, o "Noticias

Ilustrado" dedicou durante vários meses longas páginas â

necessidade de se fixar ura "Hotel Modelo" (135) e Raul Lino

fora encarregado de estudar as regras de um concurso gue o

promoveria. Todavia, ncão foi ainda esta concepgão, deraasiado

jiiespecífica, gue congrogou era si tal aposta. A imagera es-

perada, apds o raoraento- uquivocp-onde se davam todas as con-
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vtu srie.s regeneradoras, seria trazida por Vasco Regaleira com

o suu projecco, em 1936, para o Hotel Turisrao da Guarda,

inaugurado em 1947. Km voz de uma orgânica c funcional re-

GÍooncial esperava-nos o comego de um longo reino de miraé-

t ic.ie expressdes de casas portuguesas ampliadas om fungão e

riiinensão, e com todos os sinaie gue traduziam um "carácter"

abstractizado de uma nacionalizagão gue ae arcarias, os al-

pendres, as raolduras em cantaria se encarregariam de veicu-

lcir. 0 Hotel para Castelo Branco de Veloso Reis, inaugurado

ein 1945, patenteará o culto ditirámbico cic todoe estes

pr c:ssupostos . Antes, porém, Cassiano Branco, gue já fizera

.iina proposta original e única neste género de edificios ao

projectar o Hotel Victoria (1934-1936) para a Avenida da

Lilit-rdade ein Lisboa, e gue nunca fo.i completada, iria con-

luntiÍL" e baralhar os dacios na proposta gue jiara o Hot.el do

Luso, em 1938, apresentou, unindo a tradigâo a outras opgdes

ctascicizantes, numa estranha e deslocada monumentalidade

que nenhuma classif icagão podia reclamar.

Foi com a contribuigão de um arquitecto nortenho, autor

rio conjunto habitacional "Rialto" (1943) mas tarnbéin respon-

savoi pela concepgão dos projectos das Escolae que integra-

ram o "Plano dos Centenários" da zona Norte, que surq'tu no

hoi i xonte a possibilidade rie tuna eficaz articulagão orqanica

rios princípios consiqnados com as exiqências dos locais.

koqúrio rie Azevedo langa-ee então na fabricagão de uma nova

t ipologia gue em breve tomou a designagão de "Pousadas" e

<ilteru de vez e em profundidade a concepgão que eobro estes

utiificios se deveriam obeervar. Com uma ineqável qualidade

jjlástica, movimento de volumes, articulagâo de espagos, es-

cala c;, principalinente, pelo aproveitamento dos materiais

locaie e pela cuidada inteqragão na paisagem, ele ajuda ã

eorporizagão dessa hospitaiidade nacional que Antbnio Kerro

dupois se encarreqa de caracterizar . Surqe então a Pousada

<ie S. Congaio, na Serra do Marão, e a de St^ Antdnio, em

Sereiu no Vale do Vouqa, ambas inauguradas em 1942. Sem

oGcaraotear as dependências, este arquitecto consegue fixar

uiii morielo que era uraa osmoee perfeita entre a sua particular

concepgão destes objectoe e aquele com _que os decoradores a



remataram, numa espécie de acento ou exemplo da esséncia de

um "bom-qosto" que já enchia páginas e páginas de periddicos

ein adequada companha (136). Com estas duas Pousadas, que

contaram, respectivamente, com as decoragôes de Josd Luis

Brandão de Carvalho e de Carlos Botelho, comcgou realmente o

processo que dotou ae localidades com ura qdnero de equipa-

mentos de que, na verdade, careciam, estendendo-ce a ini-

ciativa ao resto do territdrio com outras assinaturas: Jac-

obetty Rosa tentará vivificar alguns dos preesupostoc gue as

fundamentavara na Pousada de S.ta Luzia (em Elvae, inaugurada

em 1942), na de S. Brás de Alportel (inaugurada em 1944) e

na de Santiago do Cacém (inaugurada em 1945), eempre com a

colaboragão de Vera Leroi e Anne Jause que assinam as deco-

ragdes; Veloso Reis Camelo, experiraentará uma solugão in-

tormedia no seu projecto para a Pousada de S. Martinho do

Porto (inaugurada em 1943, com decoragdes tambdin de sua au-

toria). Mas será novamente Rogério de Azevedo quem, em 1948,

volta a colocar os tormos em que estas edif icagdos se defi-

nLrain ao inaugurar-se a Pousada de S. Lourengo, na Serra ria

Kstrela, sob um seu plano, cora decoragdes de Maria Keil.

Desta linha sairiam as concepgdes gue Januârio Godinho, en-

tao colaborador de Rogério rie Azevedo, trabalharia sem ces-

s.ir para as pequenas Poueadas da Hidrotécnica do Cávado, na

orientagão dos aproveitamentos hidráulicos quu Duarte Pa-

chuco tragou, estudou e leqislou em pormenor c que aqora se

uir.olduravam recuperando antigas instalagdes dos engenheiros

o dc outros prof issionais gue nessas obras trabalhavam.

Depois de tantas tentativas para traduzir a imagein inti-

ma oficial de uraa caracterizagão vivencial portuguesa para o

ostrangeiro, a sua definigão acabou por vir do Porto, cĸac-

taraente dessa cidade entao secundarizada e, por ieso mesrao,

uiais liberta dos fechados esguemas em guo se encerrara a

j>rática arguitectbnica da capital . Dela, aliás, ee havia

ocupario Duarte Pacheco tentando aplicar-lhe um sistema re-

gulador que embora aparentado com aquele que para as outras

cidades do pais preconizava, tinha as suas riifurengas. Em

1938, a Câmara do Porto vê reorganizados os seus servigos

mediante o Decreto-Lei _n2 28.4L7^-e pouco tempo depois eies
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suriarn reajustados de acordo com as alteragdes gue para o

Municlpio de Lisboa se estipulara guando este foi objecto de

niiia similar remodelagao (137). Os problemas gue atingiain u

l'uiro oram inúmeros e variados e o Municlpio aguardava a

ju'omulqagão da sua lei orgânica, com as necessárias altcra-

gous, para poder implementar as tarefas exigidas para as

uu l ubr.igdes centenárias. 0 relatdrio da gerência caiuarár i.n

rie 1939, publicado pela prbpria instituigão (138), dá-nos

uma ideia precisa do estado em gue aquela cidade se encon-

t rava antee de 1940 e do modo como se preparou para se in-

tegrar nas coraemoragdes que se avizinhavam.

A transformagão do Palácio dos Carrancas para tnstalagão

(io Museu Soares dos Reis, que sd será completada em 1942, os

trabalhoe de urbanizagão e ampliagão de bairros econbmicos,

<i ccjnclusãcj do Monumento da Guerra Peninsular (entregue a

Leopoldo de Almeida apds o falecimento de Alves de Sousa), a

oonstrugão do liceu ferainino (da autoria de Januário Codinho

quu cd seria inauqurado era 1946), da Estagão Central dos

C.T.T. e da Avenida Marqinal (que deveria liqar a eetrada

niicionai n^ 19-2^ cora o tabuleiro inferior da Ponte D. Luiz

u, atuuvris de um túnel, cora a Rua do Infante D. Henriquc)

oram jri projectos era curso. A estes juntava-se a necessiriurio

tlu pdr em marcha as obrae tendentes â construgao do Aero-

j.orto (previsto já no Decreto-Lei n^ 30.012), do Hospital

Kscolar quu iqualmente fora objecto de leqislagâo e, prin-

u i pa luieiite, a efectivagão do projecto de urbanizagáo u ux

jjaneao da cidade, que fora preconizado no Decreto-Lci n»

78 .','<", , de 14 de Setembro de 19 38.

Este estava a ser atentamente sequido pela Câmara do

Porto, cora reunião de elementos sobre a histdria da cidade,

sua demoqrafia, vida política e econdmica, vida social e

ri i.etribuigão de monumentos, pegas fundamentais para o plano

l inal que o urbanista italiano Marcelo Piacentini devei ia

ulaborar. Entretanto, tornara-se imperioso o seu

I evantamento topográfico enquanto se efectivavam alquns

i tabalhos parcelares considerados mais urqentes e que deram

.: urbanizagão da Se, da zona -entre a ruaeio Ameal e o bairro
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de Paranhos, duma zona junto da Avenida Marechal Gomes da

Costa e da área adstrita ao futuro liceu feminino. Ae ca-

rênciaí; da cidade eram bastantes e, embora em 19 39, ee re-

gistasse a conclusão do "bloco de moradias para ae classes

pobrcs", na rua Dugue de Saldanha, a ampliagâo do edificio

da Limpeza, a conclusão do edifício do Frigoril 'ico rio Peixe

(obra notável de Januário Codinho), de dois postos fiscais o

ria Cdisa Mortuária no Cemitério Oriental, pouco ui.i.ic havia

para mencionar. Pavimentagdes nos arruamentos tentavam coi-

matar <i urgência de um plano director que tardava, apesar do

diploma leqal que o instituíra ter determinado a ciata liinito

de 31 de Dezembro de 1939, para a sua conclusão.

Piacentini mandara os seus colaboradores ,
Calza Bini,

Civico e Baccini, mas não se dignara ainda a visitar pes

soaliuente o Porto. Duarte Pacheco insicte então na necessi-

dade de se avangar com obras na Sé do Porto, uma vez quc aí

se concentrariam as cerimbnias das festas centen.irias nesta

cidado. Sob a orientagão de Giovanni Muzio (arquitocto ofi-

ciiiL do Vaticano), Arménio Losa (arquitecto da Cámara) acaba

por liqar-se ao projecto da intervengão urbana quo assina-

laria de modo fatal as intengoes do tempo. Arrasam-se as

construgôes a voita daquele monumento para dar oriqem a um

vasto terreiro; desenham-se balaustradas de granito com a

fungão exclusiva em o pontuar; acentua-se uma monumentali-

dado que a Sd não tinha e, num dos ângulos da praga, quo

assim se criou, um polourinho se levantava enquanto s.:

reconstruía uma torre medieval. A celebragão do Duplo

Centuncirio estava assim comemorada em tbnica de forte acenr.o

meriievalizante como se julqava que o Norte pedia. De Lado

ficavam as esperangas depositadas num plano director que sb

surqiria entre 1946 e 1947, sob o trago autorizado de Al-

meida Garrett, e que Duarte Pacheco já n<âo veria.

Tudo o que ali se fez no qrande caudal das suas inicia-

tivas foi pouco e serviu apenas para mascarar oti amputar uui

passado em fungão das urqências festivas e passaqeiras. A

miesão que Duarte Pacheco se acreditava investido iicĩo tinha

ali cj seu cent.ro.
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0 malogro da contribuigâo italiana de Marcelo Piacentini

- o eentramento dos esforgos do ministro na edificagâo de

i.in.i nova imacjem da capital, decidiu de certa maneira, a

torma e o cariz que a cidade do Porto depois tomaria ao as-

•itiiiiir, de modo imprevisivel , a condugão do seu desenvolvi-

mento numa alianga sedimentada entre o poder local e os in-

teresses privadoe. Foi estc lago forte e orqanizado, que não

descurou <i contribuigão complementar do preetiqiado atelier

"ARS" (constituído pelos arquitectos Cunlia Leão, Morais

Soares e Fortunato Cabral) que pdde levar avante a obra que

uiuicou estee anos pela amplitude da sua projjoeta, arrastando

eonsigo um arranjo urbanistico prospectivo dae necessidades

e urgéncias gut: Almeida Garrett daria expreersao nura organico

plano director paralelamente tragado.

Como sempre acontece, tratou-se da construgão de ura edi-

ticio, propriedade da "SACEL" (Sociedade de Adrainistragdes e

Conctrugdes Econdmicas, Lda) que recebeu a designagao de

"Palácio Atlântico" e que ocupou todo um vasto terreno ao

norte de uma ainda informe Praga que passou a chamar-se de

D. João I e que já havia sido o resultado de uma intervengão

anterior daquele atelier de arquitectos, quando anos antee

tav.iam assurnido um outro projecto a sul desta mesma zona. Na

altura, tinha sido esta construgão a desencade:ar esforgos u

vtjntades quc: levaram ã alteragâo do consiqnado pelo Plano

Parker -

que dera o tragado cia Avenida dos Aliados o suae

i cidiais - e que considerava para aquele Local a exictênoia

.Jum quarteirão de prédios entre os prolongamentos das ruae

rio Bonjardim, Rodrigues Sampaio e Passos Manuel, excluindo

toda a hipdtese de previsâo de ali se pcjrier joensar numa

Praga. Aceite, pordm, pela Câmara Municipal a proposta de se

uuular este guarteirão, e estudadas várias alternativae gue

viabilizaseem o desafogo da zona para poder iiiiplantar-s.; a

;>retendida conetrugão a sul, ficou delineada a nova Praga,

ombora o seu arranjo interior eb tivesse tido condigdee de

t.-f ectivar-ee, coin feigáo definitiva, era 1946, no precieo

moiuento em gue o Municipio pde era hasta pública a venda do

turreno a norte deste local, exactaraente aguele ondi- se

.'di. ficaria o "Palácio Atl.întico" .
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Oe jornais, na altura, noticiarara largamente a iraportân-

cia e o valor que envolvia eeta transacgâo, mae mais per-

ptuxos ficaram quando, dois dias depois, "0 Primeiro de Ja-

nuiro" divulqava já o projecto do edificio que al.i se havia

de erigir (139), trazendo consigo o arranjo definitivo da

Praga .

Na origem e na conclusão de todo o processo esteve o

"ARS", ligando a sua assinatura a este novo arranjo de uma

zona da cidade, simbolo de uma conjugagâo que se responsa-

b'tlizou a todos os niveis pela autodeterminagao de um tíe-

eenvolvimento animado por um perfil de modornidatíe, mas,

sobretudo, por uma eepecifica vontade de poderio e mudanga.

Nao taltaram ai colaboragdes de artistas como Jorqe Barradas

(no Palácio Atlântico), Henrique Moreira (no Tcatro Rivoli),

João Fraqoso, Ddrdio qomee, Camarinha e Abel Manta (no edi-

fício "Rialto"), nas três mais importantes jjontuagdes ar-

quitectdnicas do conjunto (140).

Por esta altura, ja Almeida Garrett trabalhava coiii aiin-

c:o no Plano requlador da capital do Norte, cujas bases pu-

!>licará em 1952 (141), apbs aprofundados ostudos locais que

nao toram inteiramente entendidos nem respoi i ados no Plano

clt: Robert Auzellu, estabelecido cm 1962. Eete ultimo,

alheado de certos valores histdrico-culturais ,
tomará a ci

dado de forma abstracta esvaziando a heranga de Antão Al-

muida Carrett que o tempo e novos critérios urbanísticoe

voltariam a retomar alqumae décadas depois, numa espécie de

homenaqem onde se re-desenhou a realidade autêntica de uma

cidade, estipulando ae linhas do seu desenvolvimento e scm

the negar a essencia gue lhe é prdpria (142). Pacientemente

o Porto esperou anoe a fio pela efectivagno de uma proposta

global gue respondeese ã imperiosa urgência sentida em 1938,

t: clivulgada num moraento em gue a capital do paíe vivia com

evidente fervor a eua prdpria expansão.

Não era possivel avangar muito mais, no Porto, sem um

plano de conjunto, construindo ã margem Je uma ideia con-

creta do corpo inteiro- da c-idade-. É ve. dade que o Porto
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.Mn'eseutava ja "notáveis manifestagdes de arquitectura mo-

'iein.i", como se constatará em 1948 e ein 1952 (143), upo i au.is

n<i orientagão esclarecida e aberta que o ensino t.uorico

i>r t>! issional minietrado por Carlos Rarnos, desde 1940, na

lúicula de Belas Artes da cidade era, sem dúvida, baso ou

lonto de onde brotavam tais afirmagbes. Mas justamento por

i síîo, nada se tornava tâo necessario corao essa propoeigão de

.:m piano prévio, onde os arquitectos pudessera viver a sua

rt.lagão com a cidade de acordo com a linguagem gue a nova

sintaxe dos seus projectos estipulava. Não bastava a con-

i'iet i zagão disj>ersa e particularizada da excepgåo que re-

ui csentavam e que, em 1947, fora aesinalada pelos seue co-

lecjas de Lisboa, numa visita circunstancial â cidade. So-

!>reittdo, nem uma nem outra destas constatagdes resultaram em

moLor ou reflexo do que precisava de eer consiqnado, justi-

f Lcíindo essa esperanga em que se haviam transformado oe ar-

tjuitectos da Escola do Porto.

Este esquecimento ou retardamento de um plano director

jiara a cidade do Porto tem a sua explicagão. De inicio,

Duarr.e Pacheco julqou resolvê-lo em esperadas qrandiosidades

<jiiu riu Italia viriam com Piacentini, e neste seu acto mani-

icsLtose urna deleqagão e também a crenga, bastante deeloca-

(ia, de que aquela intervengão exterior era capaz de entender

<i natureza de urna cidade verdadeiramente complexa, na qual o

(-.iss.ado deixara marcae, vocagdes e vivências que n.io se

.•omparieciam com ae perspectivas cenoqráf icas dos qrandes

rasqamentos ou dos emolduramentos intrinsecos â vLsão da-

quole arquitecto e dos seus colaboradores . Com o auxilio do

■ •iit <io presidente da Cámara do Porto, Mendes Correia, ar-

quuolocjo e professor da Faculdade de Letras daquela cidade,

cottst ituiu-se em 1938 um Gabinete de apoio ã preparagão do

i'laiio de urbanizagão, o qual contou com Armdnio Losa

(inteqrado nos quadros do Município para esse efeito) e com

o lUTqenlieiro Miqucl Rezende (que se declocou pouco tempo de-

pois a Itália onde ficou seis meses a trabalhar direct.nnente

i'oiu Giovani Muzio neste projecto, reqressando com

... r 'tontagdes gerais). Contudo, as expectativas postas neste

l.iiuigorado planp,. qu.e foi maig,„esboga.dp....quei tragado apesar

' <"
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de conter em si uma visão a que era difícil dar caugao

(144), dcpreesa esmoreceram pelo dispêndio que envolveria,

além cle não ser oportuno, uma vez que se prej>aravam as

celebragbes centenárias cujo centro de qravitagão so fixara

em Listjoa.

A secundarizagtão expreesa ou implícita da reeolugão da

urbanizagão da cidade do Porto foi, assim, fruto de duas

circunstáncias diferentes que acabaram por interinar o es-

quecimento que também neeta questão se infiltrou, iluminando

apenas necessidades pontuais ou de interesee imedlato, como

o arranjo da Sé, e que serviu iogo para justificar e iludir

uma atengão que mudara radicalmente de objectivo.

Pese embora o pendor construtivo de Duarte Pachcco e to •■•

da a metamorfose observada, a verdade é que o rual empenha-

mento que este ministro se atribuiu ao profet izar-se como

edif icador-mor da nagão foi o de dar ao país uma capitai,

cabcga do império dela dependente . De Lacto, u i ntjut-m coino

ele estava ein condigdes de o fazer, e quando, em 1938, e

investido novamente na pasta das Obras Públicas o proqrama

que Salazar tem em mente é o das celebragdes centenárias.

Este eediara-se quase exclusivamente em Lisboa, e era ela

que deveria dar a imagera do progresso de todo o territbrio,

numa exemplaridade gue o prbprio ministro jã deíendera ao

assumir meses antes a presidência do eeu Municipio.

Ae outras cidades teriam que esperar pela eua vez, cm

novos tempos e oportunidades ,
ainda que paralelamente et:

impuleionassem os seus ante-projectos de urbanizagao ou ee

ievasst: a cabo a campanha de restauros nos moiiumentos, numa

acgao cte continuidade que remontava a 1932. Mas, niesino nestu

aspecto, foi ein LLsboa que os esforgos se concentr aram.

Og restauros no Castelo de S. Jorqe, no Tear.ro de S.

Carlos e a ampliagão do Museu Nacional de Arte Antiga, tra-

duziram logo as prioridades. Cada um deles estava destinado

a riosempenhar um papel nas festas cent.enârias e,

particularmente, o Museu das Janelas Verdes, que tinha a
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: eeponsabilidade de reunir e raostrar um conjunto único de

obras, previsto numa expocigâo, que haveria de contribuir

para o acesso a um patrimbnio rico e, praticamente, desco-

nhccido. A amplif icagão deete edificio justif icava-se,

quanto mais nao foese, por esta nova abordaqem do probleraa,

irioqueado que estava o seu acrescentamento desde 1918, al~

i ura ein que se interrowjjeram os trabalhos quo sob o rieco de

Adães Berraudes, se haviam iniciado fazendo desaparecer o

ant iqo convento das Albertas e subindo as parc:dee até ao

piimeiro piso (145). Postos de parte os projectos de Adães

i.ermudes e os posteriores estudos de José Luis Monteiro, o

cntâo estabelecido um novo proqrama pelo seu director, na

aJtura José de Fiqueiredcj, a que os Rebelo de Andrade dâo

torina, concluindo-se as obrae em Dezembro de 1939.

Dotado de três novos andares, o primeiro compreende um

ampio senao excessivo vestibulo, o salão e duas sdries de

satas - três do lado norte, liqando cora a capela das Alb-

ettas e cinco do lado eul - e o sequndo, ao nivel do pavi-

inento nobre do Palácio, deeenvoJ ve-se por uina galeria,

.iljurta por meio de uma colunata sobre o salão, continuada

l>or doze coinpartiraentos . No andar inferior, ospagoe para

arrecadagbes previrara necessidades que a múltipla divisão

rio.ĩ outros não contemplcju. De qualquer forma, este proqraraa

sorviu para alberqar a grande exposigão dos "Primitivos

oorr.uqueses" gue ocupou todo o museu em 1940, definiu-lhe

,in:<i nova entrada através do Jardim da Rocha, cuja porta os-

t.enta, subre as volutas que reraatam as pilastras, as duas

1 igtiras alegdricas esculpidas por Diogo de Macedo, gue sâo

i.aiubom a sua últiraa obra como escultor.

0 Teatro de S. Carlos sofreu remodelagão e cuidados eob

<i orientagão dos mesmos arquitectos e a vigiiância de Duarte

Pachoco gue tomara a peito essa obra, como, de resto, todo o

riesenvolviraento do processo de restauro do Castelo de S.

Joi'gu, gue terminou em 1942, com cerimdnia solene, onde se

Lavrou uin auto de cedéncia, a titulo precário, ã Câmara de

l.isboa e ã Legião Portuguesa (146).

f rl r
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A parte o simbolismo de gue este acto se revestiu, com a

presenga do Presidente da República e de todo o Governo, o

aconteciraento não pode deixar de merecer atengão pois não

ioi muito diferente daguele gue, em 1936, raarcara a devolu-

gão do Pago dos Arcebispos cm Braga, servindo ciu jiaradiqma

ao procusso de "restauragâo" em que Salazar se eimpenhara.

Aqora, porém, o tempo era outro, as condigduc diferen-

tes, c: csta restituigão patrimonial reactualiznva os t eriíios

de uma actuagão que reservara o recinto do miradouro cjo

Castelo para ueo pũblico, competindo ao Municipio a sua

conservagão, e o seu interior para r.ede da Legiâo, que ocu-

paria a area correepondente h casa denominada do Govurnador,

podendo tambdm utilizar o exterior para instrugao tlos tu

qionários e realizagâo de "cerimdnias de carácter patridti-

co" .

Assim se cumpria também um ciclo rio acabamento de obras

iniciadas em 1938 ou logo a seguir comegadas, nuiu prograiua

vasto gue incluia eguipamentos de raiz, como a Gare de Al

cântara, nesse ano inaugurada, e melhoramentos ou reparagdes

nos ex Letentes, iniciativas gue surgiam paralela o coeren-

teinent.o com eesa vontade de
"

ressurgimen to" quo
"

(personL

ficav<i) o qénio da renovagão" (147).

Quando, cinco anos depoie, em 1948, foi sentida a neces-

sidade imperiosa de um balango que pudesse funcionar como

tampão ás mudangas que os ventoe do apris -querra traziam, ele

resultou no documento mais cabal da devolugâo de uma iiutoria

que rioixara a sua indisfargável assinatura nas obrac e pro-

jectoe eobre os quaie ura reqime inteiro cimentara a imacjeiu

de uiu poder conetrutivo gue, cle facto, não J.he pertencera .

Apbs a morte de Pacheco, não houve um sb proji.-cto que a

glutinaese ou consubstancializasse oe Lntcreseee do Estado

Novo. Mesmo levando a cabo o gue ficara interrompido ou es-

bogado ou planeado, algo faltava. No fundo, procc.-ciia -sc <i

uma espécie de gestão de restos, num misto de re Lvindicagão

de heranga e de imposslvel tarefa. Restava, no entanto,
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.ilntía uma possibilidade . E essa foi a de tentar unir tudo,

sem datagão gue a situasse na cjrande demonstragão rios "15

.uitjs rie Ot>ras Públicas", pogo profundo onde cabiam os anos

ri..: 1932 a 1947, e onde se julgou poder institucional izar uma

liomenagem a Duarte Pacheco, sera os perigos de reconetituir

uma acgáo fora dos limites gue a estipulavam.

Mas nem de uma maneira abstractizada tal intento era

possível. Jorge Segurado, gue assinou a montagem da exposi-

gão dirá, no fim, gue de gualguer ponto de onde parta, o

vieitante "encontrará sempre, em volta deste recinto, a ni-

t.ida sugestão do trânsito daquele homem pela vida do nosso

t.empo" (148). Ou encontraria, se a sua capacidade de atengão

losse suficiente para dar conta que tudo o que ali se apre-

centava vinha de trás, e de que, desde entao, o que se fi-

cera pouco pesava nessa balanga.

Para uma aposta de natureza tão ambiqua como foi a da

realizagão desta exposigão, cuja matéria deu ainda um "Livro

,ie Ouro" (em dois voluraes), ura Roteiro (Guia da exposigão) e

! ora tarabdm pretexto ou suporte dos Congressos Nacionaie de

/.rquitoctura e Enqenharia, chamando a si a edigão dae res-

j.ectivas actas (149), o resultado saldou-se numa conversão

l>oeitiva. Em certa inedida, ela ultrapaeeou mesmo ae expec-

i ativac do Reqime, terrainando em apoteose o que comegara por

: or uma demonstragâo ajustada ao que era suposto salvaquar-

uar. K verdade que muita aplicagão exietiu c, objeot ivamen-

te, ela foi rodeada de todos os einais que marcam os qran-

oes acontocimentos : Alvaro de Brée executa uma medalha co-

i.craorativa, Cottinelli Telrao ctcsenha um selo que une a ex
-

['Osigâo aos conqressos, Fred Kradolfer aseina o cart.az se-

i.cccionado, Jorqe Matos Chaves projecta o emblema quc assi-

nalaria a sua realidade, e Perdigão Queiroga realiza um

.locumentário cinematográf ico que registou dc modo indubitá-

vel essae intengdes. Mas a determinagão do Governo em de-

,rctá-la, os diplomas que produz (150), a nomeagão da co-

missâo executiva (cujo presidente era Eduardo Rodrigues de

carvalho, fiei colaborador de Duarte Pacheco e seu substi-

uito na pre.sidência ,da Câraara de Lisboa entre 1938 e 1943),
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as diliqênci.is feitae junto do Sindicato ctos Arquitectos

(151), ou mesmo a vieita prévia que Salazar faz ao recinto

da uxposigão, fornecem-nos outroe indicadores que esclarecem

raulhor o clima da sua preparagão.

Na verdade nem tudo se passou em "família" e longe ja

iam os anos em gue assim foi possivel classificar um am-

biente que, na exposigão de Belém, resultara de uina real

uni.'io de esforgos. Entro as aspLragdes dc> Governo t; clo mL-

nist ro das Obras Públicas, Frederico Ulrich, e as do presi-

dente da comissão executiva, Eduardo Rodriques de CitrvaLho,

e ent.ru estae e as do Sindicato dos Arquituctos , mu i
. tae di-

fertMigas havia, embora essa coitgc: Loncial i z.igao n.u> iivus.su

atinqido a forma de uin impasse. Pelo contrario, elas acaba-

ram por langar ao mesmo tempo e no ínesmo lugar as r>; i v Lndl-

cagdes de gue se faziam porta-vozes num jogo periqoso, de

alt.is paradas, que Saiazar aproveitou, intecjrando turio nas

coinemoragdes do 28 de MaLo, dia ria abertura solene ria oxpo-

elgao e dos congressos cie engenharia e arqu i.tectura . A co-

laqcm cle Freclor ico Ulrich a esea acgâo que se moetrava, in-

sistindo que comegara a sua carreira em 1932, "trabalhando

como engenheiro da então Direcgâo-Ceral doe Scrvigos

Hidráulicos e Eléctricoe" (152), o esforgo notbrio de Ro-

dri.gues de Carvalho em não noinear Duarte Pacheco (153) e a

noccssidade de reconhec imento oficial e de reflexao eobre

uma prática institucionalizada, gue urgia discutir cstotica

e tecnicamente, e gue levou os arguitectos ã realizagão do

seu primeiro Congresso, nâo foram ontendidos ou recobidos do

modo gue se csperava. De todos ostes pressupostos , acompa-

nhados das suas específicas afirmagdes c recusas varias,

Salazar recolheu, por acrdscimo, os dividendos de umu con-

tinuidade de acgâo gue nele sd cabia .

E certo gue no restrito âmbito do Congresso dos Arcjui-

tectos houve uraa agitagao, ura debate intenso â volt.a dos

probleinas que tocavain de perto toda a classe e ato o país

int.oiro, mae oe termos era que foram colocadcjs não so demar-

cavam nem se liqavam â exposigão (154). De rosto, Cottineili

Telnio ao escrever no "Livro de Ouro" sobre a arquituct ui a e
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us obrae públicas mantéin uma signif icativa suspensão criti-

'<:.t, não se decidindo ee o gue se mostrava er.a ou nao "iuna

vitdria jjara o arquitoeto" (155). Houve, tiunbém aqui, uina

ectranha mistura de questdes gue, inevitavelmente, não con-

iribuiu para um centramento no que deveria eer discutido e

.ibordado. Mas não era, certamentu, a altur.i para su i <vor

;era coinpl.icôncias tima prãtica de que a exposigão tambom ora

..■spelho.

Exemplar como recorte de um olhar capicaL modelador da

uova iiuacjein do país, a exposigâo serv.iu para iluminar o cjue

não se quis nomear: a "visão em qrande" de Duarte Pacheco

cujos planos "desnortearam os fazedores de croché da v.ida

uacional" (156). Foi assim que Auqusto de Castro a viu, ti-

rando ligão conveniente e dela fazendo aviso de uma inversáo

ceqa, portjue mesquinha e sem proqrama que a sustentasse.

Kssa perspectiva não comandara a exposigão e pensara -se

uieeino que ela era concLliável com alguns novos projectos,

preparadoe em apressadas maquetes para ali fiqurar (157).

Mae a realidade revelou-se bem diversa: não sb elas erain a

.•xpressão da negagão do que Duarte Pacheco delineara, como

no caso particular do Parque Eduardo VII, que fora recente

símbolo de uma solugão forgada, ele contribuia para vincar

mais o triunfo daquele que para ali sonhara o impossívui e

fmr ele esperara até inorrer.

A ideia de se fazer a exposigão no Instituto Superior

i'écnico ligava duas vert entes que tinham uma dupla rc.ilitia-

rio: os engenhe.iros, coneideravam -no "forja o LaboratorLo cie

i rabalho e saber"; o povo compreendia-o "como índiee de

progresso, conjunto arguitectdnico dorainador de vasta pai-

caqem lieboeta, a coroar um outeiro ainda há vinte anos co-

l.erto de hortas e vivendas" (158). No mcio habitava o

lantasma do homem que tornara tudo aquilo possível e isso

íazia parte da homenaqem que tarnbdm se previra porque Lne-

vitavel. Todavia a ilusao que aquele ediíicio bastava loqo

se desfez. A obra era imensa e tornou-se imperioso construir

tiois vaetos pavilhôes um para ae "Comunicagdes" e outro

l>ara a "Hidráulica" . . Ao todo- eram -oito oe recintos: a Lém
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destes, pensara-se em eepagos para a "Sala de Honru", "sin-

teso das actividades do Ministério cias Obrac Ptibticae" o

"Sala Retrospectiva" ; para as "Concescriec Hidrâulicae" ; para

o "Bufoto"; para a "Urbanizagão" ; para oc "Edificios e Mo-

nLimentos" ; e "Restaurante e recinto de festas", doviciamentc

pontuados com eeculturas que formavam uma qaleria entre o

pavilhão central do I.S.T. e a escadaria que da para a Ala-

meda . A comandar este arranjo pontificava uma cripia ria es-

tátua oquestre de D. João IV, de Francisco Franco, enquanto

as r'iquras de alquns naveqadoree de Quinhentoe formavam uiu

f riso expressivo, que adianto analisareraoe ,
encaininhando o

visitantc para o corpo central da escola de ongenlie iros .

Subindo a eecadaria, o visitante era conf rontado com um.i

fixagão inesperada: as estátuas de Salazar (Francisco Fraiu

co) e de Carmona (Antdnio da Costa) perf ilavam-sc- frente a

frente emoldurando uma acgcão que a enorme maquete cia expo-

sigão rio Mundo Portuquês recordava, sob a irradiagao do peeo

memorial que a maquete imponente do monumento a Duarte Pa

checo (Cottinelli Telrao e Leopoldo de Alme.ida), clcstinado a

Louid, traduzia.

Foi nesta marcagåo cénica que dispensou "leqendas, bLO-

grafias ou elogios" (159), mas na gual não se deixava de lor

uma eficácia, pois a obra ali apresentada dissolvia a sua

forga original na representagão viva do Estado Novo, que su

reeetruturou a imaqein da aventura singular de Dtiarte Pache

co, riuix.iria sem controlo por entre sens i.bilidades gtie o en-

deusaram ou redimiram apbs o trágico ac'tdente ein 1943. Para

o RogLme esse era o sentido da homenagera devida, acorto ne ••

ceseário de herangas fugidiae e deitiiisiado conlinadas ao

perf.il. cie uraa personagem predisposta j)ara o mito. N.i impos-

eibilidarie de o negar, reiativizava-se o seu inteiro eco por

partilha, comunhão e continuidade, com a candura da moddctia

que justificou a ausência de referênciae ou eloqioe. A obra,

porêin, foi o maior desmentido desta intengâo estruturantu .

0 que a série de quadros com mapas de Portuqal u tabelas

revulou depois, como síntese tinanceira do Miuiet uruo dus
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Obras Públicas, não cabia em tão apertadas malhas. Os pa-

vilhbes seguintes documentariain o que Antdnio Lopes Ribeiro

ja registara em fiiine, pelo pais fora, sob a designagão da

uxposigão e gue se exibia em varias sessdes diárias, numa

uspécie de inventario de bens para herdeiros distantes. To-

davia, coin os caracteres gue Ihe são prbprios, aquele ci-

neasta devolvia uma dimensao ã imagem gue a exposigrio ex-

cluíra, retomando, involuntariamente, uma assimilagão mili-

tante dos poderes do antigo ministro.

E assim condensada esta realidade na expressão de gráfi-

eos, mapas, fotografias e maguetes e posta na conta larga do

Estaclo Novo, aprof undava-se a possibilidade de tudo aguilo

:..«.: ter realizado, a histdrica viabilizagâo de um desafio do

cjual st: arredara as dificuldades em o assumir na altura

jirdpria. Nas "Comunicagdes
"

,
os gráficos do desenvolvimento

das instalagdes técnicas, da evolugão do tráfego, da am-

pLLagao dae redee teiegráficas e telefdnicas e as plantas

cioe edif ícios-tipo dos C.T.T. (com a magttete da nova Central

Telefdnica de Lisboa) davam um lado do problema, enguanto a

Junta Autdnoma das Estradas exibia o Plano Rodoviário do

Pais, com maguetes da auto-estrada Lisboa-Cascais, do nd de

I igagâo ao Estádio Nacional, das pontes "Salazar" (Foz do

l.cio), "Duarte Pacheco" (Entre-oc-Rios ) ,
"Tua" e a de Angeja

(iniciada ainda em 1943). Outros melhoraraentos , pola pro-

vincia e Ilhas Adjacentes (com as estradas dos Agores e da

Madeira), o plano geral das estradas em Fãtima (gue Duarte

Pacheco entregara a Cottinelli Telmo antes de Antdnio Lino

assumir o controle do projecto), um painel com o tragado da

estrada marginal do Douro, e mostruário de casas de canto-

neiroe, postos de viagao e de f iscalizagao do trânsito (Mea-

Ihada, Porto Alto e Sacavém), vinculavam uma acgão a uiti clado

t empo gue nem os interesses do Estado podiam escamotuíir . A

•ecgáo cloriLcada aos Caminhos de Ferro e, pr incipaimoiu.t:, h

/Lt-ronáut.Tca Civil, coin os projectos dos aeroportoe para a

i Lha do Sal ( Cabo Verde), Montijo e S. Jacinto (Marinlia de

Ouerra), Luanda (Angola), Faro, Braga raarcavam um impulso

dado em 1940 e gue descendiam, em linha recta, das mesmas

.:ecoGsidades que haviara dado os. aeroportos de Lisboa c Por-
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to. Keil do Amaral assinava a grande maioria daquulcs pro-

jectos numa continuidade de trabalho que desdo os estudoe

para a Portela vinha realizado, tal como Adelino Nunus que,

no capitulo referente ãs Estagdes dos Correios, continuava a

supurintt;nder ussas realizagũee .

As "Obras Públicas no Turismo" completavam cst.i deraons -

tragão sectorial cora fotografias e maguetes das Pousadas u

paindis alusivos aos concursos das Estagdes Floridas (cola

boragâo que o SPN/SNI vinha prestando desde 194 1, om coru

formidade com o ideário de Antbnio Ferro que aqui via tarabem

já incluidas fotoqrafias das instalagdes do Huseu cie Arte

Popular eiu Beléra aproveitamento dc um dos pavLlhôes da

exposigão de 1940, e que certamente Duarte Pachuco não

aprovaria) . No pavilhão da "Hidrãulica" , qráficos dos tra-

balhos topográf icos, mapas das estagôes hidromdi.r icas e

poetos meteorolbgicos, registo dos i'ucjLmes dos rios, do

cnmentagão sobru benef iciagôes no Vale da Vilar.iga, no da

Vuitj.i <\c. Chaves, noe cainpos rio Monriutjo e nos tlu (..'.iiitaiihutiu

ao Vouga, nos campos do Sorraia e no vaie do Sado, iniciavam

uma pontuagão gue tocara guase o país inteiro e guu em Lis-

boa inerecera atengdes mais particulares ,
com os arranjos no

seu Porto, doca de Pedrougos e Alfo'tto, reqular i zagão ri.i

margem ciireita do i'ejo, entre o Pogo do Bispo u a Matmha u

deste a Cabo Ruivo, cora estudos para a raargera ecquurda entie

Cacilhas e Alfeite.

Vurdadeiraraente siqnif icativo era o Plano Ceral de Me-

lhorainentos do Porto de Lisboa (Paulo Cunha), coin as Esta-

gdos Maritimas tio Alcântara (1942) e da Rocha Conde do Obi-

dos (1945), obras complementares de preocujjagdes que viriham

dc-sde 1932 e quu tinham dado os novos portos du Leixdes, de

Aveiro, de Peniche, de Settibal, de Portimão, de Vila Real cie

St» Antdnio, de Faro-Olhão e mesmo os do Funchal e Ponta

Delqada, todos documentadon nos seus respectivos processoe

n.i sulu "cios servlgos Hidráulicos" . Aqui tambéin so incluiu a

valorizagão hidroeléctrica do rio Douro e doc aproveitaraen-

tos que na Ilha da Madeira proporcionarara novas condigdes ã

aqricultura, o mccmo cucedendo com trabalhoe feitos no rio
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Ouadiana. Maquetes dos estudoe para as marginais de Moledo

,:,-> Minho, Fiqueira ria Foz, Carcavelos, S. Periro do Eĸtoril e

Cascais, ou ainda, planos de arranjos nas praias de Monte

t.ortío, Moledo, Laqos, Armagão de Pera, S.ines e Quarteira,

riavain a iinagem ilusdria da continuidade de um trabalho que,

uomcj viinos, fora esbogado mas estava lonqe da sua efectiva-

i;.io .

Uma chamada particular ã Base Naval do Alfeite (iniciada

em 1939 e concluida em 1947), que incluia a Eecola e depen-

riencias outras, como a caserna das pragas, casa dos eurgen-

tcjs, refeitdrios e piscinas, num pegueno aglomerado cujo

otranjo se deve a Carlos Rebelo de Andrado, que assinou

também todos os outros udifícios, e um sub.1. Lnhado no Cent.ro

riu Aviagão do Montijo (iniciado em 1940 e terminado em 1947,

cob projecto de Costa e Silva) davam a nota desse labcjr in-

crível, no sentido mais realista da palavra, mesmo que o

acento fosse posto na eua conclusão, tarefa que, aliás, se

arrastara mais do que era devidcj prever. Mas nem assim era

possivei apropriar obras que vaiiam bem todo esse eeforgo,

pois que resumiam ou justif icavam a imaqem do "poder cons-

i rutivo" necessário a uma repreeentagão triunfante.

0 pavilhão da "Urbanizagão" ocupou ae instalagdes do

Instituto Superior Técnico e eetendeu-se ainda por uiuíi cons-

trugão provisdria onde se tratou do "Probleraa da Habitagão".

o Ljalango da "urbanizagão do país" saldava-se então nos 28

jrianos aprovados, nos 53 estudados e nos 161 em estudo. Um

isiorme mapa de Portugal assinalava o milagre de ordenamento

■ io territbrio gue Duarte Pacheco legislara em 1934, mae gue

uão ccjnsumara. A legenda da sala elucidava o que se cntendia

[>or este trabalho, pois ali se escrevera que esta era "a

ai'te da perspectiva dos conjuntos, a técnica do conforto, a

cLéncia da ordenag.ĩo e do equilíbrio" . A encenagão e a ee-

eolha dos exemploe que traduziam esta acgáo na provincia

i ora muito [jensada : ao centro colocara-se a maquete do ar-

i.uijo qtu'.il do Santuário de Nosea Senhora do Sameiro (Bra-

,j<i), projecto dos arquitectos Maria Josd e David Moreira da

::iiva, e pelas paredes era dada uma atengão ãs reqides,
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rnuitas vezes acompanhadas de pequenas maquetes sobre as-

pectoe particularos que esses planos envolviam. A zona da

Cosra do Sol (com uin estudo de De Grder) abria o discurso da

transf iguragão do rosto do país e ali ee juntou rnesmo seis

maguet.es esquemáticas dos talhdes-tipo para habitagao e zo-

nas coinorciaie, assiin como vietas coloridas sobro a marginal

de Cascais (com projecto de Rodrigues Lima e Filipe Nobre de

Figueiredo) e Oeiras-Santo Amaro (já estudado por Faria da

Cost.a, com as colaboragdes do Municipio). Depois, a margem

sul cto cstuário do Tejo era objecto de peguenos quaciros so-

bre um desenvolviinento que os trabalhos de Paulo Cunha j<i

avangavam .

Ao Porto foi roservado t.ambém um eepago mas nâo uina sala

ou uma sucgão como aconteceu no caso de Lisboa. 0 antu-pro-

jecto da urbanizagão daquela cidade, indicagdes sobre a dis-

tribuigâo da popuiagão, plano de instaiagôes industriais e a

maquete do arranjo urbanístico da Praga de D. Joao 1, refe-

renciavaitt as dificuidades sentidas e também o tilhonmcnto do

podor contral que não anotou sequer os autores dusr.es tra-

balhos. Obras outras, como o Aeroporto de Periras Rubrae, a

Aveniria Marginal cia Foz, o Bairro da Sd e os Armazons Fri-

gorilicos, const.rugdes gue vimos procesenrem-se, uram igu.il-

mente mostradas sem assinatura. 0 j.Lano de Coimbra ( Do

Grbtu ) que previra já o novo Bairro do Calhabé <•■ os arranjos

no Larqo de Celas, na Praga da República, na AvenLda Dias da

Silva e na Alexandre Herculano, o da Batalha (Inacio Perus

Fernande:.;), com o projecto da protecgão ao mosti.-i.ro, o da

Cost.a da Caparica ( De Crdor e Faria da Costa), o clo Port.a

legro (Faria da Cost.a e Jacobetty Rosa ) ,
o cio Roguenqos cic:

Monsaraz (Leonardo de Caetro Freire), o cie AlbufoLra ( com

novo ostudo de Jacobetty Roea), o de Olhão (João Antonio de

Aguiar) e o de Ponta Delgada (João Antdnio clo Aguiar),

oíereciara h luz da seiecgão feita o contuxto de uma cituagão

quo n.io tinha ainda o perfLl que se Lhe quis dar .

Um conjunto poderoso de obras raunicipais iluminava a Ca

mara Municipal da Pdvoa do Lanhoso (Roqdrio de Azuvudo), <i

do Bombarrai (F. Santa Rita), os Pagoe do Conculho ria Covi-
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J hâ (Jodo Antdnio de Aguiar) e o Museu de Beja (Vasco Rega-

ieira), em preferoncias de uma unidade estilística "å por-

tuguesa". Depois, os eguipamentos com menor peso em obriga-

icriedade de dignif icagão, como os matadouros, ilustravam

uiiia realidade diferente ou pelo menoe já mais liberta: o

matadouro clt: Settibal (Veloso Reis Camelo) e o mercado de

Matosinhos (da eguipe Cunha Leão, Morais Soares e Fortunato

Cabral), dão-nos esses pdlos, cabendo neste último caso o

notável projecto do mercado de Alijb (Cassiano Barbosa,

1945) não seleccionado para esta exposigão. A estes, acres-

centara-se outros equipamentos sob a qrande desicjnagão de

"obras de interesse público", maneira assaz hábil de fazer

caber no mesmo lugar a Coldnia Balnear ĩnfantil de "0 Sé-

t.'ulo" (Inácio Peres Fernandes e José Segurado), as inetala-

goes das Oficinas de S. José, em Braga (EngS Jorge Manuel

Viana) ou as da Casa de S. Vicente de Paula, em Lisboa (Vas-

1.0 Regaleira) ou inesmo "as Casas do Povo" e "Grémios da i.a-

voura" gue painéis monumentais sinalizavam na sua respectiva

.Jistribu Lgão por distritos. Ao lado, maguetes do edificio da

(.'olbnia cte Fér.ias da FNAT, em Albufeira, cia Casa do Povo dc

Santa Catarina da Fonte do Bispo e da Caea dos Pescaciores tíe

oortimão (projectos de Jorge Oliveira) - mas não a do Bairro

ric Olhao (Carlos Ramos ) , obra-prima do inicio de todae eetae

eonstrugdes .

No eupitulo da ilustragão da edificagão dos tempios do

t;ulto da religião oficial a eecolha recaiu nas obrae do Se-

ininãrio cie Aveiro (Cunha Leão, Moraie Soares, Fortunato Ca-

oral), da ĩgreja do St^ Condest.ável
,

em Lisboa (Vasco Re-

cjaleira) e da Igreja de Riachos (Inácio Peres Fernandes),

nuraa polarizagão nitida de unidades formais a gue o eeminá-

i Lo de Aveiro dava a excepgão. E de crescendo em crescendo

corminava-se com uma pontuagâo das edificagdes dos Estádios,

oujo mais importante era, sem dúvida, o rie Braga, tragado

j.or Joåo Simdes em 1938, embora o Estádio José Alvaladu, do

s.C.P. (Anselmo Fernandes e Sá da Costa), colocasse uma td-

!iLca outra e não raenos expressiva para o entendimento do

procosso gue foi dando origem a estes complexos desportivos.
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Da explanagâo intrínseca deste potentado de obras, a ca-

pitai foi a sua raáxima condensagão . Agui a ftase de Duarte

Paclioco, que sublinhara a equivalência entre a urbanizagão e

o indice de civilizagão doe seus habitantes, tinha razão tíe

existir. E, talvez por isso, a demonstragão comegava pcla

exibigão da planta que lhe servira de esturio c trabatho,

"contondo tragoe feitos pelo seu punho", como se explicava,

entondendo eer pega de rauseu. Porqut: o definitivo plano ro-

qulador da capital (de Etienne De Grber) era ja mostrado em

riei.itlio, nurna deeraedida quo não neceseitava de tanto espago,

pciis que, ao lado, eîo já existia nas novas aveniclas dt>

Aree iro-Alvalade, que ali também se documentavam, com foro-

qraf'Las <!o seu <iri Lantaraunt o (eob projecto tíu Faria da (,'ust.a

u Jucobutty Kosu). Miis .. Lisboa ant'ĸj.i incrucui.i l.aiitbuiu rius

veioe. A transformagâo da Baixa, quu vinha u r.cr punsathi

docrie 1934, assentara nae solugdes preconizadas rie um tunul

clu liqagão directa da Rua da Palma- Restauriirioi «;s (FarL.t cia

Costa) e nos novos estudos da zona comercLaL e edificios

ptibl icos a construir ent.re a Praga do Martim MonLz c a Ave -

nida Almtrante ReLs (Far'ta da Costa). Por seu Lado, os Rer,-

taurariores tinham o plano parcial de urbanizagao tla zona

comproendLda ent.ro essa Praga e a de I). Joâo da C.imara

(Cristino da Silva), com o aiargamento da Rua 19 rie Dezembro

de forma a fazor coincidir o seu eixo com o da Avui.iria ria

L'tbordade, compensagão minima para este arquiiucto qtu: so-

nhara com Pacheco outroe prolonqamentos desse inesino e i xo .

Eete projecto vinha, ali<ás, no encalgo rie outro, fiara o

Parquu Eduardo VII, e era coino que o resiriuo, o rosi <> que

ficara iipbs a decisão, em 1945, do novo presidonte da C.imara

do MunLcipio, Salvagão Barreto, que, precipLtadamente, eutu e

equ.il ibrios inetáveis, encontrara uma solugão da quai não

receberia nem louvor nom oposigão
-

excepto, ovidentemunte,

de Cristino da Silva, como vimos atrás.

E oeta foi tanibém a única obra apresentada que não tra-

zia a raarca de Duarte Pacheco nem a proiongava, pela impos-

sivol coneubstanciagão orgânica com o gue para a cidadc: ee

del ineara .
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0 resto, contido nos exemplos da expansão para Norte,

pontuada nos novos equipamentos do mercado de Arroios (Luís

Honavonte), da Praga do Areeiro (Cristino da Silva), Caiupo

crande (Coraes de Araorira e Keil do Amaral), com os projectos

uas piscinas municipais (Rebelo de Andrade e Andrade Barre-

'o), do novo matadouro (pensado deede 1938 e projectado

..itjora pelos enqenheiros João de Abreu e Manuel Vassalo e

Silva), ou nas realidades que já erara o Parque de Monsanto,

<i Urbanizagão da Encosta da Ajuda, o porto do Lieboa, com as

EGtagôes Marítimas, os Armazéns Friqoríf icos , o projecto da

i'Ldade Universitária, o Hospital Escolar e o arranjo dufi-

nit.ivo da Praga do Império (sem o Mtiseti de Arte Contemporâ-

noa, encomendado a Cristino da Silva em 1943), representava

upenas a incdmoda constatagão de que o seqredo do seu tíina-

misiĩio fiara as malhas de uma ineqável obra e de uma justa

iidin j ragão .

Muitos anos depois, Keil do Araaral ressalvará que apesar

cie todas as dúvidas que ainda Ihe atravessavara a memdria,

Duarte Pacheco dera-lhe a oportunidade de participar "ntima

obra com 0 grande porgue o nosso invocado (...) foi, talvez,

o primeiro dirigente municipal português gue intentou criar

om Lieboa as basee para um desenvolvimento integral e pla-

neado da cidade..." (160). No parco espdlio que a capital

r ecebeu como prova derradeira de uma entreqa sera reeervas,

i eseurqem ainda as imagens gue ele prbprio reuniu doe seus

sonhos pjossiveis.

Um inventário esguecido na "Sala Duarte Pacheco" rio Pa-

idcio Galveias (161) leinbra nas fotografias da Barragem do

CaeteJo (1942), da Ponte rio Tua (1942), da Ponte de Kntre-

os-Rios (1941) e da Pousada de Santiago do Cacéra (1945) os

timites do "viável", trazendo â luz do dia a formagão pro-

fissional do engenheiro gue ele nunca deixou de ser (162).

Mas o verdadeiro combate situara-ee no campo dos programas

urban.ist Lcos de que os deeenhos ali sepultados, dos pro-

jectos da Covilhã, de Coimbra e da Ajuda (zona de protecgão

ao Palácio) são apenas sinqulares e ocasionais exemplos . No

meicj, o ÁJ.bum sobre os "Bairros Econdmicos, 1932-1940", dá
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ainda a ideia corporal e espiritual do sentido mcnor desse

iunbmeno mais radical que foi a sua intervengâo nas cidades.

Talvez, por isso mesmo, Duarte Pacheco náo tivesse sen-

t Ldo neceesidade de guardar nenhuraa imagem do extiavagante

"Portugal dos Pegueninos" gue, om 1940, Caseiano Branco se

forgara a conceber para Coimbra. Em eeu lugar ficou um pro-

jceto que comegara eem ele e para aldm dele permaneceria,

suubolo vivo de uma ideLa de capital para uin pais tjue alr

mutaforicamente se des.enhara, em termos únicoe do uina rea-

iidade burquesa, citadina: o projecto emblomatico do Parque

Eduarrio VII, de CrLstLno da Silva, jama.ie concret Lzado .
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3 ANTÔNIO FERRO: POLÍTICA DO ESPÍRITO E BOM COSTO

A "Política de Espírito" e a "Campanha do Bom Gosto" fo-

ram a suprema estigmatizagao de uma acgão cumprida através

de principios ideolbgicos bem pessoais embora aparentados

com outroe seus contemporâneos, mistura de uin modernismo

mundano e de um nacionalismo desorbitado, que preparou e

organizou a vasta matéria onde o Estado Novo fabricou o seu

imaginário.

A vontade de cobrir a afirrnagão de ura "poder construti-

vo" cora uma certa retdrica e o desejo de o inscrever numa

configuragão mais actualizada, possibilitou o aparecimento

daguelas vertentes gue os anos 40 reuniram numa rnais conve-

niente aspiragão: transformar o país numa imensa paisagern

para nela recortar uma nagão estilizada. Tratava-se de cons-

truir uma imagera para a memdria gue facilitasse o discurso

da propaganda e consciencializas.se os seus actores da ne-

cessidade de uma pose nacional merecedora do enguadramento

gue uma ampla "política de realizagdes" deoenhara. Aguela

gue Antdnio Ferro fixou para firmar e mostrar o gue de algum

inodo já o ideário restaurador de 0. Salazar delineara mas

gue ainda não solidif icara, foi sem dúvida determinante, num

contexto de intrínsecas procuras de visdee globalizantes e

totalitárias . Mas exactamente por isso foi tambéin a gue le-

vou mais longe a busca por uma estrutura gue substituía o

que noraeava : o espirito em vez da matéria; o panorama em vez

da realidade. No fim, este trabalho seria o luqar privile-

cjiado de um confronto entre os sortilégios das imagens e os

poderes das coisas, con junturalmente investidas de razdes

que ultrapaesaram as mais latas previsdes do prdprio Estado

Novo.

Foi ecta a ldgica que viria a comandar, em 1950, a queda

daquele que durante dezassete anos cuidou e velou pelo per-

fil de um regime que serviu como ninguém. Na verdade, este

teve em Ferro o seu mais digno pintor oficial. Os tragos e

as cores-- -com-'-"qtie'-'0'--val'Trri-:on^'adogaram-lhe" os
-

contornos,

■ '
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u.Mcjm-lhe um verniz cosmopolita e emprestaram- Lhe uma aber-

Liira modernizadora que realmente não tinha. A exposigão rio

l.iMirio Portuquoc foi a prova derradeira de i tĸias eesas in-

eompatibilidades e igualmente a colagem definitiva a um es-

pago nacional confundido gue ele iria percorrer em demons-

Lragdes etnográficas das virtualidades de um povo oferecido

em representagão .

0 itinerário de Antdnio Ferro (1895-1956) bastante de-

terminado pelos anos de uma juventude activa, que se deixa

rieciírar nos tempos que lhe sucedem, não pode deixar de ser

! ido na trama construtiva do Estado Novo. É ai que a sua

.i.gao toma forrna e, sobretudo, é ela que viqia "a fachiula"

cla arquitectura desse sisteraa politico ao qual Ferro ficou

Liitíissoluvelmente liqado. Desta circunstância, até aos li-

iuitus de uma sobreposigão ou identif icagão total coin o re-

tjime de Salazar é Antbnio Ferro uina das suas raais constantes

uxpressdes. A tal ponto que as referênciac que incessante-

mente surqem ao seu papel quase nada acrescentam a esta

e.ju Lvalência. Todavia, cste espelhamento náo sd tem escon-

riitJo alguns dados da questão como, por via dele, tem obs-

curecido em demasia os elos da liqagão que se reconhece.

Ilistoriadores têm notado e sublinhado que nem sempre é poc-

sivel encontrar no trabalho de Ferro o puro reflexo ou o

simples eco dos principios reguladores do sietoma politico

q,.ie este consagrava. Haveria assim, e justi l.'icadaraente, um

i.-i-rto desfazamento, uma falha no circuito da representagão

quu fazia com que as coisas fossein alteradas pelo modo como

uram perspectivadas e dadas em vieão. Esta observagão, sc

marca um aepecto importante do problema, iluminando logo o

teor da propoeta que deu o pavilhão portuquũs na exposigáo

. nttunacLonal de Paris, cm 1937, parece, no entanto, não

ju.itif Lcar inteiramente a razao peia qual Salazar accitou

voi.-ee dessa forma encenado, correndo mesino o rieco de não

poder reconhecer-ee nuina projocgão quc inodLficava profunda-

mente a concepgão que ele tinha de ei inesmo. Ora, precisa-

iiiente, Antbnio Ferro eurqe a Salazar no raoraento exacto em

que a maneira de pensar essa correspondência, ou seja, a

r..-!agao entre "o Ditador e a multidão" (1), era sentida
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pelo Presidente do Conselho como devendo sofrer uma revisão.

E ninguém como Ferro soube ter a sensibilidade necessária

para essa circunstância, extraindo da providencial e dupla-

mente preparada oportunidade de entrevistar o chefe do go-

verno toda a matéria prima de gue necessitava para recriar

essa figura e propor um cenário digno de uma cinematograf ia

de gue breve seria o principal "realizador" (2).

A explosão do universo cinematograf ico, em plena apoteb-

se nos anos 20, mostrara a Ferro, cora invulgar pertinôncia,

que era possível integrar e religar aspectos da realidades

nuraa expressão-resumo, dotada de vigor e autonomia bastante

para colmatar a fragraentagão da realidade e até para ultra-

passar a lbgica da dispersão em gue ela sempre se raanifesta.

Dessa constatagão cuja coneciência primeira havia alimentado

a sua conferência sobre "As Novas Trágicas do Silêncio",

realizada no Cinema Olympia em 1917, Ferro tanto podia ter

concluído gue o registo cinematográf ico se destinava a repor

a verdade das coisas como a substituir ambas por um sinal

eguivalente. Foi esta última via gue, sem dúvida, eeteve na

base da reivindicagão de um pioneirismo critico gue o levara

muito cedo a chamar a atengão para os poderee reais do ci-

nema, mesmo antes de os seus mais ilustres contemporâneos

descobrirem o filão que ali nascera. Para Ferro, esea evi-

dôncia foi então e apenas o modo mais directo de dar ônfase

a alguns pressupostos ligados a uma modernidade era que se

apostara e na qual se envolvera encontrando assento coino

editor tedrico da revista "Orpheu" (3). Foi tarabém o inicio,

e coin alcance muito maior do que se julgou, da apropriagão

do Cinema como meio privilegiado de alteragão da percepgão

do real e como afirmagão de uma escola de gosto
- impulsos

que, afinal, ele prdprio já havia captado nas bases do mo-

vimento moderno e que via aqora ganharem um novo crédito e

uma mais consistente raz.ão para o seu optimismo.

A verdade é gue, mesmo com estas intuigdes gue serviam

atitudes complementares de postura mais mundanamente escan-

dalosa gue moderna, era ainda cedo para dar-lhes um efectivo

empr.ego ,._._NesiL£„aiQJBent^._iLã-Q._erja._ait.uca ..pa.ra„. coisa nenhuma,
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.u.cepto para a agitagão, espectacular e amblgua, gue Ferro

pereonificou num marasmo nacional e lisboeta que ele enqua-

drou sem modificar. Mas sob a exuberância e a exaltagão tíe

inaneiras que pedira por empréstimo ao Futurismo, vivia uma

Ldeia que sb mais tarde tomaria foroe de verdadeira pers-

pectiva: a de que era possível ficcionar a reaJidade desde

q«ie a ideologia sustentasse a sua articulagão. 0 gue Ferro

coiuega priraeiro a antever é a possibilidade de incidir essa

rccriagão ein si raesmo. De inicio são as estridências de uma

adesão de superfície a toda uma estética nova que parecem

jtietif icar o retrato de corpo inteiro onde se revê como "Fu-

nârabulo de circo", "Alquimista de sínteses", "Trapeiro de

cores" (4). No entanto, a consciência de que esse trabalho

rueultava de um "esforgo estético semelhante ãquele que faz

uiuu escultura, um quadro, uma partitura" (5), permite-nos

jnuisar que essa aplicagão não era tão ingdnua nem tãcj su-

j>erficial como julgavam os cue nele viram somente "tuu

j>hraseur (6), engrossando todas as suspeitas no caudal gue

i.evava apenas aos seus dotes literários e â sua prosa. Essa

ciescoberta ou mergulho atento na sua qualidade de indivíduo

u de cidadão, trouxe-lhe, por acréscimo, um enguadramento na

realidade nacional gue não mais deixaria de forgar. A foca-

qeni num presente, de que necessitava para poder situar-se,

'•onverte-se numa obsessão.

Nos primeiros anos, o desfiar de imaqens neqativas cora-

pbem uma paisaqem portuquesa que ele pretende alterar sem

uunca definir com profundidade o intuito que seria suposto

u 1 iraentar tal aventura. Tudo se passava no plano da chamada

literatura, entre tempos e luqares f iccionários, cuja ne-

eessidade se resolvia em contrapontos de perfis de civili-

zagão que ele iluminava sequndo as suas preferências . 0

oxercício podia ter sido o de uma mera evocagão de modelos

i nternacionais se acaso não estivessem ali todos os indica-

ctores do novo credo a que aderira e se era seu norae não fos-

sem imolados todos os valores no altar-mor da urbanidade -

ucca referência primeira que Ferro sentia ser o caminho para

ultrapassar as contingências limites da geografia a gue es-

i ava confinado. Nesse horizonte globalizante e simplista, os
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temae caros ao modernismo perderam algumas caracteríeticas,

preHe.Lnd.iram tnesmo de muita da dramaticidade que inicial-

mente o:; at ravessara ,
mas em compensagão tornaram acessivel

iiiiiu ideia de metrbpole enquanto contiquragão exterior de

vivências que reflectiam a dinámica do mundo ocidental 1110-

derno. Delas, Ferro retirou a forma das novas catedrais, as

aparencias dos :;eus usos e os arquétipos c i v i lizaciona is de

que <. uovela "Leviana" (1921) foi a mais conseguicia e ex

procs i v.i man ifestagão .

'í'odavia, esta perspectiva não ura apenas tima riiforente

formulagão dae proposigdes gue alimentaram e animaram toda

uma qcragão a que Ferro pertencia. Ela cra já tiina apropria-

gâo outra desses índices, sustentada mais por um escaticia Joso

iervor que por qualquer determinagão concertada (7). M.is, ao

captar assim as referências, e não correspoudendo estas a

uraa Lnter Loridade vivida em termos de aiternativa <io quu

neqava, delas sd jjoderia ficar a vibragão da corrente, o eco

riesvirtuado cio grito e "a espuraa" da agitagão deesa mare

Oruvu em cjue tudo ee traneforraara .

Na falência da prdpria intencionalidade das figuras de

estilo gue aplicava, e apesar do posterior esforgo em "ma-

qazinar" tambéra "a raga", Ferro nâo podia amblcionar a uma

contra-imaqera nacional servida apenas por preconce 1 tos vi-

suaLs e gráficos. Â raarqera de qualquer hipbtese ideolbqica,

es.ses proesupostos sd podiara alimentar o cjue aliment aram:

uma certa pose de conteúdo urbano que Ferro incarnava, sub-

dcterminada por motivagdee patridticas implícitas de criLica

j>! uvocatdria a um certo estar nacLonal que perdera todo o

contacto com o tempo e se comprazia nuin alheamento niesmo

desordeiro e irrequieto no seu dia a dia potítico, sem outra

arabigão que náo fosse a da sua prbpria sobrevivencia . Exie-

tiu, naturalmente, mau qrado todo o esbrace jamento, uma

aplicagão considerável na procura de figurinos por onde o

pais ce deveria acertar. Mas o centro de toda essa atengão

dLriqLra-se em prioridade para a sua roupagem, eeee reves-

timento exterior no qual ele utilizou todos os ait.iftc.ic>:; do

qosto e da palavra até encontrar o elemento Lnteqrarior que
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,.!..u"ia forma politica âs suas maneiras.

0 acaso de uma forgada estada em Angola, para onde se

cieslocou em servigo militar obrigatdrio no ano de 1918, in-

tormaria eeea prática das razdes gue posteriormente deter-

minaram o seu verdadeiro contorno. 0 encontro com Filoraeno

cia Câmara, amigo e colaborador de Siddnio Pais, despertou-o

para o terreno de uma militáncia activa, onde depressa des-

ctjrtinou o caminho das confluências políticas e estdticas do

Futurismo. Mais tarde, depois de completar a sua faniosa

"Viagem ã volta das Ditaduras", gue edita era volume em 1927,

confirmaria a importância desse encontro ao confiar ao prd-

prio Filomeno da Câmara o prefácio desse seu livro (8). An-

tes, porém, haveria de langar-se no terreno aventuroso do

jornalismo, integrando os guadros do drgão sidonista "0 Jor-

na.l"
,

em 1919, e faria sair o manifesto "Nds" (1921), em

retardada linhagem futurista, mas não tanto gue não tivesse

ainda servido para justificar a denúncia de um coinportaiuento

nacional, filtrado agora pela cor da ideologia gue empres-

tava novo sentido â necessidade já afirmada em "ser de hoje"

podendo assim marcar "a Hora oficial do Universo" - esse

"meio-dia em ponto com o sol a prumo" (9) gue finalmente

encontrara .

0 cruzamento entre o sidonismo e as formas mais mundana-

inente esjjectaculares do Futurisrao, onde cabiara com idêntica

(j|>ortunidade a sua "Teoria da Indiferenga" (1920) e o elogio

<i "Colette Willy" (1921), arquétipo dos arqudtipoe da civi-

lizagão raoderna, d evidente (10). É possivel que Ferro ti-

vesse visto em Sidbnio Pais a viabilizagão cje alquraas pre-

utieeas que foram comuns a toda uraa geragão, muito embora o

cliletantismo da sua "indiferenga" e a manifesta incredibi-

1 idade na aplicagao do modelo "Colette" a Portugal a possam

contrariar. Mas para guem dizia ter recebido como uma reve-

iagao "a figura esbelta de Siddnio" (11), a hipdtese da es-

idrica poder legitimar uma série de pressupostos de natureza

social e política nao é de excluir. De resto, nao vale a

jjuna procurar agui as malhas de uma concertada ldgica

j.olítica. A imaginagão. de Ferro .habi.tava o real cora a raesrna

h
"
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persistência com gue outros o submetiam aoc rigoree formais

de uma adeguada ideologia. Em todo o caeo, a necessidade de

construir uma
"

nova pátria", "cotn novos homons", onde pu-

desse caber outra mentalidade que sancionasse uma postura

moderna, eem deeconfianga nem ardor, era uma realidado que

ihe estava presente (12). É claro quc ele não avangava com

princípios programáticos precisos nem se deixava deelizar na

definigâo dos meios susceptíveis de poderem suportar uma tal

transformagão. Não era esse o seu pendor nem aquela a rou-

paqem que lhe servia. Ele faz, evidentemente, o eloqio duma

"república presidencialista" , "oposta ã repũblica purlamen-

tar" que classifica de "ditadura de imbecis" (13). E, com

oportunidade jornalistica, usa titulos cinematográf icos ,
era

metáforas que ao cinema vai novamente bttscar (14), para em

parceirar dois registos gue lhe stirgem igualmente ticeiona-

r'Los . Todavia, o gue daí tambdm ressalta e o obeessivo gosto

pelo trabalhar da imagem, o uso e abuso do reflexo em cadeia

sem outra consciencia quo não seja a de envolver a realtdade

numa "trovoada de palavras" (15) que, cert .unente, teria a

fungáo de a despertar. Para isso não ee importou dc fixar

Afonso Costa - então representante diploraático de Portuqal

eitt Parie - como ura
"

saltimbanco" ,
"la lonqe", "na sombra a

manejar os seus fantoches" (16), figurae que elc via diqnas

de um filme policial, enquanto ele prdprio ce projectava num

idêntico registo vendo-ee já actor principai da "A Máccara

doc Dentee brancos" e chefe de uma similar guadrilha gue

então dizia andar "ã eolta em Portugal" (17).

Não se pense, poréin, gue nesta raetaforizagao nenhuma in-

tencionalidade ee alojara para além do regieto cinernatogra-

fico que eervia sempre para Ferro traduzir todas ae sttua-

gdes. FLol a uraa imaqem de civilizagão e ao sentido que lhe

dava o cinema, Ferro prosseque a querra aberta coutra esee

"teatrinho de fantoches, com barracas do Pim-Pain-Pum" (18)

cm (juo via o paic traneformado . De certa forma, são as tdc-

nicae da nova arte, os grandes planoe, a eucessão vuttig.t-

nosa de Lnstantâneos ,
as focaqens rápidas o as aprox i magdec

doc iundos gue paesara a comandar o seti racioeinuj e a

oíerecer uma visão alternativa. .A- passagera brevu pela di-
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l ecgão da "Ilustragão Portuguesa", em 1922, e as conferên-

cias que nesse ano profere no Brasil, entre as quais "A

tdade de Jazz Band", resumera, ã sua maneira, as preocupagdes

que lhe eram presentes. No magazine
- onde encontrava gran-

tíes afinidades cora o cinema - ele tentou uma nova tradugâo

do pais, procurou "estilizar a raga", usando a imensa "ma-

i.úria prima para estilizagdes admiráveis" que via já "nas

uossas dangas populares", "noe nossos trajes regionais",

"noe nossos costumes" - "tintas de sobra para um grande

ourtaz a pôr na Europa, a pôr no mundo" (19); nas conferên-

cias, e, principalmente, naguela gue tomou a designagâo de

"A ĩdade do Jazz Band" ele fixou um tempo que um dado ritino

aqiutinava nuraa vibrante reunião de sons, ideias e forraas

'■specic de padrao feito ã medida para ser percebido. No

l tindcj, foi sempre esta vontade de mostrar, dar-a-ver, de

uonvencer que suportou aquelas outrae iniciativas. E foi na

l inha destas intervengdes, já facilitada pela sua entrada,

ein 1920, no jornal "0 Século", que ele acabou por definir,

cora a célebre reportaqera sobre Gabriel d'Annunzio, um novo

campo de interpelagâo da realidade.

Digamos gue a sua passagem pelo "0 Século" e depois pela

"llustragão Portuguesa" facilitou e proporcionou uma postura

f'ace ã realidade gue pode eer entendida como a defesa de ura

pcjnto de vista. Uraa série de crdnicas publicadas eui 1921

naguele jornal, e intituladas "0 Século nas Termas e Praias"

(20), mais do que uma nova forma de encarar o jornalismo,

marcaram a introdugão de um olhar pessoalizado sobre as

ccjisas, uma posigão subjectiva e parcial, que era ja o in-

tlicador de qtie nâo havia temas neutros. Através dela, Ferro

j;>dde falar das "Pedras Salqadas", do "Vidaqo", de "Calde-

las", do "Gerêe" ou de "0 Bom Jesue e o Sameiro" ou ainda da

"

Povoa do Varzim" sem preocupagdes de inventariagão. Pelo

contrario, é um deterrainado ânqulo das terras e dos luqares

que nos d dado, sempre imensaraente povoadas, sendo esta ca-

iacterística subsidiária da prdpria visão. A peregrinagão do

sameiro tem, por exemplo, "o colorido, a policromia de todas

as romarias do Minho", essas mesmas "gue parecem estampas

•iobre a paisagem". ...{ 2 1. _)_.;. o __po.vo., _.por._._setL lado, é filtrado
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utraves da imagem dos ceus costumes e crengae, coinpondo tim

oos elementos ind icjjensaveie ao cenário; <•, atd, or. monu-

meiitos arguitectdnicos eâo entendidos como importance "ce-

nografia onde a paieagem colaborou" ou quo "com ela teve o

principal papeJ
"

(22). Mae se em vez de turio ieto tosse a

vastirieo do mar que su lhe oferecesse, era ainda era termos

i|i< piasticidade formal qui; ele o abordaria. A ei onica sorire

"a Pdvoa do Varzim" (23) devolve- nos ossu eleiiiento corno "a

iiu.lhor imaqera de Deus", "a mais verdadeira, j.orque e a única

que não tem forma". A preocupagao pela veraciciade cia imaqem

t.-sta lá, mac nâo precisa de provae extras j>,ir<i .iluin tío olii.u

quo a cauciona. A visao passa a eer o único f:unriamento ria

:u..u idade, e, na rnedida em que esta prec'tsa de eer vistu

para ser acreditada, aquele que a reqista j)odo recriá-Ia

bastando para tanto luqi.tLmar essa apropr 'tagáo com a sua

ass i natura .

Nâo admira, por isso, que Ferro utilizu o paneginco pa-

ra inforraá-la. É sempro em termos de eioqio que as coicas

são dadas. Do "Eloqio rio Outono" (1921) passando puLos e to-

q.ios das fiquras carismaticas da politicu, cl.i inoria o da U-

reratura de um dado tempo, é nura mesmo luqar que Ferro se

colocu. E esse luqar d o eeu, o de um sujuito que fala na

primeira pessoa do einqular sobre ae stiac convicgbee e suas

cxtornae impressdee. Talvez, por isso inosino, ele tivessc

f>odido introduzir a volta lenta raas scgura dae panoraraicas

que urqia fabricar, como modelo máqico e imediato do uma

apreeneão das coisas. A consciéncia de que "Portugai ncão o

uin pais gráfico" que "portuqal é um país som pose", que

lurt.a conetantementu ã onjectiva" e de quo "uma raga quu nuo

:;u deixa fotoqrafar d uma raga que desconhccc a sua frsio-

nomia" , "que deeconhece, portanto, a sun lotga" (74) esta

na base dos retratos colectivos forgados quo, ma i s tardc, r,<-

torn.irara visíveis o iiu-vitaveis . Antes, poreiu, eesa iiuue:;-

s.Ldade seria informada de forraa diversa ria.jueta que o jor

nalista previra em 1921.

Com a vantagem de poder confrontar a matcria sobre a

gual se debrugava e pudendo tirar dessc frente a frentu



■ ■íuLtos bem mais espectaculares, Ferro encontrou na repor-

01.10111 sobre d'Annunzio o terreno favorável para a acgáo que

.<• investira (25). A partir de entáo escolherá os aconteci-

:i,t:iitos e as figuras integrando nelas o seu olhar e atruvés

riolas encontrara o acesso directo a um conjunto de pressu-

t.ostos que sempre acreditou poder transraitir mais peia sua

i.:..i[>acidade de mediador que por outro qualquer poder . Que

u:.!,e tenha sido o fundamento da relagão efectiva que desde

sumpre manteve com o país, enquanto realidade suscept ível de

ser retratada e revelada como outra, não nos parece impos-

eivel. Aliás, é nela que vemoe reflectir-se primeiro a

conĸciéncia plena do seu papel de divulqador e a apetência

rieclarada para um envolvimento total com os enunciadoe, na

uonvicgão maior de ser o agente e o orientador da prripria

/isão gue facultava. Esta predisposigão facilitou a sua

uctividade de repbrter de excepgão do "Diário de Noticias",

ontle integrou os seus guadros em 1923, e esteve na base de

oui i as iniciativcis , como as gue haveriain de levar a criagão

■ !<> "Teatro Novo" (1925) -

espago de c:xperiinentagão teatral,

«ie.il inado a rc:presentagdes de vanguarda gue funcionou numa

(i.-jHUidência do Ci.nema Tivoli, em Lisboa, agenciada jjara o

iíi'.ío por Josd Pacheko.

Segundo os condicionamentos do tempo e a especif icidade

de cada uma destas intervengdes ,
Ferro trouxe a públ ico as

ijitiiides questdes do momento. No Teatro deu a conhecer uma

ri.'.imatoloqia moderna, atenta a um presente europeu, e levou

.i cena autores como Pirandello e Ju'.es Romains, numa pro-

ijrarnagão ambiciosa que previra representagdes de toxtos de

A.iinada, de José Osdrio de Oliveira, de Bernard Shaw, de Jean

Oii.eau, de Tchecov e também da sua pega "Mar Alto" (1974) já

objecto de grande polémica (26); no jornalismo iluminou fi-

quras, particularmente do mundo da politica, e iez deias

otiuitlos planos sublinhando ideários e mostrando uma Eurojja

!<i cm ebuligão. Viajou por Itália (onde entrevistou Mueco-

lini, o Papa Pio XI, Turati, Garibaldi), por Espanha (onde

uoiheu depoimentos dc: Primo de Rivera, de Sanchez Guerra, rie

lucinto Benavente e de Antdnio Maura) e pela Turquia (cjnde a

:cvolugão de Muetapha__Kema_L triunf ara)_.CQn.pletando o circulo
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das ciitadurae inetaladas, que editará em livro, alcangando

um sucesso estrondoso que o relangou em adequada projocgáo

na cena nacional. A sua maneira, cada uma deetas aposi.au lo'i

a expressão de uma actualidade como arquitectura clo int.ur'

vengao. No momento exacto em que Almada desdizia das capa-

ciciades vitais de um modernismo, repetitivo e já "sem o I ogo

sagrado" quo or iqinariamente o raarcara (27), Purro mostrava

que elo revivia na sua face exterior, "rnagazinesca
"

, "u:.;pu-

ma" de vidas gue ele recortava e dava em cartaz. Ao liido das

figurae estilizadae das capas de revistas como as ria "ABC' c

ar. ria
"

I J ustragão" ,
as stias entrevistae emparceirav.1111 tost.os

eiii períis tie outras modas e circunstãncias fossum clas a riu

Creta Garbo oti de Mussolini, espécie de actuai idades grali-

eas gue ule irá eituar como sendo a esséncia do soqunriu mo

ínento rio niociurnisino era Portuqal (28). Não siqnii i cavii isso

que Ferro, <i semelhanga de Almada, visse ali um "uiul uiiten-

dido sera romédio" . Pelo contrário, poucos como ul.u torâo

dado pela viragera e pelo descentramento operado com <t cer-

teza de gue este deveria ser o caminho. Exact.anient e jj.ji isso

Ferro pdde conceber e escrever, no "Notícias I tuet racio" ,

nascido em 1928, com a novidade de reportagene í otograi icas ,

que ae premiseas do movimento moderno se cumpriain dussa iii.i

neira, ou soja, em ilustragdes, qrafismos e outroe mocioe do

euperficio, atinqindo raesmo o terceiro moraento com o s«:u

"Teatro Novo" (29). 0 acerto do seu encontro com a iiujtier n L-

dade aparece em balango naquele reqisto novo da noticia quo

assim o taziu uio e suporte da infonnagâo que eein o atixilio

tJo qualquet camara havia ja fotografado. Mae a noticia e,

ou prt;i,eride ser, lugar de tiraa objectividade transparoiii e tjuu

a assinatura do Ferro opacizava, na inteuc Lon.i I Lri.i.lu elo-

qiosa coni quo se envolvia noe assuntoc. A vitori.i ului.toral

rios nazis, oiii Seterabro cie 1930, e que ecteve na b<o;u cia sua

dos locag.to h Aleraanha, dois meses depois, veio coIo.mi at

gumas roticoncLas a eeea poetura, mas no i unrio não foi eapaz

de anular a precjispos igão panegírica de que Ferro ura ex

pressão concr ot izada .

Se desr.ac:amos o encontro de Ferro com Hitier, nao u ape-

nas por supô-lo no centro de uma sériâ- de a justamentos qut;
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..»;. anos iraediatos iriam protagonizar, mas também pelas ana-

lugias que h primeira vista ele parecera colher entre ecta

i i.qura e Mussolini, para já nâo falar das opgdes ideoldgicas

q.-ie os unia.

A verdade, pordrn, é que a atitude de Ferro pcrante

uicier foi muito diversa da que alimentou todo o retiato

ialado do Duce. Do ambiente de Berlim, Ferro retirou as di-

'

Lcuidadee e desconf iangae e o aparato militar de que Hitler

...e revestia. Na hora em que redige a reportagem, guu o "Di.í-

i io de Notícias" publica com grande destague (30), é um

llitler rodeado "pela sua escolta", "pelos empregados da sua

cctmisaria", "da sua camisaria castanha", corao subiinha, cjue

uoiuega a tomar corpo, distanciando-se do "formidãvel escul-

i or da Nova Itália" "autor" e suieito do "adiuirávo.L roinance"

q;.ie Ferro Ihe atribuia (31). 0 eeu novo personaqem não brotu

ecpontaneamente dos reflexos da vida na cidade, como ant. us

i---m Roraa colhera Mussolini, nera lhe oferece a oportunidado de

i.uii enquadramento modelar num ambiente gue algo tambdm pu-

desse significar. Pelo contrario, é uma figura desenguadra-

ua, um "Hitler severo", um "Hitler chefe" gue irrompe ines-

j>eradamente pelo seu guarto de hotel e o secunda, encostan-

rio-o a três guestdes previamente acordadas. Por ieeo ele

l_>dde dizer gue desta "entrevista relåmpago", das "respoetas

in i \ itaree
"

gue obteve eb lhe era possível concluir gue era

oo um "fascisino infantil", um fascismo "made in Munich" gue

.•e tratava. A sua "impressão", "local e regional", ficara-se

pela sensagão de "um teatrinho de marionettee, de fantoches

articulados" cjue uma mão pesada já manipulava meerao antos de

ter assumido o poder. Ao fim ainda pedirá desculpa "de não

eccrever uma coisa entusiástica" mas acrescentara cjue "a

cuipa foi cio chefe" - eese mesmo gue o olhara num rnieto cte

"rioeprezo e piedade" e que o confundira entre uma rejeigao

.ibcoluta e a possibilidade de o justificar. Nesse seutido,

t.alvez se possa falar de um posicionamento crítlco, mas oste

o istanciamento mais nao era do que a verificagão de uma ou-

l ra "nuance" do fascisrao - essa graduagao que Filipo Turati

..firmara haver quando por ele fora entrevistado (32). Hitier

r ejiresentou, assira, a priraeira .interrogagão de fundo e não
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Gurpruunclu quu Feri'o, uin inos dupois, volto <i Aluiiiunhu j>ara

entrevistar Severinq (33), entâcj minist.ro <i<i Prúcei.i o i n L -

migo declarado dos nazis. Doie retera a idoia ( procijjitada)

de guo o mov Lmetito de Hitler era "uina parada momeni.ãuea cle

guase todos os alemaes inquietos" e a de quo "a su.i forga"

era afinal "uma fraquezii", isto é, não a hab'ttava "um Lclua!,

uma bandeira, uma finalLdade". F todo o itiiĸuario tiu Furro

recordaria doravante esta LLgâo.

Entretanto, ao longo desse tempo, Ferro reunira outro

r.ipo de entrevistas quo publica em 1979, sob o tLtulo de

"iTaga da Concdrdia". Figuras das letras (Juan Coteau,

Ciaude Farridre), do teatro (Antoine SpineiiL, Mist itiguot t )

da moda (Paul Poiret, Coty), da LndústrLa (Citroen) t: tambdiu

da politica (Herriot, Foch, Pritain, Clrimenceau e PoLcarc,

entre otitros) mostravam uraa Franga prociutiva cri.ravus cie uin

painei variado e suf icionteraente dimensionado para merecer a

admiragao incondicional de Ferro gue, justamont.e, clegera a

sua capital como raodelo de civilizagâo. Esta Jonte, que lhe

enraizara o olhar, tinha sido o luqar onde ole havia bebido

os simbolos, as eintesee, ae iniciais ou ae maitiscu las onde

encerrara os conceitos que aqitaram os priiiiciros anos de uin

inodernismo todo feito rio espelhos. Fo i aii quo elo encontrou

matoria com que re-idealizar uma vivencia naciunaJ que oJe

proprio oxomplif icou ao assumir ser um vcícuto do oscândalo

que outras nogdes iinportadaĸ traneportavaiu .

Mas não foi a Franga nem Paris qtu: lhc deram o motivo

que havia de despoletar o modo mais consequido ria sua in-

tervungão aos olhos públicos. Essa i.izuo, dou-lhe u Italia,

primeircj em Fiume e depoie em Roma , priiH-ipalincnLe uesta

LÍLtiraa, que lhe facultou uin "herdi" cjue ele podia íacilmentu

entender, <-m aproximagdoe 1 iterárias e Ldentiriadus prrixLinae

na defesa de uraa LatinLdade - conceito su 1 ic i.entenientu Lato

para caber a ideologia e a estética. Muito autcs rio eixo que

aiteraria a relagão de forgas na Europa, Ferro trag.iia o stui

o este definia-se no sentido de Paris-Roma, lugares
• símbolo

cle uma cLvLlizagão e de um eistema poiitico, estu ultimo

podendo sobretudo ser -visto conio manoj.ra de viabi.liz.ir o



jH'imeiro, ern países que, corao Portuqal, tentavam arranjar

in.jtít: tos do tragado.

A ideia nâo era nova . Homem-Cristo Filho já a aventara e

i-urro ao fazer-lhe o elogio fúnebre, em 1928, não deixaria

rie eituar aquele a quem reconhecia um "espirito de romano",

"juiiLG do sud-express na Estagâo do Rossio ou do Quai

ri'Orsay" (34). Entre estes pdlos oscilava a mesma triangu-

l.ig.io de porcurso que os aproxiraava . Mas para Ferro, ela nâo

i.m'u uin dario nem uma conquista apenas de ordem civilizacioii.il

<>u de pratica politica. Ele c;ntendia eer necessário ou nieeino

. >f.>rigatdrio a adeguagão desses horiz.ontes a natureza doe

iuijares, e isso sd era possível raediante a recriagáo da

':«!..- !a cjue os estruturava e que deveria favorecer uma unifi-

.agrio dada e alcangada por um ponto de vista regulador. A

vi.jgem que faz aos Estados Unidos da Ainérica era 192 7, deu-

I iie a intuigão capaz de estruturar estes propdsitos madu-

r.i:i,eiite sentidos. No "Novo Mundo" encontrara também um "Mun-

iio Novo", como indicava a sequencia lbqica destas proposi-

goes cjue deram titulo ao conjunto das reportagens gue ali

I izora e gue depois editara em voiume (35). Aii ficara preso

uo movimento inaudito de multiddes que se atropelavam, a

: ..ipidez de uma vida que sentia eecoar-se era velocidades ou

.-ctucar-se nos "cabarets" e "dancings" gue o ritrao do "jazz"

jtietificava em acordes gue vira anos atrás ã distância e gue

..gora pensara poder perspectivar com outro conhecimento .

i'otíavia, isso não lhe acontecera. A tentativa de acumular

:,uneagdes dispereas por mais fortee e autdnomas gue fossom

n.oGtrara-se infrutífera . Corno já previra os olhos nâo che-

ij.ivain "para ver, para sentir, o rosto da cidade, o rosto de

.iiiia civiLLzagão nova" (36). Fra preciso encontrar uina ma-

noira, um meio, gue aglutinasse esses fragmentos dando tudo

de uiiia eci vez, instantâneos da vida, dos objectos, movimen-

ios, coree e sons - e isso sd o cinema podia oferecer.

Irin "Hollywood, capital das Imagens" (1931) visitou ar-

ristae, percorreu estúdios, viveu na única fábrica de

i tusdes com fundo mitoldgico digno desee norae. Mas no fim o

.jiio Ferro vai entronizar é_ o papel do. realizador, (37). Sd
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ustt: tinha o poder de ligar o riLsperso, de focar o impor-

t.iiite, em suma, de recriar a reaiidade.

A primeira intuigão gue o cinema lhe dera, era 1917, e

qiu: ele reivindicara como pioneira (38), rt-vivia agora nao

nas ilusoes gue as imagene proporcionavarn mae nae convicgo.v;

cjuc por detrãs delas se alinhavam. E ioi nesta carieia de

ccnsagoiM: gue Ferro viu gue o que faltava em Portuqal ora um

realizador. De ambae as vezee íoi no cinema que Ferro buecou

<i matcria atravée da qual persjjuct Lvou o sou luqar. Da I ae

cinagáo peta ribalta ao posterior dosujo du assocj.uur uin.i

posigau atras da câmara mediaram 15 anos. Em 193.!, Ferro

uetava coneciente do novo projeeto de vida que sc atribuiu

o, curioeamente, ele é coincidente com a vinda a Portugai de

Murin.-tt.i (39). Quando, no més seguint.e, comega a publicar

,i:, ent rt:v istac que fizera a Salazar, Ferro jotjavii nuin unifo

i.ince t'it: dadue a vocagão que st: desi i nara e convertia u nuin.i

j.arada fazendo dela o simbolo mesmo do novo rumo que o r e-

qime toniava. Era o nascimento da "política do espiruto"

(40), essa "armadura intelectual" qLie p.iGsaria a dar

".iltnra" , "ciqnif icado" e "etern Ldade" ao Eetado Novo .

Um acontecimento táo eepectacu lar como a entrada no inun
-

do particular da existdnci.i e do pensamento político de Sa-

lazar, cu jo retrato parecia essencial ao momento histcjrico,

marcado peia sua ascengâo h chefia do governo, e mais aind<i

ao pais que nâo o conhecia nem escutava nem via (41), acabou

por obaiar as motivagdes do jornalista. Desea faganha ficou

o roconheciincnto público dos crêditos já anteriormente ] ir-

madcjs em outras entrevistas a dii.adoree o a conv.i.cguu dt:

que, com este acto, Ferro assegurara o cargo de dirouLor riu

Mooi'otariado de Propaganda Nacional (S.P.N.), entiriade

cĩ 'iada h' stia medida e gue passou a riir.igLr eni L933.

Su esta concLusão parece acertada, já não é sequro que

os int:r'.tos obtidos internacionalinente tivossem sido suti-

cieni.es para Salazar aceder a ser por ele entrevictario . A

.Lmjioitancia que revestiu esta concessão e ae consequunc Las

que produziu obs.cureceram .completamente a longa preparagâo
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cjue Ferro conduziu para proporcionar aquele desfecho. F, no

ontanto, bastará folhear o "Diário de Notícias" desse ano

]>ai"a verificar que antes de fazer o perfil cie Salazar, An-

tdnio Ferro preparara e divulqara o seu, num retrato reto-

<atícj, de maturidade assumida, e por onde passavam os qrandes

■

cmae nacionais de que o qoverno se demitira.

Ketomando imaqens que lhe foram caras nos anos de juven-

i uriu, Ferro comega por i'ixar o pais atravris ria qrande tuiuá-

1 ica da "Vida" que deu título a um artiqo e marcou o inicio

de uina perspectivagão, eenão conformada pelo menoe calma e

.ijtiLzada. Sem as impertinências futuristas, sem a arrogância

rio indiferentismo gue chegara a "teorizar" ou dos sucessos

■ jtiu alcangara como repbrter internacional , mas também sem

.'e.ici em demasia, ele descobrc jjor sua conta gue se "d pre-

■ _.so gue as imagens de Portugal não sejam imagens paradas"

mais necessario era "criar uma vida interior", "uma vida

uacional",
"

uma vida gue dispense os artifícios quando fur

l>r.;ciso mostrar Portugal aos estrangeiros" (42). Esta aca-

baria por dar sentido e profundidacie a ura ser nacional gue

tua supoeto estar nesse momento a jogar a forma do seu des-

ti.no futuro. Não bastava olhar "numa hora de renascenga os

probl.emas cjraves e profundos da nacionalidade"
, principal-

niente se estes se faziam apenas eguivaler a uma reconstrugão

rinanceira e econdmica. Era preciso ir mais longe, tentar

uncontrar uma dimensão que re-equacionasse os proqressoe

nĸiteriais e, através dela, se constituísse um novo optimismo

ii<u;ional que fosse simultaneamente um eepago compensatdrio

j:>ara as suas carências ancestrais. A intervalos curtos,

i-'er ro pasea a analisar esses problemas e toma-os inuito a

Gtirio. Defende então a construgão de Parques e Estádios;

piopde a invengão de cerimdnias "para o povo encontrar pre-

luxto para vibrar"; mostra a necessidade de estimular o dus •

;>orto; de proteqer o teatro, a pintura, o livro - "todoe oc

i nstruinentos dessa vida saudável que arranca o povo ao dize

i u
,
direi eu". Nesse contexto se situou o célebre articjo

"Fciita um realizador" (43) publicado na semana seguinte, no

.noemo "Diario de Notícias", resumo de uma acgão política

i'tii auterizada por esse esgueciu-ento fundamental e logo in-
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capaz de dar resposta a uma realidade expectante, que exac-

taraente estava pronta para servir aqueles designios e apenas

aguardava o apareciinento de alguéra gue reLigaeee tudo.

"Atravessamos um dos periodos maie brilhantes da nossa

histdria conteraporânea"
- constatava Ferro e, no entanto,

apeear de exietirem "actividades fecundas, intel iqentes" ,

elas "são possessdes dispersas, cada uma cora a sua bantíei-

rinha" .

A listagem era elucidativa: "uma obra de ressurgiiuento

financeiro gue há-de ficar na Histdria de Portugal, na His-

tdria da nossa dpoca"; "uraa obra de expaneão gue aumenta o

nosso dorainio dentro da Europa"; "ideias que ee aqitain";

"revistas literárias que se langara"; "indústrias que ce es-

bogam" ; "o turismo que se agita"; "expoeigdes, livroc con-

certoe, tentativas, eetudos, altos estudos - tudo a poetos,

tudo arrumado, tudo pronto para partir" . Corao se juctif icava

entcĩo essa "vida parada", esse "adormecimento" em gue o país

parecia mergulhado, interrogava-se Ferro. Se tudo jj.uecia

certo e nos seus lugares o gue d gue faltava "para fazer o

f'ilme?" - faltava, obviamente, "um realizador", algudm que

juntasse esees eleraentos dispersos. E "enquanto ossc hoiuera

não sc ruvelar", prevenia ele, "a vida portuquesa cont Lnuará

a marcar ponto" . . .

Na verdade, o que nos interessa neste esforgo de Ferro

para aproximar a realidade da sua vontade - realiriade essa

que ed esta tradugao parecia legitimar
- não é tanto a de-

núncia de uma vida cultural inexistente, mas a mane.ira como

esse vazio foi percebido, isto e, integrado no prbprio pro-

ceeeo politico que, em princípio, era responeável por essa

situag.io. Se a ferida foi localizada e apontada como ee im-

punha
- sublinhando-se mesmo que Portuqal, como outros

paisee "que trabalham para renascer" ou "que ronaecem rie

i'acto", "deepreza a visão indispeneável do conjunto" a

maneira como foi diaqnosticada e receitada era de moide a

nâo doixar ilusôes. Ferio apostava mais numa "Vida" nacional

cinematoqráf ica que no impulso dos brqãos que a sustontavam.
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Era vez de os autonomizar, olhando as reais carências de cada

um desses aspectos, ele procurou reuni-los, pô-los em con-

v.acto nâo através dos seus sistemas prdprios, mas de um pen-

samento unificador que deveria coraandar e accionar todos os

ritmos, dando a aparência de um corpo vivo -

imagem por ex-

eeiéncia de uma sociedade produtiva e "saudável". Mais do

cjue uma profunda revisão da vida cultural da nagão o gue

i'erro preconizava era a necessidade de um "animador", um

"

t ealizador
"

, alguém que não alterando de fundo a organiza-

gão que a suportava pudesse imprirair-lhe uraa dinâraica, nuraa

liabilidade suprema que fazia confluir para uma movimentagão

t:ontrolada os anseios dos intelectuais e dos artistas, en-

quanto acalmava os fantasmas de uma direita nacional con-

cervadora e tradicionalmente desconfiada do poder destes

domínios . De resto, o seu leque de referências era sufi-

cientemente lato para poder chegar a todos os lados . Pro-

ourando exemplificar o que, ao tempo, em outros lugares se

iazia com essa mesma intengão, ele não se coibe de juntar a

i-'ranga, a Alemanha
,
a Itália e os Estados Unidos da América

nurn mesmo rol de esforgos tendentes a criagão de uma anima-

gâo cultural no interior desses territdrios. "Meemo que essa

alegria seja artificial" - acrescentaria Ferro - ela veri-

i icava-se útil. 0 gue urgia era dar o aspecto de "Vida": "se

não é possivel na nosea época fabricar certezas, fabriguem-

ee ilusdes". 0 gue se perdia em verdade podia ser compen-

sacio pela exemplaridade das aparências gue tinha o condão de

i avorecer acertos e mascarar situagdes efectivas. Aliás,

cûmo podia Ferro fazer aquela jungao de inodelos tão dife-

rentes se acaso não se servisse ele prdprio dessa metodolo-

qia?

Um artiqo intitulado "Direita/Esquerda" iria caracteri-

zar essa perspectiva (44). Ao propor que se acabe "com essa

tegenda da Direita e da Esquerda" que, "afinal", era tão

eomente o resultado "de uma simples e velha imagem (...)

topográfica do hemiciclo parlamentar" , Ferro avanga com uma

nova geografia: "Há Roma e Moscovo" e "todos os caraLnhos vâo

lá dar" . Todavia os avatares desta bipolarizagão, gue fazia,

..ctranhamente, paises como a-Alemanha-.e-.os Estados Unidos da

_,
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América penderem igualmente para um dos lados, não surgiain

ccjiii o propbsito de enguadrar ou iiiuitur raodelos poLiticus. A

itioi.i tie tjue pudesse "haver ura (jjais)" cjue
"

(encont rasse ) <u>

itieGino t empcj e no mesmo lugar, estes dois baiuartes", eiu unui

ptJii.ii duixada em aberto para todos oe malabarismos que tor

nassem v.iável uraa solugão para Portugal, e gue poderia scr

enconti iĸi.i não cxactamente naguelee modclos, mas untru ules.

Kst.a perspect iva mirabolante nâo tazia apenae parte d<j ton-

tativ.i cle contornar a forma politica do ura rcgirae qtie ainda

nao definira a sua natureza para alêm da ditadura militar

cjue era, mas incarnava também a hijjotesu cie eer considurada

uma t.'spcc if icidade prbpria no "caso portuques" ao abriqo d<>

cat 'iz qtu: Salazar vinha imprimindo na realidade portuquesu

(45). Para um jornalista experiraentado como era Ferro, a

s tncju laridade dessa cobertura náo deixou certamente tio ser

notaria. Não podendo indexar facilmente os tragoe qut; a

or itMii agão cJo Salazar tomava, ele joqa por antecipagao, tíu

tine uma politica de gestão da cultura enguanto preparava t>

seu per.fi 1 para essa missão.

A vincia u Portugal de Marinetti foi providencial para

essa tarela. Ao lado do pa i do Futurismo, Ferro pdde anun-

ciar a inorte do raoviraento e, sobretudo, a sua distanciagão

dacjueles principios
- não em termos de renúncia, mas c:m

termos de razão de ser. Ou eeja, cle pôdc mostrar qt_o "o

í'titur Lemo como tabuleta de eecola (...) deixou de ter ae-

t uagao ua Kuropa (...) apagado c varricio poi novas frirmulas,

uovas iinpaciências, novas inquietagdee ,
novos f utur i sinoe"

(46). A uxplicagao parecia ldqica: "passada a batalha, pas

s.ario o t:xaqero consciente, propositiĸio (...) entrou-ct: iitun

(>eríorit> quo não deixa de ser ronovador quo procura nt>vtis

imiiií nlios (...) mas que se distinque cio Futurisnio pola sua

preocupagão construtiva no tompo o no espago". Era uma "[>r--

ocupagão" cora a solidez dae coisae e com as suas consequên-

cias qtie marcava a fractura. Ao "admirável desintere:;so" que

caracterizara as suas opgdes de juventude, ele opunha aqota

uiii projecto asconte no futuro, um pcnsamento no "amanh.i",

"niac que não quer morrer no dia de amanhâ". Enriiií, Ferro

dava conta de que ele raudara, que os tempoe mudaram. A osta
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.iiLeragão ele junta então um elemento cujo peso e extensão

....: converte na "ligão" maior da presenga cm Portugal riu

Mur inetti. Para Ferro, ele tinha vinrio, sobretudo, "demons-

i rar ao Ministro da Inetrugão, ã prdpria Sociedade Nacional

, le Belas Artes, que o Futurismo d recebido com tanta com-

IMfensão, com tanta confianga e com tanta naturalidade que

os prbprios qovernos o utilizam nas suas missdes oficiais,

ijuu a prdpria opinião pública o consaqra dentro das Acade-

mias" . Em todo o aproveitamento que Ferro fez da vinda dt:

Miir inetti, o que realmente estava em causa era menos o Fu-

turismo e o seu destino que uma qarantia mistificada para

juctificar as esperangas de Ferro nuraa intervengão directa

na nova cena nacional. Joaquira Manso não deixará de reco

iniMidar-lhe ironicamente "cuidado, muito cuidado" (47). Mas

i-erro estava determinado em expurqar toda uma imagem antiqa,

; ibertar-se dos seus excessos e pôr-se ele prdprio pronto

|.ara assumir os novos designios gue as conversas com Saiazar

jd deixavam entrever.

A ideia de entrevistar Salazar tinha já algum tentpo.

Ferro confessará depois (48) que tentara vãrias vezes que

ule lhe concedesse "uma entrevista sem proqrama" mas a ree

posta era sempre "a neqativa, o adiamento, ou o silencio".

Em Novembro de 19 32, finalmente conseque que o já então

Prusidente do Concelho aceda "a quebrar o seu encanto ou a

: irmá- io" .

Durante cinco dias sequidos, duas a três horas cada tar-

iie, no eeu gabinete, na sua caea, no autoradvel do eeu mi-

nistério, ele fala "ã vontade" com aguele dc quem fixaria um

oreve uma definitiva imagem. Na introdugão gue escreveu para

<■ volume que reuniu eetas entrevietae, Ferro deixa intuir

otie o motor que o preesionara tinha sido o de deslindar o

verdadeiro períil do homem que estava å frente do governo

i.-pj). "Será do Dr. Salazar um ditador h Mussolini ou h Si-

ridnio Pais, mas recalcado?"; "Será um ditador ã "Príncipe",

., Maguiavel, medindo habilidosamente todos os seus golpes,

. iizendo não interiormente quando a sua boca diz sim, ou

vice-versa? ";__- eLtríi . uai ..dûiiLUii_ai__Q.?.."_^.J7.tveL-á,. si.mplesinuntu,



hipbtece raais aceitável, ura hontera de Estado á maneira do

austriaco Soipel, um simplee mas grande contabilista rie al-

mas e orgamcntoe?" ; "exlstirá, niesmo, uscu homein frio, dis-

tante, Lnsensível, pouco cociável?"; "náo eetaremos diante

duma armadura, duma couraga, duma defesa?" ; "Quem nos go-

verna!
"

; "uma realidade ou uma sombra?" Estas são ae in-

terrogagdee que deixa formuladas e não duvidarnos quo, mesoc

antes, eiac não tivessera sido realmente poctas assiiu. Mac

quando Salazar acede recebô-lo, a qrande questão para Ferro

centrara-eo noc intersticios de um raciocĩnio que o Prosi-

dente do Conselho pouco tempo antes formulara. £ com L>use

nessa ideia que o discurso de 2 3 de Novembro (50) veietiLara

quu Ferro comega as suas conversas e atravos delac c!:o.|,i <i

í iqura e ao campo que verdadeiramente lhe interessava .

Poder-ee-ia pensar que o retomar daqueJe discurso tinha

eido um pretexto oti uina via entre outras de abordaqeni. Nada

maie falso. Ferro não eb inicia a condugão das entrt:vi:.tas

por ali como ao publicã-lac em volume o trunccreve na intu

qra, explicando em nota que ele é
"

inciisj»MiGável ã boa com-

[ireensao" ria primeira convursa (7)1) >• Icxjcj rios <i I i.uicus

onde tudo depois assentara. 0 assunto não podia tur siclo

rnais pertinente: Salazar falara das "viraqcns da histori.i" e

definira dois tipos de posicionamento face a estes jnoiutMitos

tuicrais: "uns alucinados pela fascinagáo da novidarie o cr,

(juocidos da velhice da terra onde rauita coisa se experi itiun-

tou já, neq.iui todo o vaJor ao presente e ao jiassado, u que

rera consiruir ura mundo inteiramente novo, misto inconqruente

de propdsitos generosos, cândida inexper Loneia e ser.timentoe

regressivos da baixa anima lidade humana"; "outros euquista-

rios nas posigries e ideias aciquiridas u nos preconcuitus rio

"ceu tempo" vôm em tudo o que o muncio traz no eeio, erro,

crime, dusqraga, e opdem-so tenazmente a toria a renovagao ou

reforma, porque as ideias e instituigdes em quo se crLararn <•

vivcram, têm para eles a beleza e a virturie de vord.idcs

uternae" . Ora o que o Presidente do Consolho deixara beiu

claro era a necessidade de se determinar um "ponto rie

convergênciii destas duas corrent.es", "riuinandá-Io intcneio-

nalroente" ,
"salvando do passado as verdaries super iures cia

:>■)•:



iiuuanidade, as aquisigdes definitivas da sua experiência

.ecular, e indo, ousadamente, escolher ãs promessas do fu-

i Liro o que é imposto pela feigão e necessidade dos novos

t tiitipos e até -

porque não? -

pelo qosto das suas modas"

(■.:■») .

Neste esbogo de projecto politico era natural que Ferro

i ivesse visto uma possibilidade de intervir. Salazar não

j>usera, aparentemente, o pais perante um facto consumado e,

t.'cJin habilidade, deixara mesmo no ar a interroqagão de corao

"oncarar" esse futuro,de como, inclusive, seria possivel

"er'.á-lo". As dificuldades erara muitas e as caracteristicas

pessoais de Salazar não ajudavam. Ferro resumirá isso mesmo

(jLiando o confronta com esta realidade: "em Portugal respei-

ta se a obra do ministro das Finangas, reconhecem-ee os be-

uuficios materiais da Ditadura, mas há um certo mal-estar,

uma certa inquietagão, uma tendência para o descontentaraen-

i o, que vera da f rieza do ambiente, talvez do isolaraento do

gcu chefe". "A simpatia humana do poder" era indiepensável

t:.jino, de reeto, Salazar o reconhecia ao concordar com o teor

rie uin artigo recente de Ferro (53) gue, exactamente, tinha

i uic) a fungão de introduzir nestas conversae algune aepectos

i|uo este pretendera abordar. "0 Ditador e a Multidao" (54)

lora um deles, coino antes já o tinha sido a "Vida" (55) ou

"Falt.ii um Realizador" (56). Todos apontavam na mesma direc-

gão que era o contorno de um vazio nacional, a impossibili-

'iodií do ditador cheqar å multidão e a incapacidade desta se

'elevar", de se "reunir para construir e nâo para destruir"

(_>'/). Ferro tinha já avangado com a necessidade de construir

tícjti ipamentos
-

Parques e Estádios - mas não ee esquecera de

lultuir o apoio indispeneável ao teatro, ã pintura e ao li-

vt o, Lgualmente "instrumentos dessa vida saudavel" gue de-

loutlia (58). Serão os termos dessa protecgâo que doravante o

vao ocupar na tentativa de forgar esse espago que o discureo

rit.: Salazar, em Novembro de 1932, havia deixado em aberto. Se

<!e conseguira recriar tantoe temas e tantas figuras da ac-

t'.iatidade, se ele se preparava mesrao para inventar ura novo

:..sto do chefe do governo, porque não tentar desenhar a

u.nna onde cj
-

pa-is devesse —encontrar- -e&ea "foigao" de que
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Salazar latava, na tradugão raais imediata tícla, _>■._ seja, na

sua ujjiirência de vida coiectiva, na eua im.tcjem tít: "Vitía"

cu tt ur'at? .

0 t.itulo de uma conferência então rcconte de Paul Valdry

ofor ece- .1 lic: a fdrmula. Era preciso pdr era marcha uina "polí-

tica do eepirito" (59). Ela poderia colmatar "u !: Lt;za do

momeni.o", "os.sa falta de elevagão e de aniinagáo" (60) sun-

tid.is, [•obrindo de significado "uina hora tie i i:nascunga fi-

nanceira, econcjmica c industrial (61). Não bastava "haver

obrae ncsta ciciade, naguela aldeia, na nossa rua" (<>2). Se

bem tjue fossem visiveis tcjrnava-se i mpt-u' iosu ri.u I ho:i "siq-

n i f i Citg.io" ,
"eternidade" . Ora "uma Lnte 1 i qenT o o juemedi-

t.iria" politica rio espírito, "dirigida as q.u agbes novae" e

"que Ihes dô tim papel (63) constituíam as trds baees onde se

apoiava a ideia de Ferro.

A Histbria mostrava que "todos os qrandes chelcs, qran-

(!t:s condutores de povos assim o í'izeram" . Os excii'.plos ,
ele

coLhia nos Modicis, em Mussolini, em Francisco I, em Napo-

Lciio. Todos eles lhe pareciara ter considerado "ae art.os e ae

letras (...) coino instrumentos indispensave i e ã elevagao de

uiu povo e ao esplendor de uma época". E expJ Lcava íi Salazar

gue tal fonbmeno derivava de "que a arte, a 1 it oratura e a

ciéncia ooiistituein a cjrande fachacja diima nac i cjii.i I iriariu, o

que ,-,u v<. I.i de fora...".

Para tuntiir construir uma nova conf icjuragão para o pats,

Sala/ar toria de atender a este pressuposco. Feruo vai <iinda

mais longe e traga o quadro: "temos o orgamento equilibrado,

temoe ostrarias, quase não temos dívidas, temos uin bom cré-

dito lá for.i, uma obra municipal notável, uma indus.tria que

comega a abrir ae asas, mas nada ee tez ainda peJo deeen-

volvimento da literatura e das artes plásticas cjue sufocain,

sem pod.-r alarqar os seus hori.zontes, no saquao rio nosso

rneio". 0 Teatro de S. Carlos estava "fechacio fĸir.i a inúeica";

n. .<> t í nhamos
"

uina LÍnica cena de vanguarda, num tuatro de

art.c"; as orquestras sinfdnicas tinhatn decajJui ecirio e "u

ju'odugão litorária ( era ) fraquíssima o tíraid.i".
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Salazar, de início, aceita as críticas mas contrapbe com

luulizagdes: uma vasta obra de restauro fora jã impulsiona-

.i«i, "depois dos templos" ceguir-se-iam "os castelos, os mo-

uumentos de arte militar"; ao lado de uns e de outros, os

iiĸiceus, os palácios nacionais eram indicadoree do gue se

ustava realizando. Mae para Ferro não era a reconstrugão do

p.itriradnio que lhe interessava. "Mais urgentu" era "pensar

ua arte viva gue deve acompanhar a nossa evolugão", "gue

ueve ser a expressão do noeso momento" (64). E riepois havia

eiit.ĩo "meia dúzia de rapazes, cheios de talento e mocidade"

ijue esperavara, "ansiosaraente" , para serem úteis ao pais". É

era nome deles gue Ferro fala e será através dele gue estes

i ecuberão a indicagão de que "tenham confianga e saibam es-

porar" . Esta espera estava a chegar ao fim.

Os problemas tinham sido "seriados" e estavam a ser "re-

so.vLdos pela sua ordem" como explicava Salazar. Primeiro

liouve gue restaurar palacios nacionais onde "chovia como na

rua"; depois então seria possível "encomendar guadros ou

ostatuas". A imagein de parecer "ridiculo mandar vestir ca-

saca a homera gue nâo tem camisa" servira-lhe para sintetizar

,1 situagão mas era também um indicador seguro do modo corno

se olhava os probleraas "do espírito" . Todavia, usta questão

provocou os seus ecos. ALnda durante as entrevistas Salazar

voltou a ela para exemplificar as necessárias rotengdes do

•erbas e a continuidadu do esforgo que tinha sido pedido ã

nugao. Apesar do orgamento do Estado estar já equilibrado,

i)5 inuseus, por exeraplo, não chegavam seguer a gastar o que

ihes era atribuído pela simples razão de tal quantia não

cobrir "a corapra de ura sd quadro" (65). 0 jjanorama não era

muito animador e Salazar cjarantia mesrao quo "daqui atd que

,u; mais urgentes necessidades públicas sejatn satisfeitas vai

I onge" .

Entretanto, o Presidente do Conselho nâo deixara tíe

oxplanar um principio que aplicava, que lhe era caro "pela

.:.a eficiência evidente", e que chamava de "principio da

.•oncentragão" . "Contra a dispersão, em tudo e por nada, a

•oncentragåo da inteligência, a concentragâo dos esforgoe, a
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concentragão cios raeioe raateriaie para um objuctivo rieturmi

nado" ,
"ein voz de uraa política saltLtante, dc caprichos ou

tiesejoe, uin programa semprc limitado (...) com meios bae-

tantes para a sua inteqral realizagão" ((><>)• Foi ist o que,

oortamentt:, propds a Ferro c foi nesta linha que se erioii o

Secretariado de Propaganria Nacional .

A raz.ão ptiblica cjuo Ferro aprceent a como tencio r, icio o

rietonador rias entrevistae a Salazar toi a necescidarie tie

acertar tuna imagein ã f.igura, ver era totlas ac suposigoco; qual

.1 que, cie facto, se adequava e depois divuiqá-la. Er.i uma

intengão licita para o jornalieta que teniara segu i r usta

motodologia cora outras figuras da cena politica internacio-

nal, alcangando com ela tun .issinalável exilo. F coino o lago

juoprio quo unira o ent revistador aoc eiit t evietadoc fora a

admiragão, o jitofundo entueiasmo, o teor dessee diáiogos toL

«intes de tudo o uiogio rio poder
- politico, literarto, ar

•

tistico raanoira prática de expresear as suas icieias colo-

cando-as no outro, em tormoc adequados ã recriagão que sem-

pre reiv i.nci i oara .

A partir da sua "Viaqem ã volta das Ditaciuras" (1977) a

noticia íoi-se transfortnando em conscidncia do que ei.i vt:i-

culava, o Ferro, automaticamente, passou a diqeri-la como

acto positivo cie exeraplaridade, numa forma de adesão aj>ai-

xonada. R cl.aro que aplicada a Salazar ceea motivagao con-

feeea nâo podLa traduzir-ee da mesma maneira. Deede o pri-

meiro momento Ferro soube que quem conduzia a entrevieta eru

o Presidente do Conselho. Apesar de Salazar insistir >juo

Ferro "d.irigiu (...) o diáloqo" (67) o apusar cio t.u ctĸje

rido que a uxjiressão dae íui.ts ideias fora "trocada (•••)

pclas roupaquns de melhor Lit.eratura" (68), loi o Pi us i dunt e

«io Conselho quem reviu as provas t.ituiis, c foi ele uinria

quem fez a introdugão ã edigão que reproduziu estas convcr-

s.is em voltiitiu, tragando ai o seu verdadeiro auto- retr.u.o .

Comparada a pretensão cie Ferro com <t maqnífica si.nl ese

que Saiazar I az de si prdprio, não restara citividas cobre ussa

condugão. 0 iivro obtéut um cucesso estroncioeo . A eua uritgao
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i ica ii cargo da Fmpreea Nacional de Publicidade e guem as-

■:i-cjura cjrande parte da edigão eão as Câraaras Municijjais do

:>,iis. A of icializagão do retrato era total e assira são pre-

.'Lctac ae suae tradugdes em inglêe ( com prefácio de

ii_imt>erlaine) ,
em francês (com prefácio de Paul Valory) e

i. ambém em espanhol e italiano. Ferro servira de inetiiador na

utencionalidade desta fixagão, raas Salazar não arriscara

■ronferir-lhe todos os poderes nessa retratagão. A última

• îeinão pertencera-lhe como necessária recuperagão.

Mas quem a exjjlora em toda a extensão, numa caricatura

'ieinagogiccimente ressentida, é Cunha Leal (69) e Rolão Preto

i?0), e quem a transforma em lenda viva é Leitão de Barros

(71) ao forgar a aproximagão das suas semelhangas fisiond-

micas coin Kstevam Afonso - fundador da celebre Companhia de

Lagos, organizada para explorar os descobrimentos raaritiraos

representado por Nuno Gongalves no "painel dos Pescadores"

do já então discutido políptico de S. Vicente. Na altura,

Josd de Figueiredo, director do Museu de Arte Antigu, nâo se

furtará a alimentar esse raciocínio e acrescentará meemo gue

amboc eram financeiros, homens da administragão da fazenda

i>ũblica (72). 0 eingular foi gue, de repente, a explosao do

horizontc desta figura deixava de se conlinar aos seus tra-

goc para cncontrar outra corresponddncia no imaginario da

nagão. E, curioso, é gue essa identif icagão tivesee recaído

exactamente no único momento em que o paie pdde ter o seu

inais vincado retrato colectivo.

A necessidade de extravasar a imaqem de Salazar jDara fo-

ra do tempo, colocando-a ao abrigo cie uma nova mitoLogia,

sublinhara, por contraste, a circunstancialidade com gue

Furro a eiivolvera. A verdade gue atrás dela irrompia nao era

rie molde a poder competir com uraa figuragão tão exaltante-

j'iũnte caracterizada e tão intimamente ligada com certa sen-

iibiiidadc nacional como agucla gue Leitâo de Barros avan-

gara. Todavia, não é possível asseverar que o rea justaraento

t entado por Ferro não tenha acabado por produzir os efeitos

..'Gperados , que nâo tenha exactamente despoletado a neeessi-

riade de uma identif icagão que aquele contributo promovia.
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Sob o pretexto de levar a cabo essa tarefa, o que Ferro

realmente concretizou foi a divulqagão de um certo pensa-

mento político, a sua colocagão na rua, transf igurado em

actualidade e com o capital fantástico de uina revelagao era

primeira mão. Fossem guais fossem as razdes insondáveis da-

quole retrato falado já não era possível desconhecê-lo,

iludir os seus propdsitos ou não dar por eles. Locjo em 1933,

no Parque Mayer. a revieta "Arraial" inteqrava duas carica-

turae do ditador dae finangas representadae por Antdnio

Silva com grande sucesso. Numa, ele era o "alfaiate Olivei-

ra, da Alfaiataria Lusitana", "aguele gue coin magníficos

cortes, consegue encher os cofres"; noutra era o "Senhor

Alraeida" gue, recorrendo â cangão nesse ano mais era voga,

cantava: "Uraa casu e uma janela/fazer contas rieiit.ro dcla" . . .

M.ís, maie adiante, dizia já gue "hei-de empregar o Ferro/

/neosas obras gue eu fizer" (73).

Não é, assim, muito fácil saber se foram os .icortos ce-

gos ou as repercuesdes do desenho de Ferro gue cj transforma-

ram na figura da institucionalizagão da propaganda do prd-

prio regime. Mas talvez isso importe pouco, comparado com o

eignifLcado gue esta ol icializagâo acabaria por tor.

A 26 de Outubro de 1933, no antigo edifício do Tribunal

do Comdrcio, a S. Pedro de Alcântara, Salazar inaugurava,

so lenemente, a Sede do recém criado Secretariacio riu Propa-

ganda Nacional. A imprensa deu larga cobertura ao aconteci-

mento e o "Diário de Notícias" (74) chamavii part icu I arraente

a atengão para a "concorrência invulgar" de cjue tal cerimd-

n ia se rovcstiu. Centenas de pessoas, Governo, Procurador -

Cotal da República, Casas Militares e Civis, o Re.itor da

Un iversidade de Lisboa, representantes da União Nacional e

jiersonalidades da vicia politica e cultural, e alguns artis-

tas (Francisco Franco, Cottinelli, Mário Eloy, Raul Lino)

justif icavam a importância da criagão desto organiemo sem

it-l'erdncia ainda gue o definisse. Saiazar chamaria a si esse

oncargo, e, no seu discurso inaugural (75), jjassava a ca-

racter izá- lo: "denomina-se da propaganda nacional"; "não o

uiu instrumento- do Covtirao.._raas—um.—Lnstrumento de governo";
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"uáo (...) vai evitar (...) toda a referência peesoal elo-

qiosa" ; "mas não o esse objectivo" cjue directamente para

,:;sc Sccretariado tragara. Quo lhe reserva então?

Salazar é explicito: "vamos abstrair de servigos idênti-

cos nûutros países, dos exaltados nacionalismos que os do-

minam, dos teatrais efeitos a tirar do tablado internacio-

nal. Tratemos do nosso caso comezinho". E o "nosso caso co-

mezinho" passa a ser ilustrado a partir de três exemplos: um

homera vê arruinado o quilometro de estrada que passa pela

aideia; outro, que uina vez viajou cheqou com atraso de mi-

Tutos a estagão do destino; outro ainda soube de uma crianga

«.i..e foi encontrada raorta. "0 espírito de precipitada gene-

raiizngão levarã os três observadores a decretar gue as

iiocsas estradas são intransitáveis, os comboios não têm ho-

rário, não há no Paie uma assistência infantil". "Se ha uma

i.ugão" explicava Salazar "esta é uma realidade muito

mais alta que a nossa casa, a nossa rua, a nossa terra, a

noeea ostrada, a nosea escola. Mas é preciso que algudm te-

iiiia a preocupagão constante de contrapor ao facto singular a

...niversalidade dos factos, ao caso pessoal e local o caso

uacional, de corrigir a ideia que cada ura involuntariamente

i.orme dae realidades nacionais".

"Grande missão" tinha sobre si o Secretariado. Ele devia

"elevar o esplrito da qente jjortuquesa no conhecimento do

(jue realmente é e vale, coino cjrupo étnico, como meio cultu-

ii.il, cotno forga de produgão, como capacidade civil izadora,

.'.jmo entidade independente no concerto das nagoes"; devia

"ciamar, qritar inceesantemente o que é contra o que ee diz

:,er"; e dev.ia "repor constantemente as coisas no torreno

nacional, referi-lae eerapre â nagão", até porque eeea era "a

orimeira realidade" da orqanizagão politica e social e, como

. «il, deveria "ser satisfeita". Na certeza de que "politica-

:;.ente so existe o quo o público sabe que existe", "a igno-

lancia das realidades, dos servigos, dos raelhoramentos

existentes" era vista como "causa de descontentamento, dt:

: 'rLeza nas almas, de falta de orgulho patridtico, do náo

haver confianga, alegria de viver". Competia agora a esta



entidade a "legítima e necessária correcgão dos iicpectos

tJt:i ormadores" .

:.u lazar fala deJa t:m t.ermos de "cruzatl.i" o dc "comb.it e

guiii trdguas" mas esta ideia era, ao fira o ao t:alJo, o reco-

nhec.i mento de uma nova relagao cora a realidade po.iti.ca que

ja não podia conceber-ee apenas como impulc ionadora de obras

abstractamente importantes no campo das iiecues i oadee so-

ciaie. Com esta decisâo ele dava razâo a Ferro o a sua "po-

lítica do espírito" apercebendo-se que å sua i nter.cionali -

d.irie primeira poderia ser acrescentada umu fungão outra,

mais Jata e também maie necessária aos seus tlus.íqn i os de uin

iinanimismo nacional que, pelo menos, Iho fornecesse um ce-

iiáj'io onde apoiar com sufLciente argumentagao u rovisao do

lundo que se preparava para operar. E eobretuclo encontrava

al i um ponto de apoio cjtu;, eem ter o odioso perfil que ou-

tros orqanismos similaree no estranqeiro para si li.tviam te

setvaclo, deles tirava alquns ensinaraentos , enquant.o aparecia

coíii outra intencionalidacie oferecendo-ee at.o coino "aivo" de

críticas, "vanquarda sacrificada" para Saîazar poder "tra-

b<iJliar, serenamente, a bem da Nagão, no eossecjo .iu cua caea

humilde" (76). Este foi, de resto, um pont.o do aplicagão

que Ferro desenhou dur.mte a cerimdnia. M.c; esta hipdtese

não pussuía ainda um qrau do convencLmento ou um pcrtii quo

llie jiermitisse consideiíi -la como certa, oo.no depots verifi-

Ciiria .

Na altura, as suas palavras puderam trariuzir tiraa ecpe-

r.mga larqa, pontuada por uma ideoloqia suporficial qtie

j)i'ocurava ttin estatuto político corresponduntc . Ntima Europja

quu ele classif ícíivîi tlu "desordenada" ,

"

inqu ietant.e" , "quei-

muda pelos ideais ma.ÍG opostoe", ondo via ajjarecer a "chama

rio:; nacionalismos juetificados mas delirantee" «: as "laba-

i t.-das vermelhas, sanqrentas, de Moscovo", Portuqai surgia-

: !ie numa acalmia agor.i justif icada, ressurgl ndo "tranqui-

lamente" , "serenamente" ,
"sem atitudes teatrais, seni pala-

vras empoladas e vazias". Nesse raomento o pai.s para ele ja

nao esr.uva ein discussão. Ajdôs a fase em que do í. ora o in-

terpeiara . e .o fixara em neqativa imaqem, langava-se ncj
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sublinhado das "provas desee ressurgiinento" recusando ver

iiulass "iiuagens literárias" ou "figuras de retdrica". Mesmo

iissim falarã da "georaetria irapecável das novas estradas", do

'

coinego dt: uraa Arniada modernissima, de uma Armada branca de

puz", dos "portos", das "escolas e liceus a ercjuer-se"
-

i utío resultado de "umas contas claras, cjeométricas , cristal

onde se espelha, com rara nitidez, uma administragão mode-

lar" . Logo a seguir, assentara nesta obra, tomada como "ma-

'-êria prima suficiente", a razão de ser do novo organismo,

(jue via já marcar "utu novo período na vida do Estado Novo".

Dos dois caminhos que se lhe abriam -

a burocratizagão

ou a dinamizagâo "numa acgão bem orientada" - Ferro não he-

sitava. Eie optava pela "luta", pela "querra sem tréquas"

tjtie o inerente agitar de águas trazia por acréscimo. Pelo

uieio prevenia: "desiludam-se os inimigos da acgao", guardem

•■ "eGtribilho derrotista" gue "o nosso programa nâo ficara

,o papel". E prometia: "dêem-nos confianga, dêem-nos um

erédito tíe seis meses e vê-lo-ão erguer-se
-

podem estar

•.ertos! Ideia a ideia, pedra a pedra" . Sobrotudo de ideia a

.
1 1 e •- a ...

0 pais que Ferro foi vendo era revelagdes abstractas de

"caravelas de sonho" (77), de "uma saudade" ou de "uma can-

.,:...o, toda feita de redondilhas" (78) antes de se deter na

"qeometria" do eeu reesurqimento, ia ter, por seu interraé-

riio, uma "Politica de Espirito". Nela brilhariam os "artis-

i as da qeragão do Resgate" (79), ou da "geragão cia Ordera"

itíO) aqueles que cuidariara de uraa "arte viva", "a arte nova

...ios nossos tempos", em lembrangas actualizadas de Mussolini,

.; por opoeigão a uma colaqem excessiva ao passado que a

campanha qeneralizada de restauros trazia. Isso mesmo, ele

cieixou claro ao utilizar, em 1935, no prefácio do catuíloqo

ria 1" exposigão de Arte Moderna o trecho da sua entrevista a

Saiazar onde qostosamente citara o Duce e sintetizara aquela

i arefa como a "mais urqente", "necessidade primorciial e es-

sencial da vida, a nossa prbpria humanidade" como Mussolini

o.-:f endera .
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A inst itucionaiizagão dessas exposigdes de Arte Moderna,

programadas anualmente, era apenas uma face deesa aposta.

Klas con espondiam h sat'tslagão imediata dos anseios rit: utna

geragão quo se vira votaria ã
"

indiferenga ou desprezo dos

governos" (81) avolumando gueixas sem encontrar saidu . Ferro

concordava guc o Estado português vivera "sem dúvida á mar-

gem doe [jrobleinas do Espírito". Havi.un íaltado "poeta:; na

governagão, homens para guem a luta pola vida foeeu, ao

inesrao teinpo, a luta pela arte". Mae agora era diferente.

Ao discursar, era Margo de 1935 (82), no banguete coiuotno-

rativo da t':>riraeira exposigão de "Arte Modcrna", ulo tíesa-

fiava os artietae a encontrarera "algum momento em Portugal

om gue o Est.ado mais se proocupasse em vos ti.ir que lazet, uiu

voe reconhucer" . E loqo um desfiar dc; obras rio ^etado, rua
-

lizadas noG ultimos anos, elc mostrava: uxposigdes portu-

cjuesas no uctrangeiro (Sevilha e Paris), a exposigrio (\> I o -

nial do Porto, decoragoes nos edifícios jjúblicos (Puria

mento, Instituto Nacional de Estatietica ) , restauragao cic

Monumentos Nacionais, as Festas da C.idade, o concurso |>ara o

iiionuiriento <ĸ> Infante D. Henrigue, o rprojecto da nova Cas.i da

Moeda, novos liceus, novas escolas, projoctos de urbaniza-

gâo. A eloG acrescentava a criagão da Acatíemia Nacional rie

l.elas Artes (1932), o aumento das verbae do Concelho rio Arte

u Arqueoloqia para a aquisigao de quadros, ac bolsas conco

didas a art istas pela Junta de Educagâo Nacional <•, "uo.it to

plano", a expoeig.ĩo da obra do Estado Novo (1934), organi-

zada pela União Nacional, e a construgão clo uma igieju rao
-

dorna. Esta tiltima, embora h margera da vidii do E.;ta«lo, como

cubiinhava, inseria-se pela sua "directriz desempoeiracia
"

no

clima cto inomoiito c serviii para confirmar umu direcgáo u uma

col.aborag.io cjtio não era aponus do Eetado com os art i st.us .

Todavia a icicia de colaboragão e protecgão, no seu senti.do

<te radlcagrio e consubstanciagão com os Lntoresses rios ar-

tistas nao podia cobrir em v.oda a extensão as uspei angas

t.ler.tos .

Anos a I Lo uma geragão inteira esperou pelo apoLo est.a-

tal, rcconhecimento oficioso, ou outro estatuto que
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.■■ < Lmatasse a i nexisténcia de um Museu de Arte Contemporânea

sujjurassc as ciif iculdatíes de um débi 1 niercado que viviu cJ<t

iTGonáncia de nomes que em Malhoa ou Carlos Reis ia beber

teterências. As tentativas de forgar um acolhimento junto

<.io público moetraram-ce sempre inf rutí feras . As exposigdes

, uriam e fechavain sem que se vendesse uma única obra (83);

::....iguzines coitto o "Noticias Ilust rado" e a "Civil izagão" fa-

! «ivaiti era "criee" (84) e os artistas estavain de acordo de gue

ein Portugal não valia a pena apostar na criagão. Almada, cm

.93 3, numa conferência na S.N.B.A. foi mais longe e resumira

: -ido isso ao afirmar gue "a palavra raai.s descons iderada hoje

uui Portugal é a palavra artista" (8'3). "Desconsiderada,

cecprestigiada, falida e posta fora de cena e da vida" - eis

t> balango tragico e consciente da "evidência das reaiida-

iies" . Nesta "evidência" estava, poréra, sucjerida a demissâo

oo Estado e com ela Alraada tentou iipelar para uma

, ntervengåo salvadora. Uma coinissåo noraeada pela asserablcia

ijural da S.N.B.A., naguele raesrao ano, presidida por Diogo de

Macedo e composta pelos arguitectos Jorge Segurado, Carlos

Ramos, Paulino Montês, Cristino da Silva; pelos escultores,

í'rancisco Franco, Ruy Gameiro, Maxiraiano Alves; pelos

jj.intores Lino Antbnio, Martins Barata, Bernardo Margues e

pelos jornalistas Norberto de Araújo, Luis Teixeira e pelo

j>rdprio Antdnio Ferro, cjue onz.e anos atrás tinha toraado

purtLdo contra a S.N.B.A., apoLando os jovens que nela

t uiham querido assurair poder, encabegados por José Pacheko

,66) elaborou um documento que foi apresentado ao qoverno em

1933 e no qual sintetizava uraa raais vasta situagão ao

concluir que em todos os sectores era necessário "melhorar a

situagão grave em gue se encontram os artistas nacionaie"

(87) .

Apds as entrevistas de Ferro a Salaz.ar, onde uste acena-

; a uos artistas cora algumas esperangae, o orgamento cie Ee-

i acio, de 1932-1933, reflectiu uin primeiro atendimento : apa-

i uccu realraente uraa verba para a decoragão dos edif icios

lu'.b 1 ĩ cos, aumentou-se a dotagão da educagao artistica e a cio

KLiseu de Arte Conteraporânea, criando-ee novas bolsas para o

e:;trangeiro, tai .cûmo_.I?erro.--apantûu..£íni,..3.f.,. ao. tentar ,
fazer
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uiii balango positivo dos esforgos ja erapreendidos. Porôm,

outrac euqcstdes apresentadas ao qoverno nao ericoiitrar arri

viabi Lizagão. Em voz da criagão do subsocr utariario das

BoJ as-Artes , pedido no documento, restruturara sc- a Acuduiuia

Nauioriai das Belas Artes e, em luqar cio se Loi velado pcjr

uiii.i "orii.oagau e eultura artisticas do noeso meio", apont ada

conio "ambiente propício ao decenvolv iiuento ti.i su<i acgau",

aplicara-so uraa reíorma ã Escola de Botas Artec, aquéiu das

necessidades do tempo e do momento nacional. A reeetrutura-

gão da Academia Nacional das Belas Artes, consistiu na r e-

formulagão dos Conselhos do Arte e Arqueologia instituidos

pela I Repũblica, conf inando-se em "tungdes académioas e

espueu tativuG" ,
e og sous rii i ccLorc:. , jitimeiiu Jose «!>• 1-' i

gueircdo e clopois Roinaldo dos Santos, a part.ir rie 1940, nâo

conscguiraui dar-lhe o irnpulso ou o lugar quo ela deveria

ocupar (88). A ideia de empreqar os artistas sem mercudo,

que fazia jjarte das propostae do documento asG.Lnatío pela

coin.Lssão cl.i S.N.B.A., teria, porém, vi abi lizugũo om !'M(>,

enibora viciacia nos seus propdGÍtos. Ela não tinha na priitica

oc poderes (Jo uma interf eréncia activa numa formagcão cultu-

raJ geral o, esses postos de docencia, subtraidos da eua

fungâo e prei ensão impulsionadoras, transformava as artietas

em í uncionárioe públicos, dando-lhes em seguranga o que lhes

retirava em iinaginagão.

Foi este o fundo no qual se inscrovou a criagão do novo

departamento do Estado, o S.P.N., que Antdnio F.:rro assuiniu.

Com ole, l'crro herdava tambom a inoperância d.u; diliqeneias

anturiores do governo o o crescendo cio expoctat ivas dos ar-

tistas, prussionadoG do igual modo pelas nucessidaciu'; rie

Gol.>r cvivência e peLas urgências de uma criagao que se con-

fin.ira <i tuii.i prática de ilu.stragão cm maqazLnes. Dc cetto

modo, a criagão do S.P.N. era a resposta cte Salazar a i.odo

um conjunto rio queixas que se avolumavam e que ele r.eni ava

io:.olver clentio do principio rio "conconl ragâo" ,
coiitraliza-

gáo rie iniciativae e eupervieão doe reeultados procesco

qne, como explicara nas conversas com Ferro, havia, elo prd-

prio, ut.LLizado na administragâo das Finangae (8'))-
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Noe primeiroe dois anoe, ou seja, de 1933 a 1935, Ferro

u.'iLne ae varias frentes de ataque. Procura, naturalmente,

i ;M eressar os artistae na sua obra de animagão" (90); en-

>menda trabalhos para a sede do S.P.N. a Mario Eloy, Ber-

udo Marques, Francisco Franco a Antdnio da Costa, e rea

iza, no salâo Bobone, a exposigâo de Francisco Sm.ith, "ta-

'•ntoso pintor portuqudc que Paris estima e Lisboa desco-

: t;cia ou desdenhava" (91) então. Paralelamente, t.entou

iii.-strar na cena nacional alqumas peequisas formais que na

. iropa se produziam. 0 cartazista francês Paul Colin foi

• oiividado a expor os seus trabalhos e os holancleses Ernst o

iCitin Leytíen que ja haviam exposto era 1931, no II Saláo dos

nriependent.es - e que a
"

Ilustragão" , pela mão do sou di-

: "Ctor, atacara violentaraente, reprovando as suas "telas

i .<■:.[> u Ldtlaf! de coree berrantes" e o seu "amontoado dc maiitar-

,<«Iioí; sem vida numa expressão (92), eram recuperados aqora

l">i Ferro. Paul Colin trouxe todo um formulario gráfico gue

l.uvia de perdurar por alguns anos na membria e nas maneiras

■ i.u; edigbes do S.P.N.; Karin Loyden não sb oxeir.pl ificou um

. l.is caminhos poesíveis do Expreesioniemo, trazendo uma lin-

.|,,<ĸjem pictdrica que nâo tinha ralzes nem pontos de contacto

.'..ui a jjrodugão nacional, como se encarregaria cie ilustrar

.iiiia clas primeirae edigdes do S.P.N., "0 Paraiso Portucjuês",

<jiiu r.eve o encarqo de iniciar uma propaganda turist. ica no

.•■; trangeiro dando o tom do cuidado gráfico gue nest.es re-

oiGtos dotninarLa. 0 núrac;ro especial dc: "L'Art Vivant" (1934)

■ oncebido por Congalo Melo Breyner e dedicado a Portugal

■ •.•:j>l icitou claramente eeeas preocupagdes que, de rccto, ba-

iiii.ivam tiunbdm as jjublicagdes destinadas ao pais e cjue eram

• ■: ieutadas pelo grafico Auqusto Ferreira Gomee, "na nobre

.-uGeundénoia" de José Pacheco, como Ferro sempre esclarecia

.<).).

0 interesse em apoiar e "defender audaciosamente" (94) a

.ii"i.c moderna, levou Ferro ao atjenciamento de uma saJa para

.-:-:;>osigdes na garagem da sede do S.P.N. cujo arranjo foi

oirigido jjor Jorge Segurado. Com a institucionalizagão decto

,:.j><igo, cle n«ão sd selava o compromisso gue vcrbalmente com

. .:. artistas firmara como Ihes proporcionava a ocasião de
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exibire.r, "um documentár io honesto e sbbrio das suas poeei-

bilidadee" (95). Como ae obras se arrastascera, as duae pri-

meiras exposigôes realizarain-se na S.N.B.A., colhendo na

tradigáo indiferenciada dae suas opgdes estéticas o 1 undo

onde deveria sobressair uma mais contornada afirmagão, suiião

mosrao a forraa definitiva de uma expressão entendida como

alternat iva .

Foi assiitt que nesta iraediata oportunidade, sem outros

critérios que a definissera que não fossera os de uma urqencia

que não se sabia justificar ou os de um impulso que era

resposta demasiado lata a tâo particulares anseios, ee ve-

riiicou uma adesão acritica de duas qeragdes. Na priineira

exposigâo de "Arte Moderna" (1935) ao lado de FrancLsco

Franco, Abel Manta, Antbnio Soares, Dbrd.io Gomes, Francie

Sm.ith, Viana, Jorge Barradas e Emmérico Nunes, íiguiarara

artistas como Carlos Botelho, Cleraentina Carneiro cie Moura,

Cunha Barro:;, Guilherme Filipe, João Cartos, Lino AntdnLo,

F.Loy, Pauio Ferreira, Roberto de Araújo, Tomáe de Mullo

(Tom), Albuguerque Bettenconrt , Antbnio da Costa, Cauto da

Maia, Barata Foyo ou como Jtilio Santoc o Joeé Mar'ta Amaro

Júnior. Era uma representagão em peeo
- com a ausoncia de

Alraada, aliás, notada (96)
- mae ela eb aparentemento podia

traduzir esca "irreverência oficial" de que Ferro talava

(97). Ou eeja, ela expruceava-a no qeeto inctitucional que a

permitira raae não no toor dae propostas que ali go vuicu-

lavam.

A critica acolheu de modo variado usta manifestagão e,

em si meerao, este desacordo era o reflexo dessa dupl.i im-

possibilidado. 0 apoio a eeta nova modaliclade de "alianga

cntre o Efjtado e a Arte" (98) e as reticencias ou u dcscon-

fianga que ola proporcionava tiverara os eeus arautos e tri-

bunas prdprias, mas a realidade era uma sd: "os artistas não

se langam ã procura de temas, de efeitos, de concepgdee .

Falta ã sua pintura movimento, Impeto de tintas, audaciae

formais, o roflexo do edculo que passa" (99). 0 quo o "Dia

rio de Lisboa" assim notava e criticava era tambdm a razão

pela qual "0 Bandarra" a apoiava. No ano seguinte, na
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"

■'■.■■.■gão" ,
Antdnio Pedro que participava no salão polémico

tl..'. "ArtisLas Modernos Independontes
"

,
aberto paralelamente

.1 -..-gitnda exposigão de "Arte Moderna" do S.P.N., com o pro-

\-
■ ito de marcar uma posigão dissidente dirá gue, no salão

«>: i.cioso "guase nada" havia de arte moderna (100). No outro,

jioidm, realizado na casa Quintão, ao Chiadcj, homenageara-se

Amcirieo, Santa Rita, Sá Carneiro e Pessoa (falecido há um

uno) e reuniram-se onze artistas cora guarenta e nove obrus,

t-iu reivindicagdee de uraa heranga ou espirito raoderno gue

(uetendia contrapor-se ao teor do já institucionalizado sa-

l.it.i de Ferro. Almada, Sara Afonso, Eloy, Júlio, Arlindcj Vi-

feute, Maria Helena Vieira da Silva, seti marido Arpad

Szenes, Szobel e o inglés Hayter, gue em breve seria cdle-

iuu, expunham em conjunto e com eles ee estreava Antdnio

P..'riro (101). Este últirao reivindicaria para esta mani. f esta-

gao a classif icagao de "a melhor exposigão moderna de con-

juiito que ee realizou em Lisboa (...); a meihor e a mais

m..jrierna" (102), om conflito aberto com as exposigbes do

S.P.N.. Mas, se no conjunto tal apreciagâo era acertada,

<i,guns daqueles artistas tinham participado na primeira ex-

p.jsLgão de Ferro, como Eloy, e mesmo na sequnda, que decor-

i .. ao mesmo tempo, como Magalhães Filho, ou nos anos se-

ijuinLos iili figurariam como Sara Afonso, Celestiiĸj Alves,

Ftederico George, Joaguim Correia e Joáo Fragoso, evLden-

c..-.;.co a íragilidade do credo que a ambos os altares ser-

v,.i.íi. Não fora alL a notdria marcagão da est rangel raria pre-

f.enca du uina Vieira da Siiva e do outros estrangeiros o essu

'iiuu'enga seria tdnue, fruto inais de um acaso tíe ol.i.o; qut:

tiu i.orga ou novidade jjictural dos seus autor.'S.

A confusão que os saldes de "Arte Modorna" veicuiavain

i ÚLíxe á superficie a prdpria identif icagao cio conceito que

:-MvLa inaie uin espirito que uma prática. Antdnio Ferro teve,

>>!./,u.amcnte, algumas responsabilidades nisso, mas não todas.

Ijbj.imoe que a eua abertura aoe novos era feita de preterc;n-

cias pessoais aliuientadas por um imediatisrao mundano que

i .i.ca as suas exigências no tempo. Ao instituir os saldee,

i'riTo calculou uma amplitude, tc>da feita de boas- vontades

u.ie .u:a também a
•

a' da op'ort idâde de um apoio estatal
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que esses mesmos artistas pediam. A sua não definigão de

princijjios estéticos, regras, raodeios fo.i, ao fim <■ <><_> c.ibo,

uma vi.a dipLomática e política para essa captagáo abrangente

e, possivelmente, outra coisa não poderia ter sido. Os gos-

tos cte Ferro não traduziam opgdes concertadas numa aposta

pictural ou escultdrica gue fosse ela mesma a expressão de

uma linha estética precisa. Para o contexto nacional, eles

eram avangados, ou melhor,menos retrdgrados, menos liinitados

do que outros, que iqualmente alqumas instituigdes licjadas

aos me.ioĸ artisticos defendiara. Talvez, nem ele prdprio ne-

cessitasse de os tt:r, bastando-lhe a inegável iniciativa gue

tinha e o poder visivel de realizar o gue ha muito acjuardava

conf irmagão . Mas nâo tendo, por sua vez, os artistas essa

consciência, destringa, gue lhes carecia, o resultado desta

sua aposta estava ã partida votado ao fracaeso.

Quando, em 1935, no banquete da comemoragâo do primeiro

destes saldes, e já depois de este ter s Ldo inaugurado

(10 3), Ferro langa alguma luz sobre ae directrizes através

das guais estes se deveriam reger e, principalmente, das

fungdes gue, neste capítulo, o S.P.N. desempenhar ia, uin

vasto clamor de surpresa e indignagão se levantou. E certo

que em si mesmas as fungdes anunciadas eram contraditdrias :

por um lado, o S.P.N. definia-se como "pura e simj>lesmente

um drqão animador": "Não consagramos : estimulamoe
"

,
dizia

Ferro (104); por outro, anunciava premiagôes ,
com a

instituigão de dois galarddes consagrados ãs artes

plásticas. Nestes, a escolha das designagdes de "prémio

Sousa Cardoso" e de "prémio Columbano" eram tainbdm o reflexo

de uma conciliagão estética gue os seus nomes representavam

eni opostas direcgoes numa tentativa de eguilibrios detnas iado

instaveis para poderem perdurar. Procurando ser ínais um

estiraulo gue uma consagragão
-

gue Ferro achava dever

continuar a cargo do Ministério da Inetrugâo Piiblica - esta

iniciativa não deixava de trazer pressupostos ,

apresentando-se corao indispensável apoio, no sentido de ser

conseguido ura "equilibrio" no prosseguimento das pescjuisas

individuais - factor determinante na resolugão de "revol-



tás", "muttas vezes fecundas", mas gue urgia acompanhar

imj.odindo a "loucura das forraas" (105).

Aos artistas eeee quaee diriqismo não passou despercebi-

tíu c contra ele reaqirara, tentando distanciar-se desses sa-

Ldes. Mae era um contra-senso pensar que o Estado não tLra-

r i ... vantaqem da protecgão que J.he fora solicitada. Apanhados

docjjrevenidos , correspondendo ao apelo de participagão em

iiiassa e vendo depois o ioqro em que tudo se t.ransformara, os

artistas modernos tambdm não tinham a razão que poderia

justificar a distanciagão ou as críticas que formularam.

Esca razão sb a afirmagão pictural ihes poderia ter dado e

i'':_:.ia não se verificou. Na grande maioria dos casos, ã margeni

tio c.P.N. ou com ele, a inventiva dos "modernos" -

pelo me-

110.., naquelu que foi considerada a sua sequnda geragão
- não

uJttupaesou os limites que para eles Ferro tragara. Esse foi

cj .■.ioii maior drama e, porventura, a razão de Ferro até que os

anoc do apbs-querra pudessem Lntroduzir outras coordenadas

oeteticas e po.líticas na cena artistica nacional.

De 1935 a J940, estes saldee prosseguiram quase sem no-

viclade, anualmente verificacjos com excejjgão do ano de 19 37,

em que tais c:xposigdes não tiverara lugar por motivos gue a

ciae foram alheios, mas gue explicavam a grande concentragâo

ric eeforgos na representagão portuguesa em Paris (106). Esta

cGiiGtituiu a primeira afirmagão em forga no estrangeiro da

"f.o 1 itica do espirlto" gue Ferro preconizava e, com ela,

pouu constituir uma equipa onde 1 iguravam os mais fiéis

v:xj,iJG.itores cientes saldes. Outros, porém, a eles se junta-

riuit. Em 1936, na segunda exposigâo de "Arte Moderna" surgem

jj: .■stMigas novac corao Caraarinha, Magalhães Filho, Manuel La-

pa , Maria Adelaide Lima Cruz, Regina Santos, Celestino Al -

ver;, Eduardo Malta, Frederico George e João Augusto; era

l'i.S, vemos aparecer Portela Júnior, Ricardo Bensaúde,

Mut.hado da Cruz, Manuel Lima, Estrela Faria e Carlos

Carneiro; e, depois, ern 1939, outras se lhes acrescentaram,

e.i'. signif icagdes de uma abrangência gue não poderia deixar

du dar teeultados. AI aparecem Aires de Carvalho, Augueto

Tuvuros, Machacto da Luz., ..MiiLy... Pos.s.b^__5ara Afonso, Mariii

:,2h.



Keil, Domingos Alvarez, Fred Kradolfer, Jaime Rebocho e

mesino Antdnio Pedro, evidenciando um clima de colaboragdes

que a exposigão do Mundo Portuquês, em Beldm, repetia. Em

1940, para além das novas presengas de Neves e Sousa, Álvaro

Canelas, Antdnio Serpa, Jorge Matos Chaves, Josd Rocha, Luis

Dourdil, Rogue Gameiro, Ofdlia Marques e Cándido da Costa

Pinto, são oe eecultores que entram era massa: a Álvaro de

Brée, Anjos Teixeira (Filho), Antdnio Duarte (asslduo atd

1951) Anttínio de Azevedo, Barata Feyo, Canto da Maya,

Leopoldo de Almeida, Martins Correia (assíduo atd 1951)

eequem-ee Hein Semke, João Fraqoso e Luís Fernandee (todos

em 1941), mostrando a importância crescente da Escultura,

cjue a instituigão, nesse ano de 1940, do Prémio "Manuel

Pereira" reforgava. Essa era tambéra uitta das consequéncias da

exposigão de Belém, onde aos escultores fora dado ura papel

determinante .

A novidade da presenga de Almada e de Antbnio Dacosta ern

1941, ou a inclusão de um quadro de Jíilio Pomar em 1942 e em

1944, apds as participagbes de Antdnio Pedro ern 1939 e de

Cándido da Costa Pinto em 1940, que se irlara repetir nos

saldes de 1942 e 1944 e nos de 1944 e 1945, respectivainente,

sao jjor si mesmo a evidéncia pura das hesitagdes ou dos

equivocos que então ee viviam. Para além doe fiéis da pri-

meira hora, Eloy, Carlos Botelho, Paulo Ferreira, Torn,

l.irunérico, raas também de Barradas, Antdnio Soaree, Viana,

Abel Manta, Ddrdio Gomes, Amaro Júnior e Júlio Santoc ou de

Frederico George e Manuel Lapa (a partir de J9 3(>) e de

Manuel Bentes (a partir de 1942) outras participagdes se

verificariam pelos anos 40 fora sem gue o engrossar dae euae

fileiras correspondecse a uma alteragáo de perepectiva,

raudanga forraal ou revisâo estética. Pelo contrário. Oc

ealdes do SPN/SNĩ, nas suas treze sessdes de "Arte Moderna",

realizadas em 1935 e 1949, tal como em outra.s menos

numerosas e menos regularee, de desenho e aguarela (107), de

ilustradoree (108), arte cenográfica e figurinos (109), arte

sacra moderna (110), artes decorativas (111) de corâmica

(112) ou de "artistas do norte" (113) ilustrariam este

caminho. — •
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A fruquôncia sempre crescente ou sem oscilagdes siqnifi-

c.i ivae dos expositores dos saldes de Arte Moderna (em 1935,

... total foi de 26, elevando-se em 1940 para 39 e em 1945

r.iiũ 58 e em 1951 para 52) e o seu paralelo movimento em

i.iiiiitu.u ric obras expostas (de 62 em 1935 para 77 em 1940 e de

n 1 em 1945 para 88 em 1951) verif icando-se em 1948 o seu

iiuu.iiiio com 95 pegas no conjunto, não era bastante para tor-

uai um forga efectiva ou existência uma rea.lidade que sb a

afiaronciii concreta dos números parecia dar . O fervor o as

ariusoee que eetae estatlsticas podem indiciar e que acompa

iihni. ain uui certo optimismo de Ferro, se contribuíram para

". injjor uma iinaqem de marca ao SPN/SNI serviram tarabdm para

qut: a sua sombra ee escondesse um acerto, através do qual se

j.iocecsou a amputagão histdrica objectiva das possibilidades

cie uma arte raoderna em Portuqal. Estes anos cimentariain,

ac.iiua de tudo, os principioe de que "a ordem foi sempre o

v.-iriadciro clima de beleza", na convicgão de que ela evita-

t 'i.i, conto, de resto, evitou, "os qrandes males" de "inquie-

tagao doentia, desorientagão calamitoea, pendor anarquizan-

i -.-" ric: que inuitas vezes "enferraava" a arte moderna (114).

Nu.u.a acalmia, sem viqor nem imaginagão nem surpresa, que

Antriiiio Pedro, em 1936, já denunciara como sendo "a arte de

utie gostam os seus organizadores
"

,
"cora geito de certas de

coragdes nae capas dos magazines" (115)
- o gue nâo o impe-

,1... ae ali participar em 1939, e depois ainda em 1942 e 1944

: Lstitucionalizou-se uma linguagem de aparência gue miraava

<>g uontornoc de uraa roodernidade sem lhe perceber o sentido.

ĩndcua, deeembaragada de todoe os perigos, meia cosmopo-

I i i «.i meiii nacionalista, dentro de parâmetroe decorativos e

inorieetaincnte ousados, ela estava pronta para servir os de-

sicjnio:; do Estado gue assim se via reconipensado da protecg<io

i;li.: oncetara. Se a ela foram, desde logo, impostos limitee,

pi evenindo-se os artistas de gue o Estado "não podia ser

l-ĩ.-.'.MTae" nein pretendia "transformar os artistas em funcio-

!:,', rios públicos" (116), eles resultaram em dupla vantagem

p.ii.i guem assiin os tragara, tanto mais gue sem os encargos

q:..;, desta forma, rejeitava, acabava por ter todos os qanhos

isef-entus a uma arte oficial e inteirame.nte protegida.
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Oe prémios de "estimulo" tinham essa fungâo de modelo, e

sem raego nem contradigão, os artistas â falta de Mecenas

pintavam "no Inverno para a S.N.B.A. e no Verão para o

S.P.N." (117) como, em 1941, escrevia Diogo de Macedo. Se-

guindo em cada um deles "o receituário dos prémios e dos

regulamentos estéticos", com jeitos de adaptagão ã sala que

os recebe" e "palpite no número que vai ser premiado", os

pintores davam corpo a um novo academisrao que ma.is tarde

será visto corao "de fundos escuros" nos saldes da S.N.B.A. e

de "fundos claros" no S.P.N., compondo essa "pacata feeta de

rapazes caneados na fantasia e medrosos nas diabruras"

(118). E, em 1945, seria a "Acgâo", semanario de

extrema-direita, por razdes opostas, a interroqar-se "de que

planeta estranho desceram estes pintores e estes escultores

que assim afirraarara ignorar este atorraentado raundo de

araargura e miséria, de dor e angústia?" (119). Mas <i ferida

nao deixava, mesmo assim, de ser apontada, e o prbprio

articulista avangava que a renovagão pretendida por Ferro

teria sido afinal "apenas superf icial, nada inais que sLraples

modificagão de processos, mera revoiugâo cie ordent técnica,

imposta pela moda mas que não afectou as almas no que as

almas têm de mais profundo" . A tcĩo defendida conciliagâo de

Ferro resultara num equívoco para tcjdos oe lados. O premio

"Columbano" atribuido em 1944 a uraa natureza rnorta de Júlio

Santos (120) era a confirmagão deesa insustentável poĩ. í.t.ica

de acertos, de contornos adocicados e objectos acessíveis a

uma burguesia nacional preguigosa e inculta. Era tambdm a

prova provada do beco sem saída para o qual Ferro avangava

e, mais do que iseo, era já a imaqem clara da

impossibilidade mesma de uma pintura portuquesa cligna desse

nome .

0 acerto aparente era que é possível ler as atrLbuigbee

dos prémios do S.P.N. aesequra, por outro lado, a contirĸia-

gåo de uma linha formal que triunfou e deixou apds ela a sua

marca indelével. A sua institucionalizagão cra toctas ae

frt;ntes -

pintura, escultura, desenho, cerâmica, artistas do

nortc ou estrangeiros, ou expositores modernos dos salôes da

S.N.B.A. (121) - possibilitou, noe catorze prémios criados,
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uiii utendiinento a toda a forina" "de expressão gue se eetendeu,

«.ii.i<is, como vereraos a literatura, ã poesia, a raúsica, ao

i.e.itro, ao cinema e h fotografia. Procurando, sera dtlvida,

". mpulsionar todos estes registos, esses prémios não

oeixavam, poréitt, de marcar os limites da inventiva. Ao de

"CoLumbano" o "Sousa Cardoso" (pintura) logo criados em

1935, sucedeu o de "Manuel Pereira" (escultura) instituido

eia 1940 e sinal evidente da importância gue a esta arte

con.egava a ser dada. No Porto, criaram-se correspondências

e imi lares embora inais tardias em saldes ali organizadoe: em

1945, eurgem oc prémioe de "Antbnio Carneiro" (pintura) e o

dc "Annando riu Basto" (pintura) e, em 1947, aparecem o de

"

lieiir Lqiu: Pousâo" (pinturu) e o de "Tei.xeira l,oj.es"

(oscultura). Dcjíg anoe depois, seria ainda criado o pteiuio

"Marques de Oliveira", alcangado por Fernando l.anhas ntutia

eviclente iiiarcogão de novas coordenadae que o tempo definia.

Fnt retanto, na capital, langavam-se galarddes de difcronto

a I cancu e intungão que iam tocando o descnho, aguarelu e

(jiuvura (prémio "Domingos Segueira") ou apenas a aguarola o

.ieGcnho ( préinio "José Tagarro") instituídos em 1946, ano em

q.ii: também se langou o prémio "Francisco de Holanda" para

p..ut icipant.es estrangeiros . Esta vontade actualizava o gosto

cue, em 1942, havia levado ã criagão do prdmio "Rcjgue

c:.i:teiro" (destinado a distinguir expositores do Salão de

iuvorno, da S.N.B.A.) e selava um compromisso de

t eeonhecimentos institucionais mútuos de que os prémios

"Sl Iva Porto" (pintura) e "Soares dos Reis" (escultura)

ap.trocidos ambos em 1940, e enderegadoe a eeea raesma

S.N.B.A., tinham já s ido o primeiro sinal.

Nu verdade, os picmLos "Silva Porto" e "Soares cios Ruis"

vocacionados para qalardoar artistas "propositadamente ien-

iog", "clássicos no bom sentido da palavra, que n<ĩo se

iiduptaiii ao dinamismo do nosso tempo" (122) transportavain um

L «j I signiticario gue haveria de ser fatal para ambas as ins-

t.iLuigdes. A ideia tinha vindo de Carneiro Pacheco, entcĩo

Miiiistro da Instrugcĩo, e v.isava um eguilíbrio diplomático

t.-;n.i'u Ressano Garcia, que se mantinha â frente da S.N.B.A.,

e /uitdnio Ferro, atacado na célebre conferência que aquelt;
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coronel proferiu, era 19 39, por dar larga cobertura aos "iuo-

dernoG" (123). Essa cooperagâo, gue se revelat ia pcs.itíu para

Ferro, era um modo de tentar conciliar duas posigoos anta-

gon.icas e evitar uma bipolarizagão entre os salbes de cada

tim desees organismos . Financiado o prémio "Silva Porto" pelo

Instituto da Alta Cultura, pela prdpria S.N.B.A. o i>ulo SPN/

/SNl, o rie "Soares doe Re.'te" ficou, no entanto, a ox|)oneas

exclusivcis do Secretariado de Ferro, o gue llie trottxe van-

taquns embora aumentando-lhe ac responsabilidades . A pri-

meira era exactamente a de conseguir justificar aos oihos

pút.'licos uma tão grande abrangencia de interesses, quando

anos atrás afirmara eo ocupar-ee dos modernos. Com ineqavui

habi liriiioo, Ferro resolve esta contrarledade uGtiiot: 1 uuundo

limitoG que, leqitimando uma rnoviraentagão imediata, liaveriam

de compromoter todo o futuro. A fdrmula de que "o salão da

s.N.ll.A. ficará sendo a grande eetagão dos que cheqam", on

(juanto "o estúdio do SPN (...) continuará a ser a pequena

ostagâo tíos que partem" (124) era perfeita se acaso na sua

def inigcîo não estivesee já contido o eentido do caiuinho. Ao

concidorar que o "eetíinulo" se encaminhava para uma "consa-

tjrag.io" que podia caber dentro dos parâmetros est.o icos de

uiua entidade corao a S.N.B.A. (125), Ferro ou esvaziava o

coueuito tit.- estimulo ou assequrava na consaqragno uma

i i xag. .o oetotica onde cabiam ja váriae formas de acaricmÍGiuo.

Mu..,, st:, j>or um lario, esta distorgão proporcionou uma

couvivencia que, inevitavelmente, acabaria por aproximar

.■GGos saldes, por outro, ela confundiu os artistae,

hLpnotizando-os pelo puro prémio e contribu inrio p.ira que

ustes, por faciliciario, tomassem as reqras dos respectivos

requlamontos como recoituários a qtio oljedec iaui

acr.it ioamente, como vimoe ter reconhecido Dioqo de M.icedo,

om 1941. De resto, eete escultor, que jamais c-xpbs noc

salous rio SPN, tinha sirio, loqo em 1940, convidado <i parti-

cipar no júri de premiagão dos qalarddes com que F«m ro pas-

saria a beneficiar oe saldes da S.N.R.A.. Ao lado du direc-

tor clo SPN, e com ae prescngae de Reinaldo doe Santos, An-

trinio Soares, Armando Lucena, Simdes de Almeida o Tertul iano

Marques, ule também pdde votar, a selecgão final que atri-

btiiu o prdmio "Silva Porto" pela primeira voz a Dominqos

:,
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Keuelo e o de "Soares dos Reis" a Leopoldo de Almeida, numa

i.u ..tribuigão acertada que os anos seguintee não sustonta-

i i.iin. Os "propositadamente lentos", "os clássicos", ou não

i'ln-gavam ãs exigências do júri ou já haviam entrado nos

...ildes do S.P.N., com toda a naturalidade, independentemente

ri.is suas opgdes estéticas, geragdes, ou convicgdes. Machadu

tiu Luz, assiduo expositor dos saldes da S.N.B.A. e sua ter-

oeira medalha em pintura em 1937, no ano seguinte expôe no

S.P.N., o mesmo acontecendo a Portela Jiinior e a Júlio San-

i oe (1§ medalha de pintura da S.N.B.A., em 1941, e expocitor

nos saldes do S.P.N. desde a primeira hora), tal como,

iitiás, Amaro Júnior, discipulo de Veloso Salgado e também

:uel participante dos saldes de Ferro, para já não falar de

Kduardo Malta gue premiado na S.N.B.A. ( com a 2a medalha tíe

pintura em 1935 e cora a ia em 1937) foi o eegundo artisi a a

:uccber o grande prémio "Columbano" do S.P.N. em 1936; tnae

... i influências sociais e politicas certamente agiram em pa-

raielos poderes .

£ste movimento de vai e vem era acompanhadc

j>or outros. Sara Afonso, Milly Possoz, Clementina Carnoiro

i.ie Moura e Emmérico são pintores que trocam os saldes ria

:..!. .B.A. pelos do S.P.N. ou os conjuqam, coino Emraérico, que

i !it erromperia a sua participagão nos priraeiros apenae du-

rante os anoe de 1944 e 1945, retoraando logo em 1946 os ea-

lo.'s da S.N.B.A., e em 1947, os do SPN/SNI. Mais vellios,

coiiio Viana e Abel Manta, preeentes logo ern 19 35 no primoito

suiao de Ferro, ou como Manuel Bentes, que ali sô se esti eou

e;n 1942, sequiram, também, esee apelo, embora voltando todos

a expor na casa-raãe com excepgão de Viana. Aliás, uma movi-

iiitMitagåo inversa se verificou de iqual modo . Artistas t.-omo

M.njalhãee Filho, Estrela Faria, Frederico Gcorge, Luie Dour-

ri L l ou Barradas, Antdnio Soares e Ddrdio Gomes, tiveriim

pĩ'-cengas asseguradas nos dois saldes (126), num

i c.tíi f erentismo de propostas e posturas gue, afinal, outra

coisa não era gue o prdprio reflexo do compromisso de Ferro.

!:;:.o mestno ficou claro guando, em 1947, Manuel Bentes foi

s.ujundo prémio "Silva Porto" e prémio "Sousa Cardoso" ou

.jiiundo Celastino. Aiv£5c,.dep.oÍJj._d.e...t£.K._a.l.QtÃ)jg.ido t.ambéin o se-
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qundo preinio "Silva Porto" eni 1944, consegue iguulmuntu a

alta distingâo de prdmio "Sousa Cardoso" em 1948. Tanibum a

uscultura nao foi excepgão nesta regra. Martins Corruia,

assíduo participante nos saldes de Ferro desde 1940, foi

galardoado com o prémio "Soares dos Reis" em 1942 e, em 1944

e 1948, com o de "Manuel Pereira", situagão essa gue su re-

petiu com Antbnio Duarte que alcanga em 1942 o de "Manuel

Pcreira" e, em 1944, o segundo prémio "Soares dos Reis".

Foi a iinagem ideoldgica deste compromisso entre o "clás-

eico" e "o uioderno" acertado por um gosto munciano u sorvicio

por um Joiclorismo elegante gue os prémios concei t ttatios tio

SPN/SNI trouxcram h luz do dia. Os premiados, contados t;m

1957, tinham sido setenta, e alguns foram cietentores rit; ciois

ou três prdraios (na mesraa especialidade como Soat es ou V'ta-

na, prdmios "Columbano" em 1935 e 1949 ou om 194 1 e 1948,

como M.irtins Correia e Barata Feyo, prdmios "Manuel Pereira"

em 1944 c: 1948 ou 1946 e 1951 - ou como o vclho João da

Silva, prdmio "Soares dos Reis" em 1948 e 1951). Almacia foi

premiado em 1942 ( "Columbano" ) e em 1946 (
"

Sequeira" .

,
C'anto

da Maia em 1945 ("Manuel Pereira" ) ,
Dbrdio em 1938 ("Colum-

bano" ) e ein 1946 ( "Antdnio Carneiro"); Barrariac em 1939

("Coiurabano" ) e era 1949 ("Sebastião Almeida"), Bentes um

1947 ("Souca Cardoso"), Milly Possoz era 1944 ("Sotisu Cardo-

so" ) era 194 9 ( "José Taqarro" ) e em 1951 ( "Co lumbano" ) ,
Abel

Manta em 1942 ("Silva Porto") e Stuart em 1949 ( "Scqueira" ) .

Tambêm ee reqistam ae premiagdes de Botelho em 1938 ("Sousa

Cardoso") e om 1940 ( "Columbano" ) , Eloy em 1935 ("Sousa Car-

doso"), Dacostii em 1942 ("Sousa Cardoso" ) ,
Carloe Carnuiro

ora 1946 ( "Antônio Carneiro"), Júlio Resende om 1945 ("Ar-

mando l.asto"), Estrela Faria em 1946 ( "Columbano" ) ,
Catuari-

n ha om 19 36 ("Souea Carcioeo"), Paulo Ferreira c:m 19 59 ("Sou-

ea Carcioso" ) e em 1946 ("Joeé Tagarro" ) ,
Ofélia Marquue em

1940 ("Souea Cardoso" ) , Maria Keil em 1941 ("Sousa Cardo-

so" ), Sara Afonso em 1945 ("Sousa Cardoso"), MaqaLhaus Ft-

lho em 1946 ("Sousa Cardoso" ) , Celestino AIvog <:m 1940

("Sousa Cardoso"), Frederico George em 1944 ( "Col umbano" ) ,

Julio Santos ein 1945 ( "Colurabano" ) , Luciano Santos eiu 1947

("Columbanq."}, . Jofio, Martins.,. da_..Costa em 1948 ("Antonio
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Curneiro" ) e em 1946 ("Armando Basto"), Antdnio Sampaio em

1947 ( "Armando Basto"), Artur Barbosa da Fonseca em 1948

( "Armando Basto"), Manuel Lapa em 1947 ("Domingos Sequei-

r«i" ), Antdnio Cruz em 1947 (
"

José Taqarro" e "Henrique

l'ousão" ), o brasileiro Tornás de Mello e a alemã Gretchen

Wohlwill ("Francisco de Holanda") em 1946 e 1947 e Maria

Madalena Sequeira Cabral em 1948 ( "Henrique Pousão"). Os

escultores tambéra foram objecto de consaqragão: Alvaro de

Bi oe em 1940, Antdnio Duarte em 1942, Martins Correia em

1944 e 1948, Canto da Maya em 1945, Barata Feyo em 1946 e

1951, João Fragoso em 1947 e Maria Amélia Carvalheira da

Silva em 1949, recebem o prémio "Manuel Pereira, enguanto no

Norte eram atribuídos os prémios "Teixeira Lopes" a Sousa

Caldae em 1947 a Antdnio Cruz em 1948 e a Maria Graciosa de

Carvalho em 1950. Já de uma "terceira geragãtj", entre 1945 e

l')50, foram premiados também no Porto, Júlio Resende em

Í945, Artur Barbosa da Fonseca em 1948, e Aníbal Alcindo em

!950, todos com o prémio "Armando de Basto" enquanto a

l'i:rnando Lanhas, era 1949, era atribuído^ corao viraoSjO prémio

"Marques de Oliveira".

Estas consaqragdes não neqam os acertos em que os prd-

pi ios prémios se haviam forjado. Dioqo de Macedo, no prefá-

clo que escreveu em 1949, para o catalogo da "oxposigao dcjc

Aitietas Premiados pelo SNI" interroqar-se-ia se essa re-

juesentagão seria "uma revisáo", "uma evocagão" ou "um in-

vuĩitãrio" (127). Na altura, era ainda cedo para uma resposta

c.ibal e, por isso mesmo, prudentemente, eie preferiu con-

cluir que "a análise desta exposigão deve ser condicional" .

Atci entao 13 tinhara sido ja os prémios criados e o número

cíog homenaqeados elevava-se a 39. A dúvida se estes eram ou

ii.lo os valores representativos da produgão nacional atra-

vesea o texto de Dioqo de Macedo quanto d certo a sua con-

vi..:gão de que "a paixão e o gosto intrometem-se com a sabe-

doria" . E essa "sabedoria" era filha da "imparcialidade" ,

"uraa senhora sem coragáo" pouco conveniente ou permeável âs

diplomacias e compromissos de gue afinal estas consagragdes

tiavlam sido fruto. Deixava-se â Histdria o seu julgamento

couio se ela - pudeeae — repara-r—-na—definitiva conclusão uma

'i't
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falta retrospectiva cujas conseguéncias acabariam tambdm por

afectá-la profundaraente .

A "exposigão dos Artistas Premiados", visando lestituir

a Fcrro a plenitude das suas certezas, não de.ixou de mostrar

a mudanga entretanto operada. Em 19 35 o retrato "Natacha" de

Antdnio Soares, gue alcangou o prémio "Columbano", e o
"

re
-

trato de Paulo Ferreira" por Mário Eloy (prémio "Sous.i C'ar-

doeo") davam o tom do compromisso entre uin cort o gosto

mundano e a concentragão de valoree estruturais que loqo, no

ano segui.nte, cederia o passo cã superf icialidade am.nieirada

dc ura F.duardo Malta gue, com a sua "Sirka", arrancuria o

préiuio "Coiurabano" enguanto Caraarinha alcangava o "Sousa

Cardoso" com uma composigão escolarmente bem movimentada e

vocacionada para cartão de tapegaria, como, de icst.o, ai se

C : spo c ia 1 i z ou .

Os anos que se sequiram vâo alternar-se entre a valori-

zagâo de uma retratistica e a fixagão de paisagenc, tratadas

sempre como rostos ou face visível do espírito dae íiguras e

dos iugares. A exposigâo de "Arte Popular Portuguosa" rea-

tizada em 1936, depois de no ano anterior ter Lntegrado com

succsso a "Quinzena de Arte Portuguesa" em Genebr.i, numa

iniclativa do S.P.N., trouxera a lume um territorio cic con-

sidoravei interesse estratégico e em circunstãncias cio com-

pLeto controlo de inf luências gue visava encaminhar o oihar

para as raizes cujas formas e coree integravam a imagom de

tiin nacional ismo, atributo o ruicleo central da initologia da

"jjotítica do espírito". No catálogo da exposigão, Ltiis Cha-

Vl.:i, uin dos seue organizadores ,
fizera o elogio da art.u po-

pular como expressão completa e eguiparara os artietas aos

artocaos
- "tão artietas, quando o sáo, como aquelcs quo

toclos nos sentimos que têm arte, e não são populares" (128).

Na arte popular viveria assim "também um aspecto couipl.:to de

oi.vilizagão, que se basta e inteqra", "cor cjlic vibru, viria

que estraieja esfuziante, sempre a mesma coisa turio, e sem-

jji •(•» i udo diferente" .

A verdade .é_que.a_.. xede«|cob.ejrta__deste fundo
. por r.izdes
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regionalizou nos mesmos termos em que anos

iii'.iiG levara a cabo a cruzada internacionalista do moder-

uisn.o. Os artistas foram postos diante desta fonte

. iiesgotável de temas e maneiras, atraídos não sb pela sua

"ussência decorativista" mas tambéra pela vaga consciência de

cjue náo era possivel outro caminho, ou gue, talvez, agui

encontravam matéria mais actuante, assunto de reflexão cen-

tializada a tempo inteiro numa realidade gue lhes eecapava.

Estu foi o reflexo natural de uma pintura esvaziada de si

niesmo peia prática da ilustragão e na gual nenhuma outra

forga externa consistente parecia ter meios de reconduzir ou

reforgar a sua essência. Luís Chaves insistia então gue "po-

dem os altos artistas das concepgdes de apurada cultura

<ibrandar as cores até morrerem na luz, gue ilumina a vida

noe corpos e nas coisas; mas os artistas nascentes da natu-

it:;:<i, única mestra, sem teorias nem escolas intelectuais,

euntem a cor sem remorsos e sem abdicagão, como a vêera e

1 hes entra na alma". E disso os artistas tomaram consciência

quando em 1937, em Paris, a sala de etnoqrafia popular obtém

accinalável êxito, alcangando os bonecos de Tom, vestidos

por Dalila Braga, um "Grand Prix" em paralela premiagão aos

niais conceituados momentos da pintura nacionai. Em 1939, a

rejuesentagão portuguesa em Nova Iorgue e S. Francisco foi o

prlmeiro espelhamento dessa mudanga, apbs o concurso da "Al-

cloia mais Portuguesa de Portugal", langado em 1938, e gue,

ex.ictamente, no seu regulamento lembrava gue "nessa obra de

runascimento folcldrico e etnográfico nacional" haveria que

r epediar "influências alheias e nocivas" loqrando "manter

ini.ictos, na sua pureza e graga, os costumes tradicionais
"

( 179).

0 conceito de "harmonia" gue Ferro langará como susten-

luĩculo da teorizagao da sua "campanha de bom goeto" (130),

Giiuvizará os contornos de alguns restos de agreesi vidade gue

o movimento moderno deixara, ficando, em seu lugar, a ful-

gurancia de uma retratística como modo positivo de uma pai-

:.;aqem humana gue ele necessitava para confirmar a sua "po-

l.ítica do espírito". Quando ela não era a expressão de um

intimismo gue a '"nôvã" "arté sacra_tfãzÍã"7-cbino na "Anunciagao"

■■ ■ 4 -
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de Barradas (prémio "Columbano" de 1939) era o recorte ein-

gularizado dc fiquras eeveramente impostas, fossem elas as

"Criangas" de Ofélia Marques (prémio "Sousa Cardoso" de

1940) ou o "auto-retrato" de Maria Keil (prémio

"Sousa-Cardoso" de 1941). Mas o retrato teve também uma latío

de decoragáo mural, oficial ou particular, que Maqalhaos

Filho (prémio "Sousa Cardoso" em 1946), Manuei Lapa (prenũo

"Dominqos Sequeira" eni 1947) ou Frederico Georqe (|>rcuiio

"Columbano" om 1944) exemplif icavam como íorma de

aproximagão h paisaqem c fácil fuqa h concentragao na

f igura .

Arredada a verdade da retratagão nos moldes em gue Eloy

propueera cin 1935, projectada num imobi 1 ismo guo sri as

grandes extenedes podiam contrariar ou numa mobilidade sem

contro t«ão prdpria da retratística nacional, restava a ex-

ploragão cta temática do povo em caracterizagdes fantae iari<ie

de uma pose nacional . Paulo Ferreira (prémio "Sousa Cardoso"

era 1939) com as suas "camponesas" ,
bem pouco rura.is, garante

a possib.il idade de um diecureo decorativieta, prdximo da

ilustragáo, gue reunia com sucesso uma graciosidade formal

aos temas da "verdadeira nagáo" (131) em esti lizagdee de

tipologiae populares gue Bernardo Marguee of icial i zai ia em

1941, na sua proposta para a prLroeira capa da revista "Pa-

norama" (132). De resto, eeta era a via que aprox iinava irae-

diatamento o retrato ã paieaqem do país, conf undinrio-OG no

reqisto onde tudo se unia como evidência ma ior do iinpoi Lt> rio

ecpirito e cia Ldeologia.

Júlio Santoe, prémio "Columbano" em 1945, tuiitava a

exploragâo modernizante de um esguema paisagistico natura-

lista sem oe reeultadoe de um Ddrdio Comes (prém.io "Coluiu-

bano" de 19 38) ou sem as preferências impress ionistas c\c tun

Luciano Sant.os (préinio "Columbano" de 1947) e mesnto sum os

valores fucricos de uma Milly Possoz (prriinio "Sousa Cardoso"

oin 1944) ou o lirisrao ingénuo de uma Sara Afonso (preinio

"Sousa Cardoso" de 1945). Botelho, por «c*u lado, quo tratara

o teraa de vistas urbanas ao lonqo dos anos 30, raerecendo a

designagão du "pintor dc' Lisboa" r-e fora premio "Sousa Car-
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tic-GO" em 1938 e "Columbano" em 1940, com uma vista das "Do-

cas do Mississipi" (pintada em 1939 durante a sua estada nos

Ectados Unidos da Araérica), ficara preso nas impressdes de

uiiia capital ali colhida na sua pacatez de vida. Até ã sua

exposigão de 1947, gue realizou em Paris, ele trabaihou sem

cessar os motivos de acontecimentos externos (o vendaval de

1941) ou entrou por topografias animadas de recantos de

l.ieboa (como "0 Pátio de D. Fradique", de 1946), estacio-

nando mesmo a sua pesguisa formal num processo figurativo

que a década anterior já havia desvendado e a sua exposigão

de 1945, no S.P.N., confirraado. Quando era 1949, por motivos

rie imposigâo oficial, teve de abandonar o seu "atelier" da

Costa do Castelo a sua pintura passou a viver de lembranga,

aguada pela distância dos únicos lugares para ele retratá-

veis. Na nova zona do Areeiro, para onde foi residir em

1955, os motivos estavam aguém ou além das possibilidades de

fixagão. Mesmo gue Ferro tivesse chamado a atengão para "a

geometria" dos recentes arruamentos eles nåo foram os agen-

tus capazes de alterar antigos propbsitos. Bernardo que,

desde a sua estada na América, em 1939, também "suavizara" o

ceu humor (Antdnio Pedro) dedicava-se agora em exclusivo âs

áreas da ilustragão, decoragão e publicidade que a sua re-

presentagão na I Exposigão dos Artistas Ilustradores Moder-

noc (1942) e no I Salão Nacional de Artes Decorativas (1949)

oxcmplif icara, apds a participagão na exposigão do Mundo

Português, retomando, sd em 1948, o desenho como inscrigão

autdnoma. Tom (prdinio "Francisco da Holanda" era 1946) con-

i inuaria a sua caracterizagão de tipologias popularee a par

(íe recolhas etnográficas e actividades prof issionaie no do-

ininio da decoragão e do raobiliário; Paulo Ferreira conti-

nuaria a trabalhar raotivos regionais em cenários e figurinos

para o "Verde Gaio" e em ilustragdes e cenografias picturais

que um famoso tríptico para a casa de Antdnio Ferro emble-

.uatizaria eiu 1943. E raesmo Barradas, gue entrara, entretan-

t.o, pelo dominio da cerâmica e teria exposigao individual no

SPN/SNI em 1948, não deixaria de tomar estes temas corao

centro da sua produgão. Aliás, o prdprio iraaginário oficial

centrara-se pref erencialmente fora das temáticas urbanas e o

oocmopolitismo. rjue -Ferro -i-ntroduz.i ra-Jiãrr. tipha._ sido sufi-
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ciette para ir aléin de uma apropriagão eetilizada daquelas

matérias .

Era a paisagem fisica e humana - essas componentes gue o

Naturalismo trabalhara e gue, em 1941, iriain ciofinir a vo-

cagão da "Panorama" ,
a revista oficial do S.P.N..

Detenhamo-nos, porém, antes de abordar tai iniciativa no

enfoque que a critica oferecia aos saides de Antdnio Ferro.

0 atento acompanhamento que as exposigdes do SPN/SNI tiveram

por Adriano de Guemâo na "Seara Nova" e por Dioqo de Macedo

no "Ocidente" mereceram destaqtte especial, peJa qualidade

dos subecritores, acima do coraportaraento habitual dos jor-

nali.etas quotidianos: oe seus textos const i t uoin hoje as duas

fontes documentais mais importantes porquo rctorgarias por um

olhar critico actuante e, talvez, o único que continuada

persÍGtcuicia fez delas assunto de reflexão i ntermi nável .

A sua maneira cada ura deles aceitou ser advoqado do dia-

bo e, durante vários anos, textos de considerável interesse

reqietaram e anotaram as circunstânciac da completa deso-

rientagão da prática artística nacional, que havia atraves-

sado e suportado lutas e ajustamentos várioe, cuja> imageiS

aeabo_W6.por fazer parte integrante dessa meeiua produgão.

Núcleo central de toda essa actividade foi, eein dúvida,

a pintura
- essa expressão supreraa insolitamente compreen-

dida desde o alvorecer de um século que não a havia ilunu-

nado. A verdade é que tal heranga
-

por razdes t;xplicáveis

toi até perceptível por aqueles que, em princípio, riela es-

tavain arredados, como era o caso do ol.issipdqraf o Matos Se-

qtieira, cjtie raesino aesim, pôde entender os termos om que ela

su manifestava. Era 1939, ele escrevia no jornal "0 Scculo"

cjue a 4a exposigão de Arte Moderna (133) era "uina vtM'tíadeira

qaleria de pintores mogos
- sobreviventes de uin qrande nau-

fráqio onde tantos sc afundaram e desapareceram" . Pouco im-

jjort.a que imediatamente a seguir considerasee gue os gue aii

eetavam eram "a maioria" "dos gue sabiam nadar"; porgue,

maLs signi-ficativo - ainda- foi-- ter- conetatado gue, apesar
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riiceo, nessas exposigdes existia sempre "um pouco de tudo":

">>■.: gue permanecem fiéis ao seu cânone de irritar o indíge-

u.i ; os gue já transigem um pouco e deixam adivinhar recursos

q..e se acanham de patentear claramente; "os gue comegam a

.'■•■uessar ao gosto antigo"; "os que procuraram furiosamente

.-i.oontrar o equilibrio entre o primitivo e o clássico e en

: :e o clãssico e o inverosirail
"

. É certo que se tratava de

Lim ano, de alquma forma excepcional, e a presenga de Antbnio

i'.-dro, referida com destaque por quase toda a imprensa

i . >4), emprestava-lhe um cunho que ela não tinha. A prova

ie,-iL foi tirada, em 1943, por Adriano de Gusmão, na "Seara

N.jva" (135) ao passar a certidão de dbito a toda a novidade

<>u Lntereese que ali se pdde, alqumas vezes, encontrar.

"0 periodo cle combate e de provocagião", comegava por ee-

crever Adriano de Gusmão, "pode dizer-se que passou". Em seu

tugar ficara uma
"

naturalidade" toda feita de colagens ã

"natureza" gue segundo este crítico
"

não é presentemente

diticil de deecobrir". Eeea "natureza", sublinhava Adriano

tie Cuemâo, "continua a ser o melhor tema tratado pelos

uossos pintores", "e é curioso (gue) muitos deles nâo pre-

i endein ser naturalistas
"

. No entanto, esclarecia o critico,

"mus que de repetigdes de si prdprios, que pobreza de moti-

vog" <ili se expunham! Se os apontamentos de paisagem eram

"t.ium conseguidos, por vezes", guando se tratava do "do-

cteí.ento humano" ou era "um retrato de um amigo, dum colega

ou duma pessoa de faraília". Os horizontes pareciara-lhe, as-

eim "estreitos" fechados em "assuntos" gue não se re-inven-

t.avam e, no entanto, a cidade estava ali e os artistae "nem

tiela precisam de sair pare renovar o conteúdo da eua lin-

t]«:«icjem" .

Eggc "humanismo" pelo gual Adriano de Gusmão pugnava,

e;.!. iva embrenhado das novas concepgdes gue o Neo-Real i smo

i.razia, mas nâo deixava de ser tambéra uma crítica a essa

ití'.ulizagâo forgada da representagão das figuras que co-

i hendo a sua inspiragão era modelos gerais de tipos popu-

■ares, unguadrados em ambientes campestres, esvaziavara "o

.•onteúdo" sociolrigico do representado pela estilizagão im-
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pessoal era gue se concentravara. Tirando, de facto, o centra-

raento nesses motivos psicologicamente prdximos
- os amigos e

familiares - os artistas não conseguiam ultrapaeear o im-

passe formal gue a prdpria temática, assim entendida,

facultava. 0 resultado era conf rangedor, em termos de con-

fiscagâo real dos prdprios poderes da pintura, análoga, em-

bora com muitas mais preocupagdes de expressão o eeus pre-

ciosismoe, ã gue se vinha fazendo desde os finais do século.

Talvez, por isso mesrao, a partir de 1943, não houve, pa-

ra Adriano Cusmão, nestas exposigdes, outro intereese que

não fosse o das pontuais presengas de pintores que a outro

credo pertenciam. Loqo nesse ano, a sua atengao toi para

Almada com a sua "Homenaqem a Luca Siqnorelli"
- "o primeiro

entre todos" -, para Antdnio Pedro na "sua exaltagão imagi-

nativa" , para Antonio Dacosta - "um pintor gue interessa,

que desperta curiosidade" - e para Júlio Pomar, "mogo" que

"já revela mão de pintor, sensibilidade e visão plãetica" .

Em 1944, porém, ele já não tinha dúvidas . Erara "as pinturas

l'iliadas" no "sobrerrealisrno" que davara "sabor a esta expo-

sigão" , por raaie reservadas que fossem as suas opinides

sobre esse movimento, como, de resto, acrescentaria (136).

Mas elae eram episddicas neste contexto, curios idatíes, por

assim dizer, ou fruto de uma intervengão marqinal ou nao

partilhada pela prdpria pintura produzida. E, a vcrdade é

que, em 1945, Actriano de Gusmão acabou por concJuir que

nestes saldes oe pintores "esteticamente estão todoe certos"

esquecendo que "a arte não parou no realismo iraprese Lonista

do final do seculo XIX" (137). Fxcepgdes continuava a haver

com Cândido Coeta Pinto ou com Cícero Dias, pintor brasi-

loiro que ali expusera em 1942 e que fora particu larinente

apreciado, ou com Júlio Pomar "de novo bem acolhitío" com o

seu quadro "Bombardeio" ,
ou com Almada. Em breve, poréin,

esta resistência que optara por ter ali presenga, descobri-

r.ia, por sua conta e risco, os limites ou a iinpossibilidade

dessa partiiha, mesmo que apenas de espago ee tratasse. Ela

acabaria então por se fixar em outros lugares, assunundo a

responsabilidade do gue jogava na sua aventura pictural,

deixando os salôes de Ferro- enfcregues h sua concertada e há
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iiil. i to definida expressão gue se tornou no símbolo do ajus-

tcu.ieiito oficial da pintura.

Seria injusto pensar gue, no inicio da década de 40,

apbs as esperangas que os anos 30 veícularam, Ferro mani-

festasse como desejo maior a recuperagão estética de um

discurso que os saldes da S.N.B.A. estafarara e que ele prd-

jjrio criticara. Mas a verdade é que, modernizado embora o

reqisto, a estrutura naturalista que servira as imaqens e os

costumes do país em Oitocentos continuava a espreitar a

pintura nacional. Não tendo sido possível um avango signi-

ficativo nas pesguisas formais consagradas, e mantendo-se o

meeino gosto pelos temas, os artistas continuaram presos â

descrigão gue um renovado interesse pelo pitoreeco alimen-

rava sem cessar. 0 gue na verdade se alterou foi o ponto de

vista sobre esse pitoresco. Em vez da idealizagâo romântica

dac coisas e das paisagens, em lugar do trabalho "sur na-

ture" com a humildade que a Escola de Barbizon havia preco-

nizado, aparecia a vontade de as perspectivar de fora, com

úin olhar abranqente, situado em qualquer ponto alto de ura

poseível mirante. Era o "maqazinar" do pais que Ferro de-

tendera em 1921, na "Ilustragão Portuquesa", que finalmente

se constituía em estética nas salas do S.P.N. tanto quanto

nas da S.N.B.A.

Prémios e mengdes honrosas foram igualmente distribuídos

noe salbes desta casa, dentro de regras gue tinham a sua

intíc;pendência do S.P.N., erabora houvesse, como viraos, coin-

cidências, na verdade mais signif icativas para o S.P.N. gue

para a S.N.B.A.. E muitas exposigdes individuais de sdcios

so tizeram tainbém na Rua Barata Salgueiro, uma ou duas de-

zenas por ano, tal corao no Palácio Foz e aqui tambdm com

artistas estranqeiros , geralraente de passagera, o mais famoso

tJoc guais foi Kesling. Entre umas e outras destas exposigdes

constatavam-se separagdes estéticas mais vigorosas gue nos

saloes anuais dos dois sítios. A crítica dos guotidianos,

poi om, se encarregava de confundir todas em elogios seme-

Ihantes e cordiais...
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0 eeu correr paraLelo aos saldes que a S.N.B.A. conti-

nuava aplicadamente a realizar, dentro de esquemae que vi-

nham deecje 1901, ou ainda de anos românticos da Prcjmotora e

do Gréinio Artí.stico, traduzia menos uma opoeigão que uma

vizinhanga diecreta e simpática e mutuamente tolerante e

beiiéfica, como vimos.

Desde 1941 a 1950, na década que cxactainente nos irnpor-

ta, a S.N.B.A., preeidida sucessivamunte pelo arquitecto

Euqénio Correia, pelo coronel Ressano Garciii, pelo pintor

Armando de Lucena organizou os saldes anuais da Pintura,

Escultura, Aguarela, Deeenho, Pastel e gravura, do 38« ao

42«, reduzidos desde 1943 sd a Pintura e a Eeeultura (e com

a Aguarela de novo em 1945), para dar ensejo a saloce espe-

citicos ditoe "de Inverno", de Aguarela, Desenho, l'aetel c

Gravura, gue vinham de tras e gue recomegam igualinente no 99

ealão, ein 1943, até ao 16«, em 1950. Nesses <mos alncia hou-

vo, em 1941, a 5^ e tiltima exposigão das Missdes Kstéticas

de Fdrias, orientadas pela Acactemia Nacional de Belas ArteG,

já não apanhando o decénio as expoeigdes do Grujjo Silva

Porto gue, em 1940, tinha realizado a eua tiltima exposigao;

em 1942, forma-se, porém, o Ciclo Mário Augueto, em homena-

gem ao pintor então falecido, e, em 1945, const.it u i u-se o

Crupo dos Artistas Portugueses ( com Falcâo Trigo.so e A.

Saúde, vindos do Grupo Silva Porto, e Portela Júnior, Joa-

guira Lopt:s, M.Murteira, Manuel Bentes e Krnmérico Nunes,

"modernistas" de 1911 a 1912 e já ligados ãs exposigriee do

S.N.P.). Todavia, seria ainda a S.N.B.A. a acolher, desrie

1(<4(>, ae Exposigdes Gerais de Artes Plásticas que durariam

atd 1956, e que representavam unia clara e loqo ceneurada ou

pereequida intengão ideoldgica e política, na sua ligagão ao

entâo activo Moviiuento Unidade Democrática.

Entre ae exposigdes vistae durante os anos 40 eiicontram-

-so as que pdem em causa uma arte há muito praticada em

Portugal mas gue sd agora ganha foros públicos e competiti-

vos: a fotografia. A sua importância leva-nos a riut.ur-nos

nesta prática, procurando-lhe um eignificado estétieo e so-

cial eepecifico . .ja. que,_ ,mais..,do.,.qii£ uma raot.ivagâo por -__-
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i.i uvasão ou contarainagão de registos artísticos, ela terá

ie(. ebido um impulso e uma atengão desusada. Até 1940, ano em

ciue teve lugar o 4~ Salão Internacional de Arte Fotográfica,

coin participagdes estrangeiras gue a Exposigão Internacional

ci<: Paris, em 19 37, divulgara, colocando uma tdnica nova na

expressão gue ela assumia, a fotografia perraanece um pouco

ai i'edada das preocupagdes da crítica e das instituigdes . Com

excepgão do Grémio Português de Fotografia, gue dominava a

cmu.i nacional desde 1927, altura em gue criou o I Salão Na-

cioual de Fotografia, numa continuada e persistente acgão

que o levou ã orqanizagão de certames de mais lato alcance,

e pora além dos saldes da Kodak nascidos também naqueie ano,

apunas vemos surgir iniciativas locais de âmbito circuns-

cruto. Peguenas associagdes como o Cartaxo Foto Clube e

concursos municipais langados a pretexto do aproveitamentcj

de temáticas de interesse turístico, como o gue promoveu a

Câmara da Covilhã, em 1940, com o "1~ Concurso fotográfico

de :ieve portuguesa", são praticamente os únicos focos cjue

alimentam prãticas há muito desvendados entre nds e gue no

paseado tinham já dado provas particulares e inovadoras,

comu foi o caso Carloe Relvas (1838-1894) ou de Joshua Beno-

Lit.l (1873-1932). Um e outro representam exemplos impares

tjuer no campo voluntarioso do amador esclarecido quer no do-

rai.nio da charaada foto-reportagera (138), referônciae gue fi-

cariam a ecoar no decenvolvimento e aperfeigoamento poste-

r.cr destas vertentes. Da intervengão do Gréraio Portugues de

Fotografia e dos saldes da Kodak ficou, poréin, a divulgagão

de uma prática, a fixagão de un gosto e a marcagão de pre-

ct.uigas novas em 1935, com Francisco Viana, Antdnio Mendes e,

p: incipalmente, com Horácio e Mário Novais que alarcjavam e

pontuavam um territdrio que, em 1927, o I Salão Nacional si-

iiaJizara com o aparecimento de Salazar Dinis, Silva Nogueira

u San-Payo. 0 langamento, era 1938, da revista "Objectiva"

(dirigida por Rodriguee da Fonseca) paralelamente â realiza-

guo do II Salão Internacionai de Arte Fotografica, ajudou a

itĸ.dular de forma diferente uma realidade que comegava a ser

jx'i speci tvada como tc;ndo uma razão estrutural prdpria. Meemo

,!:_.•. iin José Santa Rita ao coinentar este 2« salão sentir-se-ia

uiuda obrigado a -fazer -notar-_aos' -seu^ -ieitores que "a foto-
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grafia e a pintura têm um âmbito diferente" (139).

A sucessão de exposigdes a partir de 19 38, dá â lotogra-

fia uma oportunidade consideravel . Nesse ano, no ealão do

S.P.N. Elmano Cunha e Costa expunha fotografias sobre Ango-

la, seguindo-se, em 1939, uma panorâmica sobre "Portuqal nas

exposigdes de Nova Iorque e S. Francisco". Em 1941, na

S.N.B.A., apresentava-cc o resultado do "Concurso du foto-

qrafias eobre a exposigão do Mundo Portuquês" mas, sô no ano

soquinte, com a "exposigão fotoqráfica de Arte Italiana do

Século VIII ao Século XX", orqanizada peio Instituto da

Cultura Italiana, e com a exposigão individual do Céci I

De.iton, ambas realizadas no S.P.N., o que uma nova forga <■

uxtensão su cola a esta arte. Deve-se, aliás, a Cdc il Beaton

um portfolio sobre individualidades do Estado Novo o a cé-

lc:bre fotografia de Duarte Pacheco, debrugado sobre uma mesa

na gual perscruta uma inscrigão, possivelmente a de uma obra

na capit.il, como se deve a Horácio e Mário Novais os inelho-

res regictos sobre o patrimdnio artistico português. Antbnio

Ferro aproveitou estae contribuigdes para algumae das suae

iniciat Lvae, tendo-ee socorrido, já em 1941, de uma j.í vasta

mao de-obra disponivel com a gual paseou a compor um guadro

tit: colaboragdes permanentes na revista "Panorama" entáo

langada. Desde a primeira hora que nela figuraratn nomoc coino

Horácio e Mário Novais, Roger Kahn e Cdsar rio Sá, aoe guaic

se acrescentaram as participagdes de Aivão, Beleza, Dinic

Salgado, Manfredo, Casimiro Vinagre, Carlos Ribeiro, Marguos

da Costa, José Augusto, Salazar Diniz, A. Caetel- Branco,

Lyon de Caetro, entre tantos outros. J. BenolieL teve tambdm

ali a sua presenga, com reprodugdes de provae tiradas antes

du 1932, altura cia sua morte, e artistas e inteiectu.i i c como

Tomás de Melio e Ruy CLnatti ajudaram ao enriquec imunto <\<-

uraa vasta lista de intervengdes alguraas das guais lorara ob-

jucto dc oxposigoes individuais no prdprio S.P.N., coiuo foi

o caso de José Van-Zeller Pereira Palha, gue viu al i reuni-

das obra.s suas em 1942 e 1944, e de Constantino Varela CLd

também on 1944.

De um modo geral, a.s . grande.s opgôes filiavam-se numa re-
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tí'cii. istica mundana ou de carácter social, gue a nivcl da

pe.j.iena e média burguesia lisboeta e provincial tornou

fainoGO o estúdio Amer, na Baixa, ou na fixagao de aconteci-

ino ios, objectos e paisagens acrescidos ou não de envolvi-

iiiei.ius simbrilicos, gue os enguadramentos e jogos de luz di-

fui unciavain em variada quaLidacJe. Do primeLro grupo, voca-

cioiiudo para uma retratística mundana mais cuidada e artie-

t ici, destacar-se-ia ainda o estúdio San-Payo, que mereceu

hontas de uma exposigão retrospectiva, no SPN/SNl, em 1950.

Do segundo, e para além dos irmãos Novais, tíeve- ee a Salazar

Dlniz, Alvâo, César de Sa e Diniz Salgado, uma inestimável

títji'! mtag.io sobre a época, acrescida do trabalho de l'oto-

r ei.>c>rtagem J evado a cabo por Margues da Costa, fotdgrafo do

"Di.iiio tíe Notícias" e tíejjois do "Diário Popular" guu cobriu

as viagens do Presidente Carmona ãs Coldnias entre 1938 e

Isí.o., editadas depois ern vários volumes, e gue pdem a nú os

iiive:;timentos de um temptj e seus interesses, coin retdricas

pi.-prias e inconf undiveis .

Mas sob a forraa de visão sisteinatizada em exposigâo t.udo

<_<■• passava entre a S.N.B.A. e o S.P.N.. A primeira acolhia

o:, "Saldee Internacionais de Arte Fotográfica" com valor

s 'ĸjn i f icativo a partir do 1~ Salão (1944), empenhado, cie

f.icto, em assumir-se cotno uma raanif estagao global corn evi-

cleni e consciencializagão do papel gue a fotografia se re-

seivava. O 8^ Salão (1945) e o 9" (1946) corresponderam a

tu.Gíis expectativas com uma raédia de representagdes nacionais

i'jui' (jscilciva entre os 40 a 50 participantes . E, particular-

niuniu estc último, foi ja objecto de uma cuidada atengão da

c. 1 1. Lca quo, por sinal, comegava a notar gue "é bem esta uma

tí.u. oeasibes em cjue vale a pena ir atc': a Barata Salguei-

i . >
. . .

"

(14 0).

Isto nao signif icava, claro está, cjue a fotografia ti-

ve.-.u: conseguido a afirmagão plena gue abolia de vez os

laniasmas repressivos do campo pictural ao qual sempre a

liij.ivam, mesino quando tal aproxiraagcto era feita para subli-

iiíi.o "uraa ectética do pormenor que a pintura nunca tcve em

t...i .ilto qrau" (141). Aqui, 'cbmo, dé iresto, na pintura, a
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ligão do Naturaliemo continuava a predominar ao l'azer cupor

cjue era possível encontrar a verdade. E nâo é dc espantar

que, num tempo em que se privileqiavam as jjunorâm lcas ,
uina e

ontra tenham servido para a exploragâo folcldrica tía int.er-

pelagáo de uma realidade nacional, que assiin se via e ciuee-

java. Álbuns e Álbuns foram editados por Antdnio Ferro com

essa perspectiva e, bastaria particularizar o "Portuqal,

1940" (142), feito na linha daquele que dera já o "Portuqal,

1934" (143), para entender esse olhar exterior em que tudo

se havia convertido.

É evidente que fora deste circuito e com out.ras preocu-

pagdes ficaram revelagdes corao João da Fonseca u Nabinho

Amaral, autores de "Fundão e arredores, Costumes e Paisa-

qons" (1940) ou coino Dominqos Martins, que foi objecto de

uma. jueta revaloragâo em 1977 (144). Mas o momento deveras

singular da fotografia destes anos havia de ser inearnado

por Fernando Lemos, com as suas composigôes poriticas o os

seus retratos vivos de personagens de meios intoluctuais e

artisticos Antbnio Pedro, Sophia de Mello Breynor, Casais

Montciro, Jorge de Sena, Roberto de Araújo e Augusto de

FigueLreclo "nas imagens fixadas onde se (moveu) o destino

ijue ltu:s coube e nelas se (imprimiu) por dentro da pelicuia

brilhante do embrulho (145). Sb seriam expostos era 1952, na

casa Jalco, ao Chiado (146), e revistos na oxpoelcao "Arte

Portugueea noe Anoc 40", e na S.N.B.A., em 1982 (147), como

"documento de esperangas que sempre acabaram não acabando,

pela forga da verdade que as iludia", como trinta anos

depois se escreveu (148). E nelas ficou, certaraento ,
a

contra-imagem de um pais gue não tinha iuqar nos jornaLe,

c:csa mesma que agora se procura ver sob o uspesco nevociro

de tais películas.

Qtianrio Ferro escolhe a designagão de "Panorama" para a

revieta oficial do S.P.N., ele não desconhece que ela já

servira em finais do século passado intuitos que ee haviam

centrado exactamente na divulgagáo da paisa.jom e dos

costumes portuquesos, ambos obedecendo h exploragâo de um

olhar que era comum å pintura e a literatura. Apesar das
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,i .

•

otagdes do tempo e muito embora tivesse eido langado um

' ■•. . urso para apresentagão de ideias sobre o nome que esta

jnii 1 1 icagão deveria tomar, foi ainda aquele que o seculo rie

i >
•

•

. icfiu os consagrara que acabou por reunir os novos

I ■.
■ positos de Ferro. No editorial que escreve, e no qu.il

■ ij'! .'senta a nova "Panorama", ele deixa clara a sua finali-

u.ui'U "ser um Luqar onde possa evocar-ee o que há de raais

vivo e caractcrístico no País, e lhe iraprime, por isso,

-onomia propria, expressão diferenciada" (149). Dai o

ini.uesse que J he rnerucia "a par do pitoresco da nossa pai-

s.iuum (rural e urbana, continental e ultraraar ina ) ; a par das

(..: i ■■iugdes de arte (culta e popular) onde perdura oti se re-

u ■•■■'. i o génio nacional, todas as manifestagries do espirito

i .- U Lzador, da capacidade construtiva, dos rocursos vir.ais

<l.. nosea terra e cjue são, em sintese as obrae ptiblica:; e

o- jjrodutos industriais
"

. Tudo isso, ou seja, "o pitoresco

(iu paisaqem" "as produgdee de arte", as manifestagdes cto

espirito realizador, onde sobressaíam "as Obras Públicae",

'.i'-v.-ria alimentar e engrandecer o Turiemo, concebido como "a

.u'i- do animar em nde prdprios o orgulho de sermoe nacio

;. :.
"

; e, "so depois poderá ser - simultant:amente ou ime-

u.itamente a arte de atrair oe estrangeiros" . Com este

u .1110 intuito Ferro anunciava já a publicagão de uma edigao

i . nnestral em J íngua francesa cue deveria aesim projectar a

n.>:.:;a realidadc fora de portas .

0 priineiro número da "Panorama" é, em si mesmo, i'iel re-

p.i. tdricj de todas estas intencionalidades . Artigos sobre "0

i'oi'o de Lisboa" (de Osdrio de Oliveira), sobre a "Primavc-

i i" (cjuc não fala de andorinhas, como previne, mae que vê ua

pi. ..tgem que esta eetagão descobre a razão de um lirismo

n.uional que deriva da união da natureza "tanto a huuiana

.o.,„i a qeográfica" e fá-la "afãvel, generosa e hospitalui-

: ii; sobre "Os Campinos" (de Luiz Teixeira) , cobre "Aveiro"

i'i. Almada) e sobre "Angola" (de Castro Soromenho), compu-

iui.uti a paisagem "urbana e rural, nacional e ultrainarina" que

I-'im io no editorial ja havia definido coino uma das suas ti-

'Oacios . Cacia uma destas rubricas inaugurava, por assim

o ".'i", ec:cgdc:s, e elas manter-se-iam até 1950, numa espdcie
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de sdlida arguitectura temática gue sd ineemo i nusperadas

alreragdes no rumo de uma realidade nacional ceriam capazes

de t ransforinar .

Foi o que aconteceu no chamado capituLo da ctLvulqagão

das obras empreendidas pelo Estado. Com luqar de deetaque na

rovieta, abrindo-a sempre era primeira manifestagão e tomando

o "Porto de Lisboa" como aesunto inauqural a ele sc eucede-

ram artiqos de destaque sobre "A Estrada Marqinal", "A Hi-

dráulica Aqricola", "A Escola Naval e o ArstMial do Alleite",

o "Porto de Leixbes", o "Estádio Nacional", o "lnstituto

Superior Técnico", a futura cidade de "Maceira Liz" o "Porto

riu Lieboa", o "Instituto Nacional de Estatíet ica" ,
a "Iqreja

riu Fãtima", a "ampliagão do Museu de Arte Antiga", a "Auto-

-Kstrada" Lisboa-Cascais, o "SanatbrLo da Parede", os "Ar-

ínazéns Frigorificos de Alcântara" e o "Parguu Florustai de

Monsanto" (15D). Entre estes dois últimos artigos, <i r"t:vista

dava a conhecer a morte de Duarte Pacheco fazundo uin balango

da sua obra e cora ela terrainando tauibdm est.a secgâo tjue du-

rara ininterruptamente do nũinero 1 ao 20, oti seja, clu 1941 a

1943. Doravante, ae Obras Públicas não scrvLráo maic para

iiustrar o espirito empreendedor do Estado mas para subsi-

diar opgbes estilisticas do reaportuguesamento da arguitec-

tura gue sd as fachacias baetavam para sustentar. A rotdrica

da geometria das estradas, a simplicidade e organicLdade de

alguns eguijjamentos divulgados cederia o paeso aos aiinda-

monLos de recantos, ås inepiragdes que sustentavam o "bono-

-gosto" já tornado campanha e gue edificios coino a Estagao

Agronbmica Nacional dos Rebelo de Andrade servia para indi-

ciar. De resto, Ferro nunca falou nas Obras Públi car, em

termos de vetculo de gosto. Elas eram a manifestagão ciara

de um "esforgo realizador" e interessava acima de tutJo in-

sistir na sua operacionalidade . Sd guando a cobertura esti-

listica comega a gtierer deixar marcas de pretensa naciona-

lidacie é gue ele se serve delas para elogiar inanciras, mo-

tivoe de apropriagão e mimetizagão a observar. 0 caso mais

flatjrante seria encontrado nas Pousadas, rnas essa era ja uma

tipologia du edifício onde se casavam inodos de habitar e de

estar - temae caros a Ferro no projectar de uraa nacionali-
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(_:<•.. lo que ali haveria de encontrar o centro de todas as com-

; i
. ::.t:ntar Ldades .

As outras rubricas da "Panorama" eequiriain, porem, o seu

uoural desenvolvimento. 0 tema da "Primavera" que no pri-

ijll-
■

10 nútneio fora pretexto de expiosão do olhar para a pai-

:;<:.|om prosseque nos concursos "das estagbes floridas" (151)

uiiciativa destinada a estimular a ornamentagâo das Eeta-

gouc de Caminhos de Ferro do Continente, com placas e can-

L.-ii'os ajardinados, vasoe de sardinheiras, trepadeirae, etc

. nas "uxposigdes nacionais cle Floricultura" , proiuovidas

.!<•• rie 1940 pela Câmara Municipal de Lisboa. Paralelamente, a

1'.:. . sora Nacionai transmitia, ãs Sextas-Feiras ã noite, um

piwijrama oiaborado pelos servigos de Turismo do S.P.N. com o

t iiuto de "Conhc:ga a sua Terra", visando "estimular nos

po ruquesoe o qosto pelo conhecimento das belezas naturais o

p..'ios documentos vivos ria Arte, da Etnografia e do Folclore

«!<> nosso piiís" como então era explicario (152). Fste jruoqrama

p. novia passeios e "visitas culturais" a museus, monumentos

«: iurdins de Lisboa e arredores, convidando a populagão a

i qrar-se nos grupos qtie com esse fim se organizavam. Era

.... .ipelo a descoberta da terra e com ele vinha a divulgagão

ue iim patrimbnio, onde os monuraentos ee inscreviam a par do

i.'.elore, tipologias populares, usos e costuiues cemjjrc in

luorados na paisagera gue os unia. Apde o texto de Luiz Tei-

z.-ira sobrc "os campinos" (153) seguiam-se artigos sobre "a

pn i sagem de Monsanto e suas almas" (Adolfo Simdes Muller),

"F<-uas e Romarias" (154), "Feiras o Mercadoe" (155) cotn

; 'oui uagdee sobre as "varinas" (Carlos Queiroz) gue a então

«u..uiciada edigão do livro "Vida e Arte do Povo Português",

ii-.istrado por Paulo Ferieira, resumia nos seus ternas de re-

coliia etnográfica e gue obviaraente merecia destaque na re-

v
■

..: a de Ferro (156). A divulqagão de cidades e lugares do

pa i :; que se iniciara por Aveiro, paralelemente a introdugâo

.!<i secg<ĩo de "Fábulas u Parábolae do Turismo", continuava

i..-,.. Fiqueira da Foz (157), Eepinho (158), Porto (17>9),

Siu ra da Estrela (160), Caramulo (161) desvendando belezas u

j.uurescos, praias e estâncias de Turismo seinpre em sucjes-

(■>.:. de passeio. - "O povo no . cineraa-.po.rtuguês" (Augucto Pin-

t- ' .



ro) e "Cores e Imagens de Portugal" (Rocha Brito) davam o

sentido cJe uma estdtica toda voltada para fora, que as recém

inauguradas pousadas simbolizavam, na sua localizagão pri-

vilegiada, como se fossem um ponto ideai do olhar, camaroto

real no teatro ã italiana em gue Ferro transformara o pais.

Mas noSGi: palco, onde ae páginas desse seu "Panoraraa"

ofereciam vistas, houve um lugar constante que l'oi em si

mesmo assunto de reflexão continuada subre o interusse que

lhe merccia o espago consaqrado â reprusentagâo, Leto é, ás

"produgdes de arte", campo cjnde ela eetá imbuida tic uraa po-

tente e estruturada perspectiva, ocupando por direito prb-

prio a reaiidade sequndo exigênciae compositivas cjue sb

agueLas podiam fornecer. Em todo o percurso da rovisra, foi

o registo sobre as exposigdes que deu unidade a usta tajje-

garia rio pontes documentais e turisticas onde cabiam ini-

ciativas e aconteciraentos de diversa ordem, metaraorí oseando

assuntos e tornando-os acessiveis coino uma reprosentagão

qlobal cla cultura portugueca gue não dietinguia ahordagens

antee ae banhava no mesmo proselitismo nacionalista cjue ae

limitava pelo excessivo zelo da revelagâo a que so destina-

vam.

As "jDrodugdes de arte" inaugurarara a secgão no primeiro

número com um signif icativo recuo â exposigão do "Mundo

português" . Dela recolheram a matéria adeguada ao perfil

populista gue uraa rápida visão sobre o "Centro Regionai"

proporcionava, articulada coino convLnha ao nac ionalismo

veículado pelos "Primitivos Portugueses" confirmado na in-

vengâo dos Bailadoe "Verde Gaio", tambéin clee imagens de uma

portugal 'tdade gue fora capaz de descobrir raizec ono<- as não

havia. Ruy Casanova falava rio "espectáculo singular e inol-

vidável" rio Centro Regional e insistia tjtte "a diet.ancia, no

tempo, reconhece-se agora, sem esforgo, que esea jiarada de

valores autênticos representou, além da consoladora revela-

gão (...) um inestimável ensinamento: o de que a nossa pai-

sagem domrietica pocle ser pitoresca, graciosa, coní ortável,

acolhedora e, até, raoderna, sem a intervengão de uspécimes

exdticoe". Por seu lado, Reis Santos via na exposigão dos

"Primitivos Portugueses" ,
uraa inestimável contribuigão "para
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,i : ormagao da consciência nacional" e congratul ava-sc pela

..o recente criagão do laboratdrio anexo ao edificio cen-

■ ■■\ do Museu de Arte Antiga (gue receberia mais tarde a

c ignagao de Inetituto José de Figueiredo), meio indispen-

t;t para proporcionar os exames técnicos necessár ios ao

.■• i udo de tão vaeto jDatriiudnio.

Já oe Bailados "Verde Gaio" ficavam-se pelas eLogiosas

i '■ : ur énci.'ic a Francis Graga e a Ruth Walden gue mereciam

u;.lauso por terem conseguido dar "expressão coreografica e

..u.acter certo a guatro motivos literários e musicais tíe

i uspiragão folcldrica (...) nesse inesguecivel espectáculo

(Ju bom gosto e são nacionalismo" gue Antdnio Forro promovera

:i.. <uio anterior. Com a "lenda das Amoreiras" , o "Ribatejo"
"

l uoe de C.istro" e "Muro do Derrête" langara-se o qrupo u

.oiMiciava-se agora uma nova temporada com riois bailados

inociitos: "a Danga da Menina Tonta", com cenarios e f.iguri-

no.i de Paulo Ferreira e miisica de Frederico de Freitas, e o

"

'".• .iiitun de Cravo na Boca", com cenário e figurinos de Ber-

ii.iitlo Margues e inúsica de Armando Joed Fernandes sobre ar-

.p..!.toito (ie Freder ico Lage . Isso bastava para assegurar rai-

.:>.-: e dar forma a continuidades . Nos primeiros registos so

i>t o manifectagoee artísticas, a revista Panorama marcava ja

a sua leitura positiva das coisas, noticiosa t: abranqente,

seiii sentir necessidade de interinar as razdes gue nela se

i n f iltravam e serviam para re-idealizar a reatidade portu-

tji.'.'sa em termos ainda mais panorâmicos do gue aquelee que ae

i fin.it icas ja eram. Da exposigão dos "Primitivos" foi. prin-

'• i jxilmente a afirmagão de uma Escola Portuguesa de Pintura

'!.■..• iinportou logo verificar; do "Centro Regional" era a co-

i.'.i.agão do uma "paisagem doméstica" que interessava do -

uunieiitar e, no "Verde Caio", aproveitcju-se o bailario para

:.:...or passar uma "pequena antologia política de estados de

.iluĸi da r.iga e da paisagem portuguesa" (162). Animadas pelas

u.Uubragôes centc:nárias, onde encontraram o fundo propicio a

i fundamentagão, elas of ereceram-se não corno campos es-

i.i.iques mas como elementos de um cenário adequado a novas

;: iorigduc. Dele sd se podia e dev'ta esperar a renovada

. leiii cajjaz de substituir a polarizagão da nossa cultura
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numa qlobalidade informe onde tudo se dissolvia em nome da

nacionalidade . Esta perspectiva não era, pordin, uma raera

reformulagão sem princípios. Ela era uma tentativa de rel-

iqar as coisas extraindo "o espirito" que lhes dava unidade

e que deveria produzir sentidos.

Os números sequintes da "Panorama" vão construir de ma-

neira sistemática estes propdsitos. Mostrando, revendo sem

tréquas oc acontecimentos diqnos de registo, ela constrdi,

uma linguagem onde todos os discursos sobre as produgdes

nacionaie se encontram. Existe, evidenternente, uma soma

considerável de documentagâo sobre exposigdes, concursos e

obras. Mas fica-se com a irapressão de gue nada t.ein ospessu-

ra, que tudo se de.ixa atravessar do meemo modo em visão e

sensagão de conjunto. A exposigão de Alinada - "Trinta anos

de Desenho" (163) - realizada no S.P.N., mereceu um toxto de

Carlos Queiroz, e abre essa atengão ao presento que anos

sequintes não deixariam de assinalar. A apresentagâo de

quatro novos escultores (Dioqo de Macedo), a exposigâo rio

"Carlos Botelho" (Reis Santoc), a expocigão "rie Cravura

Franceca" (Carloe Queiroz), de "Desenhos portuqueses no

Brasil" (164), a de "Arte Cenoqráfica e Fiqurinos", a dos

"Artietae Ilustradores Modernos", a de
"

fotoqraf ias de Cécil

Beaton", a de "Anne-Marie Jauss", a de "Arte Franeusa Con-

tempoi ãnea" (Carlo.s Queiroz), a de "Cicero Dias" (Carloc

Oueiroz), a de "Arte Espanhola" na S.N.B.A., a de "Canto da

Maya", a de "Carloe Carneiro", a de "João Carlos", a de "Jti-

lio Siintos", a de "Lino Antbnio", a de "Mart Huguenin" ,
a de

"Estrela Faria, a 2^ exposigão de Cândido Costa Pinto, a 2~

o 3~ exposigão dos Artistas do Norte, og salôes du Arte Mo-

derna do SPN/SNI (a partir da 6~ exposigão realizada em

1941), o l~ e 2~ Salâo de Desenho e Aguarela em 194(> e 1947,

o 9~ Salão de Fotografia, a "exposigão Historica da

conquieta de Lisboa", são de entre as muitas anotagdes, os

registos que documentam um vector importante dessa "política

rio espirito" que se dará, ela prdpria, em expoeigão na

altura dos seus 14 anos de existência (L947). Paralelamente,

encontram-se inscrigdes importantes sobre Publicidade

(Canriidu Costa^ Pinto )__,_...sobre_—"_a. arte dos ncgros em
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I'.iitugal" (Diogo de Macedo), sobre "a Arte do Livro"

^..'fitalvor) "Azulejos Portugueses" (Luis Reis Santos), sobre

iii-jurinos jjara filines nacionais coino o "Amor de Perdigáo" e

"icimdes"
, sobre a decoragão das Gares Marítimas de Lisboa

(riiogo de Macedo) e sobre as decoragdes de novos espagos

pi.biicos (Delegagao do SNI no Porto, Posto de Turiemo de

::>■!. ubal) agenciadoe por Tomáe de Mello (Tom) ou de hotéis

; .-centemente inaugurados (como o Hotel Turismo da Guarda ou

o hotel de Monfortinho da autoria de Vasco Regaleira .: Vasco

i.,..' urda Margues, respectivamente) ou
, ainda, panoramicas

soure o arranjo de transformagdes de museus, com destaguc

p. u<i a arapliagão do Museu de Arte Antiga (art.igo de João

L2.uo), do Museu de Artc Conteraporânea (texto de R.M.) e do

ííovo Museu de Arte Popular (texto de Luís Chaves). Este

u I L iino era a coroagão de todo ura trabalho de pesguisa

e' nolôgica e etnográf ica e o espelho regionalizante e

u.tcldrico de uraa aposta culttral em gue tudo se ligava e

ruvia num sô go.lpe de vista, em disposigdes miniaturais das

r'estruturagdes dac imagons de uma totalidade nacional gue a

p.iuura mural repetia.

Na verdatíe, fosse em Carlos Botelho (frescos para a Sala

ti.iG Beiras) ou em Tora e Manuel Lapa (murais do Átrio e da

S.jI<i de Entre Douro e Minho), fosse em Paulo Ferreira ( com

m< ií ivos entreraenhos ) ou em Estrela Faria (com interprctagdes

cit: costuraes e trajos alentejanos) era de ura enguadrainento

e.T.ográí ico gue se tratava na sua fruste fixagâo folcldrLca

ûu uraa visao acabada de um povo e de uma arte popular, aptas

p.na se darem em museografia depois de terem sido fonte e

pi etexto de toda a inspiragão. Isso mesmo sentiu Luís Chaves

cjuo teve a coragem de eecrever gue tudo aquilo não passava

d>- um agenciamento para turistas (165). Logradas tinham sido

fu. suas preocupagdes de investigador gue teimosa e dodica-

ri.iunMite haviam contribuido para aguela recolha e seu estudo,

na esperanga de ver reunido um imenso inaterial com intuitos

diierentes. Mae era ingénuo pensar gue semelhante fundo não

s.- destinava ã propaganda turística pura. Coerentemente ele

viniia a ser apoiado e divulgado com essa especial atengão e,

:.<i:ge ectavam também - os intuitos. -de..uni- -Adriano de Gusmão

552



gue, em 1940, nae páginas de "0 Diabo" (166), pugnara por um

acerto de reciprocidade, coino raodo de contrabal.mgar a vo

racidade pela arte popular sera gue a eese mesmo povo fosse

levada "a obra de arte de origem culta", em intercamDÍos de

fulcral e obrigatbria necessidade. Todavia, a maneira como

essa arte popular fora vivida e deglutinada não pod ĩ a ter

proporcionado outro fim, num desenrolar de uma histdria gue

não foi apenas dramática nos termos em gue Luís Chaves o

Adrianu dc Gusinâo colocaram, jjoís gue a sua maior u priineira

consequôncia recaira nos pintores, esses mesmos quc: ali, no

derradoiro encontro com a temática quu t rabaltiar um, acaba

riam por se justificar sem notarem já que tal mimetismo os

havia subtraido h prdpria consciência pictural q_.e oriqina-

riamenti: reivindicaram.

Estranha convivência terá sido a do reqisto do uina nova

percepgão das coisas que de modo autonomizado emparceirava

nas nicsmas páginas da "Panorama" cora outras de mais conve-

niente conformidade. Um artigo de AntdnLo Dacosta sobre Má-

rio Eloy (167), a publicagão de Desenhos de Ribeiro Pavia

(168), um texto sobre Júlio (Júlio dos Reis Pereira) gue

tivera anos antes uma exposigao assinável (169) sâo frag-

mentos desse discurso gue comegara a enraizar-se o gue na

sua ainda frágil expressão tinha aqui um espago breve h

mercê das temáticas que pareciam as mesmas na superf iciali-

dade da intensa informagão turisticamente sobrevalorizada .

Depressa o tempo mostraria o equívoco ctc Ferro em os tomar

assim tao ligeiramente . Eloy, Abel Salazar (gue tuvera, ein

1940, uraa exposigão na S.N.B.A. de importância cociolbgica

evidente) como, de resto, Alvarez e Ddrdio Gomes terão um

papel siqnificativo na formagão de uma terceira qeragcĩo, que

viria do Porto, com afirmagão notdria nas exposigous Inde-

pendentec (entre 1944 e 1950) para além de uma cont inuada

referôncia que perraaneceria em Botelho ou em Born.udo Mar-

ques ou até em Almada. E raais tarde, eeria ainda em alguns

deles, que representaram o núcleo mais edlido e maie estru-

turado de uma heranga pictural dos anoe 30, que o iinaginãrio

surrealista iria entroncar, explorando e desenvolvendo novas

r <_
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É claro que este era um caminho marginal aos interesses

cle Ferro. Em 1949, no discurso que assinalou a abertura si-

iuultãnea da 13^ exposigão de Arte Moderna e dos Artistas

!■: emiadoe, ele prbprio confeesaria que o critério de selec-

guo usado nos seus saldes "nunca obedeceu (...) a um extremo

vanquardismo, raas ã aspiragão do nível raínimo de bom qostcj e

i. rebusca de ura inínimo de personalidade" . 0 mal entendido

: t-sidira na confusão entre "arte avangada que já não o (era)

e eimples bom gosto" . E essa, pensava Ferro, era uma questao

de "provincianismo" ou de traigão dos prdprios artistas gue

so aíastavara "apenas por motivos politicos", preferindo

"emparceirar (...) com artistas cuja pintura detestavam. . .

"

.

0 conhecimento da sua perspectiva é, por outro lado, es-

clarecido pelos concursos langados pela revista, como o do

"cartaz turístico" cujo primeiro prémio foi alcangado por

Jurge Matos Chaves (170). Liga-se ele ao concurso das

monografias sobre cidades e vilas do pais, gue o mesmo

eistema protegia, e para este último se constituiu também um

júri de apreciagâo nomeado nas pessoas de Matos Segueira,

Luís Chaves e Alberto Pereira Leite (em representagão do

S.P.N.) cjue premiou Antdnio Figueira, com o opúsculo

"Figueira da Foz -

praia da claridade" e José Crespo c:

Pairaira Cândida Reis com obras sobre "Viana do Castelo" e

"Guarda", respectivamente . Os postais ilustrados das

localidades teriam, no fim da década, a atengão gue Ferro

iogo em 1942 reclamara (171) e os C.T.T. entregariam,

finalmente, a Martins Barata e a Antbnio Lino, o estudo de

uina colecgao que as divulgava num espago de comunicagâo com

a.-.. inesraas regras de linguagem. De resto, tudo se ectava a

compor jjara o restabelecimento de uma paisagem portuguesa

una em todos os aspectos. E não apenac na sua reprodugão ein

tela ou em papel . Na prdpria realidade era posto um cuidado

cie intervengão directa que visava o seu alindamento, o seu

reajustamento dentro de conceitos que ela deveria observar.

Nao eram apenas as sardinheiras nas estagdes ferroviárias

que os concursos promoviam. Eram tambéra sinais outros quase

sempre de conteúdo rural e subdeterminados por preconceitos

tí<:- pitoresco que iam_desde-ûa._" te.lliadQJ3.-de Lisboa" (Antdnio

K5T'



Lopee Ribeiro) (172) a motivos de encanto para estrange.Lros

"Paisaqem" (Anne-Marie Jauss) (173), com a fungão

estimulante de tornar essas imagens concretas.

Este centramento permanente do pais era ei mesmo esteve

na base do célebre concurso da "Casa Panorama" langado em

1943 nas paginas desta publicagão e que, de corta fornia,

está em relagão ou responde ao gue no princípio dos anos 30

fora promovLdo pela revista "Eva" e para o qual Cristino da

Silva projectara modernas habitagdes . Ao programa de 10 anos

atráe correepondia agora uma nacionalizagão da forina de

conceber a habitagão e nela se criava espontaneamente certas

defesas contra estruturas ou formas gue não revelassem essa

idcntidade que se buscava em tudo. Mas este espontaneismo

que teve em Antdnio Ferro, Jorge Segur.ulo e Bernardo Marques

o júri de apreciagão não foi suficiente para se instituir em

alternativa. As regras do concurso, programado para se ve-

rificar anualmente e, em cada prova, devendo obeurvar zonas

pré -estabelecidas ,
foram forjadas era fungão de uma essen-

ciaiidade gue deveria autodeterminar-se em cada um dos ca-

sos . No primeiro, eram consignadas as casas de campo a

conctruir noG arredores de Lisboa e Porto e o esquema eia o

mesino: um sd piso, a observância doe caracteres paisaqie-

ticoe, o iiiaximo aproveitamento dos materiais locais, "bem

como das ároas e volumes" (174). Como tocias as regulamenta-

gdes foi a Lntencionalidade de encontrar "um eetilo prdprio"

ou "um género" (175) que se harmonizasse "com o cliraa, a

paieaqem, os costumee, a indole e, atd, o nivol econdmico

nonnal das stias populagdes" qtie justificou o concurso e a

preiiiiagâo. Na mediria do possivel, jovens arquitectos como

Guilherme Antdnio Gongalves Gomes (l^ prémio) Mateus Jtiuior

(29 premio) e Manuel Galhardo Zilhão (3^ prcinio) tentaram

determinar osta especif icidade respondendo com arcariae e

duploe beirais a uma prática de aleatbria definigâo, uiaie

vocacionada para uma harmonizagão paieaqistica de acordo com

os pressupostos do que com a fungáo arquitectdnica solici-

tada . No entanto, o que se pretendia era mesmo ícso, con-

trabalangar a impossibilidade das pesquisas formais moder-

nizantes coin um -carácUi--portuguêc--gue desse ao espago na-
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. oiial essa impressão antiga mas "asseada" de bilhete postal

■ ; . turismo. 0 novo e minúsculo país gue Ferro pretendeu fi-

:■:■<: numa inuseologia regional digna da gue instituiu era Be-

: -in, teve gue atender também âs suae habitagdes rurais,

.. :i epensáveis nessa vista de conjunto. Luiz Quartin Graga

!..■..[ izou ae suas bases (176) a joartir do "Inquérito ã Habi-

1 .igão Rural" que então fora prcjmovido pela Universidade

Tecnica (177), raas a proposta que avanga como mais adequada

t'oi, ao fim e ao cabo, desenhada pelo EngS aqrbnomo M. Bo-

tuLho de Macedo (178). De resto, este conhecimento do ter-

roiiO, preciso e detalhado nas suas culturas, faziam da ar-

quitectura um eleraento integrador tão caracteristico de uma

z.>nu como as suas produgdes agrícolas.

De um modo geral, todas as iniciativas de Ferro foram

coerentes com a sua concepgão cinematográf ica da realidade.

0 ,>aie deveria proporcionar uma imagem Ldilica de si prdprio

<• leveria viver com ela em compensatdrio a justamento . Aiguns

a:i]>..:ctos atingiram modos inacessiveis de habilidade, mas a

lieronga vinha de trás e o seu eco encontrava ainda resso-

n.Jncia. 0 Romantismo tinha introduzido já uma contra-imagem

uu terra gue re-eguilibrava as insuf iciências urbanas como

coitij'jlementaridade de um hiperatrof iado desenvolvimento eco-

uomico e social. Não é por acaso que Ferro dedica larqo es-

p.igo ao centenário das "Viagens na minha Terra" e vê em

G.arrett o reflexo profético gue guiou muitas das duas opgdes

(179). Mas esse guadro de existência e os seus valorec, nâo

t.Mirio embora as mesmas componentes que o século de Oitocen-

tos cuetentara, serviu para fundamentar e aliccrgar uiua Lr-

te.iJidade que tomava o real como veículo das ideiae e não

coiuo forma delas. 0 cinoma que então se apoiou ou produziu,

n,i cua vtutente de coraedia populista, de inspiragão refe-

t.-.icLada numa Itália, numa Espanha ou mesmo numa Europa

t'eiit ral, mas "devidamente temperada ou apimentada ein Portu-

tj.i . pela tradigao revisteira" (180) foi, talvez, o rc:gisto

m.iic aproximado desse pensamento, porgue mais tecnicamente

peito da ficgão. Possivelmente, por essa mesraa razão, ele

<:■■■ oieceu então uma das dpocas mais espectaculares da sua

i. udria, com sucessos "sem precedeotes nem prolongamentos
"
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(181).

Filraes coino "João Ratão" (1940) de Jorge Brura do Canto,

"Pai Tirano" (1941) tie Antdnio Lopes Ribeiro, "0 Pátio das

Cantigas (1942) de Francisco Ribeiro, "0 Costa do Castelo"

(1943) de Artur Duarte, "A Vizinha do Lado" (1945) cie Antb-

nio Lopes Ribeiro e o "Leão da Estreia" (1947) ric Artur

Duarte, são um documentário activo de uitta riaria vLvência al-

facinha actualizada nuin fundo intemporal, entre j)eripdcias

inocentes de referenci agão dbvia, gue sc urdiam num fim-

-feliz. Algumas vezes, o presente entrava â forga ou tradu-

zia novas mitologias em contextos jã feitos, como por exem-

plo a assimilagão de certa tecnologia, criadora de novos

habitos, coino foi a telefonia, motivo e protexto para o

filme "A Menina da Rádio" (1944) tíe Artur Duarte. Mas de um

modo geral, eeeas incursdes eram devidamentc preparadas,

acondicionadas a estratégias gue requeriam exemplaridades no

{)rissado e que nesse movimento justif icaram o ruseuecitar de

momentos importantes da ficgão romancsca nacional, como

textos-base que deram o "Amor de Perdigão" (1943) de Antdnio

Lopes Ribeiro ou "A Morgadinha dos Canaviais" (1949) de

Caotancj Bonnucci .

O exemplo d<i criagão dos bailados "Verde GaLo" é escla-

recedor e a sua sobrevivoncia no tempo d inna fabula diqna

daqucliie que Ferro introduzia na "Panorama" sobre o Turismo.

Bailadoe havia nas marcagdes cénicas das "revistas" com

lonqa tradigâo nos paícoe populares do Parque Mayer, o pclos

anos 20 e 30 eles tinhaiu acorapanhado o proqresso de qosto e

alquin iuxo das representagdes
- intermédios u compleinentos

tie quadros que constituiam os motivos centraie das pegae,

com stias cangonetas e suas pilhérias que entravam no ouvido

do povo, oferecendo matc.ria a vedetas apreciadas. O huinor

"rev tsteiro" , que passou (ãs vezes com os mesmos autores dos

arqumentos) aos filmes mais aplaudidos, embora prejudicado

pela censura política sernpre alerta sobrepunha-se, porém, ao

gosto plástico pelas dangas e bailaricos (e seus cenários)

de Lnspiragão.-popular e_ regional-deturpada. E AntbnLo Ferro

r r >-.
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...;ou essa raiz mais ou menos cenográfica ã forte impreesão

«.;•.:'::-■ os Ballets Russos, anos atrás, lhe haviam produzido,

.,;<•.les retirando também a exemplaridade de pertencerem a ura

o.iio lugar e de com eles ser possível detectar "a expressão"

ue Liiita dada "sensibilidade" (182). Se entre nbs não havia

i .digão, c:nraizamento, preparagão tdcnica, apetência ou

..utade artística, pouco importara comparado com o servigo

i.jm- uma tal adaptagao podia prestar se se cleixasse trabalhar

'.■oao paisagem da nagão
- encadeando retratos e vistas e

o'-ixando vir â superficie a "simples respiragão da alma

pt)i tuguesa" (183). Para Ferro não estava em causa o valor cio

b.iilado, a sua cjualidade, nivel de aperf eigoamento (184),

iii.is a via de acesso gue, enguanto espectáculo, permitia,

pj i.ncipalmente se pensarmos gue estes eram baseados era teraas

n<jcionais e executados por artistas portugueses . Até 1944, o

.' ..portdrio enriqueceu-se cora "Dom Sebastiâo" (texto de

.••'.utcjnio Ferro, inũsica de Ruy Coelho e cenários e fiqurinos

iif Carlos Botelho e Milly Possoz) e com "Imaqens da Terra e

dt.i Mar" (texto de Antdnio Ferro, música de Frederico Freitas

cenários de Paulo Ferreira) para além de todas as

i t-u. Lcências da critica. Mas quando a confusâo entre oe eeus

pi opositos e carências técnicas se instalou, o qrupo comegou

a oecair. Pretendendo tornar-se num corpo de bailado com

ioimagão adequada e continuanclo preso as motivagdes

coii fessas que desde o início o definiram, o "Verde Gaio"

<ij..resentou-se em 1940 no Théatre de Champs Elysées de Paris

coiito um fendraeno hibrido, de produto portuquês por temáticas

i i."-rpostas, que tinham em vista existir com essa definigão

q.ĸ: sri os cenários e a coreoqrafia podiam fornecer, por nâo

..::■■: i.stir a sério outra raatéria era que fosse possível reve-

l..it se. Meemo assim foi essa proclamagão de veiculo de uraa

i.'.ii.z que era oferecida como "lirismo nacional" que salvou

ussas representagdes . Olhadas deste ânqulo, o pitoresco re-

tjional ctiamou a si o predominio da intengão, fez esquecer a

.iiiGu 1 iciência técnica, e a crítica ficou desarmada com ta-

!ii.uilia pretensão (185).

Porque na transparência e linearidade de toda a paisaqem

in>:; ensinara já o Naturalismo que era possível encontrar a
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verdade. Quando ele perdeu o seu valor mediador como genero

ficou o Realismo e depois a ideologia. Mae a perspectiva .;ra

a mesma. Daí essa aceitagâo generalizada das panorâmicas ,

essa forraa lata de globalidade, de apreensão de toialidades

gue foi coraura a todas as inscrigôes gue ee faziara equivaler

ao "espirito" .

Costuma sustentar-se que Ferro diriqiu toda a acgão do

SPN na defeea de uma tradigao que deveria eer preGtuvada no

seu estario puro. As poGquisas etnográf icas ,
o concurso da

"Aldeia mai.G Portuguesa dc Portugal", a prbpria eriugáo do

Museu de Arte Popular, apontam nesse sentido. Mas, na ver-

dade, ele não pretendia essa fixagáo como conservugao pa-

trimonial. Kla era a matéria-prima gue se oferecia como uma

fonte inesgotável, pronta a ser transformada numa aesunipgâo

inovadora gue facilitasse uin novo diálogo oti um combatt:, em

proie de uma postura nacional modernizada, isto e, eetili-

zada. Era uma ideia insblita e algo perigosa essa dc ter.tar

ficcionar a prbpria realidade e oferecô-la como criugao. Mae

para guem se havia proposto corao "roai izador" dce.G.: gr.indc

filme gue interessava produzir, não ia agora deixar rie pre-

parar o cenário ao tamanho do prbprio territdrio e dc marcar

os movimentos e falas dos seus habitantes, actores deesa

fita maior que iria reqistar. A importância desse seu papel

fora dada loqo em 19 38, quando o S.P.N. passara das pcqueitas

instalagdes cie S. Pedro de Alcântara para o sumpttiOGo Palá-

cio Foz, nos Restauradores. A mudanga da sede adquirLa um

significado histbrico-politico anunciando a futura transfi-

guragâo cio Secretariado de Propaganda Nacional em Seeteta-

riado du Informagão Nacional, gue so verLficou ciu 1944,

exactaraente quantío a reconversão da imaqem do paic ja se

havia opurado. Da propaganda h informagão decorrera um tempo

em gue a raatéria mediadora fora trabalhada nesse horizonte

empirico de concursos, campanhas, exposigôes e edigdos, num

amplo movimento comandado por um fendmeno estético originai

a que se chamou de "bora gosto" . É possível, d iuesrao

provável, que tenha sido esta categoria hibrida e cctrariha

que concebeu toda a eriagão cultural como a tradugao

simbblica-du um a justaiiiento- tío -país -a realidade que para ele
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t-erro tragara, numa amplitude iarqa de razdee e semelhangas

o....ie ele se deveria rever ou reflectir.

Mas o sinqular é que o cosmopolitismo que parecia habi-

tar a vontade de "maqazinar a raga" e encontrar um enqua-

drdinento suf icientemente estilizado para a incorporar, â

l oi' ga da reconversâo da matéria acabou por se atlântizar,

p.n: tindo em sentido oposto geográfica e culturalmente . Entre

a Kuropa e o Atlântico, nova opgão se tomou gue importa

uiiii.tjr eender quase ao termo do longo discurso nacionalista

q«e Antdnio Ferro pol iticamente encarna em suas variantes.

Com efeito, era vez de se voltar para uraa Europa quo

admirara antes da querra, Ferro voltou-se para o Brasil e,

em 1942, quando faz sair a revista "Atlântico" é era termos

iíu jungâo do conceito de "brasilidade" e de "lusitanidade"

que a justifica (186). Para quem no ano anterior anunciara

jjrutender editar uma versão em francés da revista "Panoraina"

(187) esta opgâo podia indicar uma mudanga de orientagão.

Todavia, ela vinha a desenhar-se subterraneamente e conti-

iiuou a alimentar um perfil certo que Ferro não rejeitava.

i'elo contrário, quando se processa o Acordo Cultural Luso-

lo .isileiro, que implicou uma revisão ortografica, Ferro

dc.ega em Osdrio de Oliveira um documento a gue chamou de

"Po litica do Atlântico" (188) e onde se deixou bem vincada

tuG.i nova vocagão. Portugal - dizia então - "faz parte do

conr.inente europeu; pode, porém, afirmar-se gue não lhe

pi i i once" . E esta não pertenga era logo traduzida na imagem

que lhe dera Miquel de Unamuno: "Portuqal representa-se-me

coiiio uma formosa e doce camponesa que, de costas para a Eu-

rcpa, sentada â beira-mar, com os pés descalgos banhados

p.eJa espuma das ondas gementes, os cotovelos fincados nos

joelhos e a cara en'tre as mãos, contempla o sol gue morre

ua.G águas inf initas" . . . E já Fernando Pessoa langara o seu

u It. imatum futurista "de costas para a Europa, bragos ergui-

(\<>r., fitando o Atlântico e saudando abstractamente o Infi-

n'uo" . E ao Brasil o semi companheiro de Pessoa gue Antbnio

Ft;i ro fora, levou ele o seu prdprio manifesto futurista, em
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Esta caracterizagão nacional e o eentimento do sou rics-

tino atlântico, magnif icaraente traduzida na imaqem de uma

"caraponusa de costas para a Europa", atingiu proporgoeG gue

hojc nos parecem absurdas, mas era o resultado de unui con-

iiguragão turistica modelada segundo princípios cjue aposta-

vam nuina diferenga e que se oferecia cotno cartaz. Era uma

Europa diferente dentro da Europa, alqo que fazenrio parte de

uni todo "nao lhe pertencia" e foi essa especii icidade que

interessou e que se converteu em naturalidade e ce dicpds

numa paicaqem preparada para exportagâo. A campanha do "bom

gosto" langada nas páginas da revista "Panorama" acabou por

lazor parte do núcleo mais forte da promogao riecsa Linacjem,

na ideia de gue era possível harmonizar a terra e as gentoe,

gous produtos e manif'estagdes culturais, passando por um

modo de eetar e habitar gue o cineraa se encarreqou cie I ix.n

sem abdicar de uma certa ironia. Como Ferro logo anuiiciou ao

iniciar o rit.mo da campanha, "a amenidacle cto clima, as be-

lezas naturais e os monumentos artísticos duin pais ou do uma

provincia constituíam "poderosas fontes de atracgão" (189).

Mas como tambéra advertia, "nâo basta atrair". Era pieciso

"prencter" porgue "o que somente nos atra't, pode, coni faci-

lidade, tíee.Lludir-nos" . Ao contrário, "o que itog prunci.:, .•

porque noc encanta" - o que justificava certu rufluxo Ln-

tervencLonista presente em Ferro desde os tempoc cle juven-

ttide, como riava alento ã empresa que agora of ici .ilmente ue

terrainava .

N<> convicgão de gue "o bom gosto dos povos o, turisti ca-

mente, o melhor colaborados do pitoresco das paieagen.s",

Ferro conetrbi o elo da futura transf iguragão estdtica eob a

égide de uma "riivulgagão espontânea e desinteruesari.i
"

. Mae

ela náo teria forga para se impor se acaso fizesce equivalui

essa catcgorLa a princípios facilmente identif icaveie coin o

"moderno" ou "o antigo" . Quer dizer, em termos de implanta-

gão, h obeessâo de criar uma especif icidade nacional imo -

diatamcnte reconhecivel em que o pitoresco se cuinpriese,

prendonrio porque "encantando" ,
Ferro preconizava uma tna-

quilhaqe que não era nem moderna nera antiga inas Jruto cie um

"determinado. eatiio,..deJ_-errain.ada.-graga^ determinado toque de
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ot tqmalidade que faz cora que a fachada ou a simples janela

ce LGiia casa, a montra de uma loja, um cartaz, o recanto de

i.mu eala de espera, a mesa de um restaurante, etc, nos

utraiam discretamente os sentidos e, carinhosaraente os afa-

ijtiom" (190). A nota "justa" seria então dada "pela conjuqa-

gao harmdnica dos elementos plásticos (volumes e cores) em

lc-gica e estrita obediência aos fins a que se destinara" . Mae

nuda era dito sobre o que era ou era que consistia essa "har-

moiiia" .

Como referência primeira publicou-se e difundiu-se, era

i't'il, imagens de um cartaz de Tom para a montra do "Últirao

Fiqurino", no Chiado, do arranjo de José Rocha para a montra

do prbprio S.P.N., consagrada â faina das vindimas, e as-

peeios do Restaurante Tito da Rua dos Fanqueiros, com deco-

i ugoes de Maria e Francisco Keil - este último autor taiubdm

do desenho do mobiliário e das célebres cadeiras de espaldar

tn.de se recortaram coragdes, em modelo que haveria de pre-

(íominar por esses anos fora. 0 objectivo era esconder uma

i'ccuia ancestral sob os efeitos e as ilusdes de um "gosto",

'ji;.- era já a fixagao de uma perspectiva
-

ângulo privile-

qi.ido com antecedência para ser inserido numa paisagem da

qual passava a ser parte integrante. Desta forma passaram-se

e;i, rovista hotéis, lojas, residências, clubee privados, as-

p'-ctos exteriores do encjuadraraento da arcjuitectura, das es-

iiadas, das est.agdes de Caminho de Ferro, alindando, flo-

; indo e diepondo tudo com a niesma marcagão rigoroea de uma

e.:cenagão teatral ã mistura com parábolas sobre o Turismo

i eiidentes a moralizar os eervigos e a preparar uma utência

que neles igualmente se enquadrasse.

A invengão das célebres "Pousadas", lanternas de uina

hospitalidade nacional que se transformara em valor seguro,

.xeinplif icava efectiva e simbolicamente a demanda de uma

rccuperagão convertida em estatuto. Erguidas em lugares es-

trotégicos, cuidada a sua integragáo arguitectdnica e deco-

i ,ii.!os os seus interioree por uma eguipa afecta a Ferro, gue

.-j.oetara pôr em prática os princípios do "bom gosto" rede-

::unhando mobiliári.oa^....ader£gQ3_. e_. _j.te.nsilios num hibridismo

L '
. .

•'
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do concepgão cuja popularizagâo e vulgarizagao produziu esse

fabuloso "estilo rústico" sem tradigâo nem condigão gue o

sustentasse. Todavia, ele foi também a paisagem decorativa

gue os anos 40 criaram e solidif icarara no interior de um

similar fundo gue a arguitectura das Pousadas operou, con-

tundindo-se com as panorâmicas tjue proporcionavam e dando

num ápice a ideia das globalidades e vistas harinbnicas que

toda uma uiais vasta "política de espírito" consignava, es

palhando um moviraento geral cuja postura implicava tun oxta-

siamento. Era a tal mietura doe lugaree, dos monumentoe e

dos seus povoaraentos . Sobre um pais ávido de ser cjualguor

coiea - depois de esperas infindas - deeabou a tnais intru-

pida estilizagâo das euas carências naturais apresentadas

como cultura ancestral e pronta a ser servida como turismo.

Jamais em tempo algum se conseguiu encontrar uma tão

conseguida fdrmula de sinalizagão mitificada de valoree e

produgoes de um regime gue o "bom gosto" cobria e eervia

como a mais inteligente das propagandas. Nuina sb publicagao,

durante nove anos, de 1941 a 1950, Ferro reuniu duas ver-

tentee opostas cuja estrutura faz.ia parte da sua "polit 'tca

rio espíritû": a do cosiiiojdoI itismo e u do naciona Lismo, cu j.i

ambigu'.dade agravar-se-ia, cada vez raais, â medida que as

harmonias tocavam indistintamente aspectos de diturunt.e

contoudo de uma realidade com o alibi de um cultural ismo

r olclorizante indispensável a uma imaqem promocional.

Mas ao contrário das tentativas frustes de um Leitão de

Barros ou de um Sanches de Castro que, em 1933, nas pãginas

de "O Noticias Ilustrado" haviam langado uma "prd-carapiinha

de erabelezainento" (191) localizada nos estabeleciraentos co-

niurciais de Lisboa, Ferro eabia guc para atingir oe seus

intontos teria de ir mais longe e comegar pelos interiores

das habitagdes. Não bastava, como fizerii Sanches de Castro,

antes da criagão do S.P.N., indicar como exemplo a seguir as

lojas "Marques Camiseiros", a "Galeria UP" ou o "Ruiz, Lda"

por oposigão aos "Pinheiros" e "Casa Batalha" (192), corao

tambéra se raostrara pouco frutlfero riivulgar listagens de

eetabelecimentoe— -moderni-zadoe- -na--capital . Mesmo gue elee
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i.jcsem os casos da "Loja das Meias", da "Livraria Ailland e

i.ellos", da "Maison Blanche" (no Rossio), da "Tatá" dos

ehapéus (na Rua S.Nicolau), da "Pratas de Arte" (Rua do Mun-

tío), da "Porapadour
"

,
da "Papelaria Progresso", da "Caraisaria

Mo.lerna" ou das joalharias "Miranda e Filhos" e "Fernandes

M.uques Filhos" -

depois extensiveis â "Casa Leonel" ou a

"Casa Godofroy" ( ao Chiado)
- eles alimentavam apenas a cu-

i'ioGÍdade de uma burquesia alfacinha sem lhe alterar as vi-

vu!:cias. E a "política do espirito" fundava-se exactamente

nuin modo particular de articulagão dessas vertentes unidas

n.GTia nova consciência nacional.

Nesse moraento, e sob todos os aspectos esses valores es-

t.iv.im em revisão e dirigiam-se em prioridade para um olhar

oxtorior -

aguele de guem nos havia de visitar. A iniciativa

ric: "enfeitar as montras" de Lisboa, tal como a gue o langa-

mento do concurso do "Hotel Modelo" (193), redigido por Raul

Li:io, sob proposta do general Silveira e Castro (vice-pre-

suíuiite do ConseJho de Turismo), dois meses antes de ser

tuuado o S.P.N., traziam já agregado em si esse desejo de

reconduzir uma imagem do país ao estatuto de uma moderniza-

gão em fdrmulas prdximas das já experimentadae ou preconi-

zadae num reaportuguesamento da arguitectura. Sd gue elas

acabaram por não ser utilizadas com funda perspicácia, como

rcconheceria Raul Lino, anos depois (194). Agora, poréra,

Ki-rro tinha a seu favor um reconhecimento detalhado dos há-

bicos e raentalidades gue corabatera nos tempos de juventude e

nossa oposigão já alicergara os ajustamentos necessários

para estabelecer um longo reinado, impondo como ideal cul-

tural um "bom gosto" entre frageis eguilibrios do passado e

tío presente gue envoiviam produtos, arguitecturas , espagos

i nterioree , mobiliário, edigbes, aldeias e cidadee até jun-

t.it o país inteiro numa imenea actualidade grafica.

0 primeiro concurso de montras, realizado em 1940, para-

leiamente â exposigão do Mundo Português, trouxera uma certa

aiiiniagão ao Chiado lisboeta repegando uma ideia que nascera

n.iG påqinas do "Notícias Ilustrado" (195), em 1933, mas

eoiistruída agor*i-.era.uitoldes -diierentes— -Â. ."arte de_ enfeitar

...
'
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<i:s montras" em sugestdes provincianamente cuidadas, Ferro

contrapunha uraa exigéncia formal gue deveria ser subsidiária

de uma nogáo de cidade. Artistas como Bernarcio Marquoc, Tom

e Botelho, forara chamadoe para por de pd ecea ideia e o eu-

cesso exacerbado da iniciativa deu-lhe razâo nuina súbita

miraqem de cosmopolitismo que a cidade nâo ricixou rie reqis-

tar. Comerciantes e utentes interessaram-se pela ideia e ela

proiongou-se no tempo, instituindo-et: anualraente, cc)iii pre-

mios e provae . Em 1942, Ferro mostrando arranjoe ornaiuentaie

de Tom, Maria Keil, Roberto de Aratijo, Jorge Matos Chaves,

Estreia Faria e Jose Rocha, pbtíe tíizcr que tuna ciuatíe sem

montras d como uma "cara sem olhos" ou como "uma boca sem

dentee", não sendo motivo de atracgão de "gentc da provincia

e talvez doutros países" (196). A eeeee estrangeiros sempre

t.ão raitificados pelo eeu olhar de íora, era j.i possivet

mostrar uma cidade em cujas montras se introduzira uina maie

raoderna disposigåo. Para eles toram tambdm pensadas insta-

lagdes e servigos, dc acordo cora necessidades guo ac> longo

dos anos 30 tinham sido sistematicamente focadas.

A promogão do concurso do "Hotel Modelo" fora o ĸeu pri-

meiro resultado e d esea experiéncia que Ferro herdou quando

assuraiu o S.P.N., cujo pelouro do Turismo, atd t:ntao inte-

grado no Automdvel Clube de Portugal, passou a pertencer-

-lhe. A iniciativa, da responeabilidade cte "0 Noticias

Ilustrado" (197), é iraportante porgue <i í vomos rof lectir-se

já a fixagão de uma tipologia ein cuja argultectura oiitravam

obrigatoriamente motivos regionalistas . Oito arquitectoe,

chamados por convite, foram então deeafiados e projectarain

equipamentos hoteleiros para o Minho (Manuel Marquee), Ûouro

(Arielino Nunes ) , Tráe-os-Montes (Raul Tojal e Koil do Ama-

ral), Beira Alta (Antbnicj Lino), Estremadura ( Korrodi,

filho), Alentejo (Sequrado), Alqarve (Faria da Costa) e

Beira Baixa (Luís Bunavento) que reunidos nuina carruagem doe

Caminhos de Ferro, percorrerain o pais, riejĸjis rie sotene

inauguragão pelo Presidente da República.

0 programa gue presidia esta operagão definia-se como

sendo para
- "grandes pous>adas faiu.iLiares inuito confort.ivcis ,
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iii.-s destituidas de todo o luxo e sem a pretensão de iraitar

c<:t icaturalmente os hotéis urbanos de grande categoria"

(.98). É verdade gue todos eles tentaram obedecer a estes

pi incípios, contrariando "o urbano" pela incluscão de

niuteriais da regiâo e motivos gue era suposto também

j).;rtencerem-lhes . Mas a grande dimensão gue para eles se

pensara (25 guartos para hbspedes) tornara a fbrmula

ir.viável. Mesmo assim data desta altura o projecto de Veloso

keis Camelo para o Hotel de Castelo Branco, apresentado

ext ra-concurso, tal como a iniciativa de se apresentar um

rieeenho de mobília tipo para estes eguipamentos, projectado

por uiti arquitecto austriaco fixado era Portugai (Torka) e

i:zucutado pela Casa Alcobia. Melhor se entenderá o impacto

cjue esta promogão teve se a ela juntarmos a edigão dos

cartazes de Alves, Roiz Altberg e Rudy, gue a anunciaram por

todo o país enquanto paralelamente se noticiava a entrada de

i'crro para a direcgão do S.P.N. (199).

Esta ideia, tal como a do concurso de montras, seria em

bruve aproveitada nos seus fundamentos, mas exiqiu uma rea-

a.ojtagão bein sucedida que ficou expressa nas novas Pousadas

(juo pelo pais se construíram. A Raul Lino, mentor do "Hotel

Mutíelo" e redactor das regras do concurso em 1933 sucede

Kogurio de Azevedo (autor do plano dos centenários gue ser-

vi i.ini as escolas do Norte do país) e cora este d arranjada

uma fdrmula intermédia, projecto de harmonias pré-estabele-

c'iiias entre o gue deveria ser uma íiabitagão e um hoteL, atci

c: atingir a definigão das pousadae panorâmicas do Estado

Novo. Mais pequenas do gue as gue Raul Lino pensara, arti-

t.iiladas de forma orgânica nas exigências de espago interior,

ii., i ; uiuTitendo essa ligagão ao lugar (através dos materiais ) ,

ul.is sustentaram de igual modo a necessidade de um desenho

piuprio para o mobiliário, onde artistas como Paulo Ferreira

( Kstalagem do Lidador) ou Tom (Estalagem de S. Gongalo),

(iocé Luis Brandão de Carvalho e Manuel Sousa Braga ) re-

criaram um estilo hibrido de harmonias rústicas. Ele ficaria

("iuo um marco do "bom gosto" embora os trabalhos em ferro

(portdes, candeeiros, ferragens ) ou em madeira (linha de

raus.'is e cadeiras) nao-conseguis<~em ultrapassar os primeiros
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rasgos da inventiva que a Casa Jalco produzia em série e que

t-ra breve era aconselhada para as residências privadas

substituindo os raodelos dos catáloqos ein que vivLficavam os

cctilos "Renascenga" ou "Queen Anne" ou "D. Maria" . Sem

transigão, passava-se de uin embricado de soiugdes feitas em

cima rit: iraitagôee rio antigo para formas e i.iuplif i«:adas de

"bom gosto" impositivo, para a boa-conecicMtc ia consumista,

sein mesrao se interrogar eobre a natureza de r.al espocifLca-

gão.

Fm 1941, e a propdsito das consequênciae que Lnevitavel-

mente daqui sairiam seria o prdprio Raul Lino a talar da

experiência levada a cabo anos antes no roaportuguoeaniento

da arquitectura. Diz.ia ole que, então, ao tentar-se "acabar

com os chalets que constituiam o pior insulto na nosea pai-

sagem" e exortando "a gente desta terra a gue se deixasse de

imitar os sulgos (...) e gue de novo voltaese para a boa

maneira portuguesa de constituir casas" consegu ira -se gue

dtíixasee.:: de aparecer mais chalets "mae f Lcaram ainda os

chateaux, os castelbrios, as raansôes arábicae, oe mil e um

produtos da fantasia de curiosos". Pior ainda toi guc quando

go eeperava um reaparecimento da arquitectur a, "que dcveria

;;or o ountra veneno deetee desmandos, deecncadeou-ee tal

chueina de beiralinhoe, azttlejoe, pilaretes e a Ipenderoidee

que ainda hoje perdura a maré dos arrebiquee, eubvertendo

toda a boa intengâo!" (200 ). E, no entanto, a reqra agora

atigurava-se-lhe simples: em lugar da procura e impoeigão de

um ideal ou formulário, "o gue deveríamoe ter supiicado se-

ria simplesmente (...) gue nos iluminasse o bom-senso" .

l'orgue do "bom gosto", corao logo acrescentar La, nao valia a

peiiii sequer falar, "qtie é um produto raro, com certas par-

tLcuLaridades, indetermináveis" ; "a sua exegoee tem qualquer

coisa de cadeia hermética", e "há até quem julquc: que o bom

qosto constitui uma espécie de magonaria" . . . Em todo o caso,

"c": matéria subtil que nada ganha em ser encarada com insis-

tência" . Ela "deve apreciar-se, revelar-se no nosso íntimo,

mas d mais bonito não se falar muito, e a propbeito de tudo,

no born gosto". E Ferro, no texto gue pedira jjara Llustrar oe

iustant.aneQS-.-da._can.pan.ha.-_.que-. Inlciara recebia o recado do

_> \> i



"

i "i.i senso" em vez do apoio ao "bom qosto" tão fraqilmente

. ■■'. ontado.

A fabulosa incursão deste esquematismo era outros domi-

...■■.: alarqou em extensão os seus poderes mas não lhe trouxe

uiiíi mais concretizada definigão. Depois das Pousadas, das

«.i:,as de habitagão, era a vez dos objectos da técnica - com

ri.-Gtaque para a mesa de comando do Emissor Reqional do Norte

(701)
- da arquitectura - com a reprodugão da fachada da

Fstagão Aqronbmica Nacional (projecto de C. Rebelo de An-

iiracle) - até se fixar nas artes qráficas, terreno por exce-

lioicia destas consideragdes e íonte de onde tudo brotara. A

j'.ii'tir de 1942, são as ilustragdes (202), os cartazee , que

seivem até para cobrir tapumes (203), e a publicidade em

gei al (204) que dominarão a campanha. Monoqrafias de cidades

.; vilas cujo cuidado qráfico as tornava mais convidativas,

\ iiGc:rigôes publicitárias em cartazec pintados ou era relevo

( u..> iii exemplos feitos respectivamente por Fred Kradolfer e

Jogo Roclia) tenderiam a cobrir a cidade em construgão e en-

tuipada ou a vestir "elegantemente" os panos de boca dos

i'.'utros, sequndo exemplos da Estúdio Técnico de Publicidade

(E.T.P.) e da Agência de Publicidade Artística (A.P.A.), com

tíustaihos e composigdes gráficas de Kradolfer, José Rocha,

M.uos Chaves, Bernardo Margues e Estrela Faria, dando razâo

.-. i.::;a actividade que, nesse ano, se mostrou em exposigão no

m.p.N. sob a desiqnagão de "Artistas ilustradores modernos".

Orqan Lzada por Paulo Ferreira e dedicada â membria de

i'achuko, director da "Contemporânea" (205) renovador das

inicii gráficas em Portugal e "ponto de partida para o gue

oi.'.mcjs f'tzeram" corao se dizia no catáiogo (206). Mais tarde,

.:ni 1949, suria a vez do 1" Salão Nacional de Artes Decora-

i iv.is, "siinples tentativa, siraples ensaio para uma futtira

u.qjosigão" (207) mas já suf icientemente esclarecedora cio

modo como o predomínio do visual fora digerido corao ura acto

!>o::.itivo de renovagão dos produtos da indústria, tornadoe

oo';t.:ctos com que se povoara o quotidiano. Mobiliário (Fausto

tiu Albuquerque, E. Anahory, Cândido Costa Pinto, Lucien

Do.'uĸit, João Esteves, Matos Chaves, Tom), tapegaria (Almada,

v.-ni ura Porfírio, Tapetes de Portaleqre), cerâmica (Leopoldo
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de Aimeida, Barradas, A. Soares Braga, A. Torres Fevereiro,

Hein Semk.e, Viúva Lamego, Vista Alegre, Von Holstein, Estti-

dio de Cerãmica, Fábrica Santana), prataria (Almeida e Silva

Lda, Ferreira Marques, Joalharia Moraie, Topázio) baixos-

- relevos (Alvaro de Brée, Martins Correia, Antonio Duarte,

Joâo Fraqoso), artes qráficas (Alberto CarcioGO, Paulo Fer-

rcira ,
Carlos Ribeiro, Manuel Lapa, Mont alvoi ,

l.ornardo

Marquee, Inctituto Paeteur, Tom, Reis SantoG) encadernagôes

(Auqueto Ferreira Comes) vidros e cristaie (Tom, Bernardo

Marquee, U.P.), tocheiros e castigais (João Esteves, Tom) ,

trubalhos em ferro forjado (Lucien Donnat, João l.steves,

Tom), fiqurinos e projectos para teatro (Paulo Ferreira,

Abilio Matoc e Silva, Antbnio Soares ) , pintur.iG c uquaruius

(Milly Possoz), fotoqrafia (Mário e Horácio Novais), traba-

ihoe tipoqráficos (Oficina Gráfica, Lituqrafia Portuqal),

livros (Bertrand), Sapatoe (Sapataria São Carlos), malae

(Loja das Meias) e vestidos (Último Figurino) davam uma

conociência retroepectiva de uma intervengao gue, de início,

parecia nâo ter tocado por dentro a eeneibi l idade de tima

compreensão realista deste fendmeno. Todavia, o baiango ec-

tava â vista mesmo gue artigos como "revisâo e elogio de mau

goeto" de Leitåo de Barros (208) continuaGscm a anotar re-

eietencLas .

Ferro sabia gue para levar fundo a sua reforma rio espi-

rito teria de langar máo a territbrios de consirierável im-

porr.ãncia para essa tâo desejada harmonia. A deccjragão dos

interiores fora uma cruzada de modernizagão já decpida de

Gubtilezas ou agressivos contrastes, uiua espécie de simpli-

I icagão clássica cic gue a renovagão da sua prdpria casa,

j>ublicada em reportagem na "Panorama" (209) fora exemplo.

Entre este arranjo em que pontuava o portuguesissimo trip-

tico de Paulo Ferreira, enguadrando burgueemente o eofá da

sala corao convinha, e o publicado anos atrás no "Noticias

Iltistrado" (210) triunfavam os argumentos do gosto ou dei-

xavam nele a sua marca indisfargåvel . Para extravagâncias

deleqava-se nos artistae o desvendar das gualidades tíe sur-

presa gue ainda era possivel colher nas casas de um Hein

Semke (211), ou de ura Antdnio ,Pedro (212),, ou de um Lucien



Diuuiat (213) oferecidas como
'

impossíveis . De modelos moder-

nlzados em esperangas aceitáveis estavam as propostas de Tom

pui'u a casa do Sr. José de Abreu com "conforto amável" ou

[><u"<i a Quinta dos Foios, era Azeitão, tornada "casa de carapo

iiio.l.lar
"

, ou ainda para a casa do Engo DE Roo (214) na es-

t e < i a do gue se havia de propor para o "Rodízio", tornada

cstancia modelar de "Week-ends" em experiências arguitectd-

nicae gue adiante analisaremos . 0 gue comegara por ser a

divulgagão das obras e do espírito do "Portugal novo" ten-

tando recuperar "o prestígio internacional gue se encontrava

soriamente abalado", e sempre gragas "a saudáveis processos

de persuasão e informagão" (215), acabara por se transfor-

raar num rea justamento do país ã ideia mais ou menos escla-

recida das suas tradigdes, tais como a Exposigão do Mundo

Porcuguês as veículara.

Quando, em 1948, Ferro faz o balango da sua "política do

ecjjirito" em condigna exposigão no Palácio Foz (216) foi o

cloG.uitranhar dessa imagera de postal ilustrado gue já entrara

num sisteraa de irrealista reprodugão de si mesmo. Apds as

alteragôes sociaie e políticas gue o fim da guerra trouxera,

com uina contestagão enraízada å direita e â esguerda, Ferro

sô podia oferecer era exposigão a montagera de uma "propagan-

da" transformada já em eua exclusiva "informagão" . 0 seu

desventramento em secgdes (publicagdes periddicas, artes

grãficas, concursos de montras, bibliotecas ambulantes, ci-

neraa, teatro do povo, bailados portugueses, etnografia e

folclore, saldes e exposigdes de arte, centenários, exposi-

gdec no estrangeiro, feiras do livro, festas do SNI, inter-

cambio cultural Luso-Brasileiro, casas de campo, montras de

tuii.Gmo, concurso de monograf ias, sinalizagão pitoresca,

estugôes floridas, pousadas, hotdis, concurso 'Conhega a sua

terra', produgão radiofdnica e prémios literárioe) era, ele

prdprio, "uma visão de conjunto", "um panorama" já tão co-

luclo ã realidade que dela não se podia destringar. Essa não

destringa esteve na base da necessidade do prdprio balango,

mas ele não seria capaz de distanciar-se da obra e dá-la em

revlsão. A acgão da "política de espirito" tinha sido essa,

atieq.iar de tal f orma_a-.ideia_â__rea.lidade..que seria impossi-
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vel eepará-las. 0 seu efeito foi a incorapreensão t.otal dos

poderus oficiais perante este centramento t: a amarqura de

Ferro que não deixou rie a expressar (217). Numa intensa

actividade de registo, acerto com a memdria ou já vontade de

Histdria, ele langa-se com afã no documentário e coraega a

publicar os eeus cadernoe da "política do espirito" (218).

Mais do que ninguém ele teve consciência de gue "licam os

monumentos, as grandee obras de utilidade per.r.anent.e, as

barragens, as fábricas, as pontee, as estradas, oe liceus,

os bairros e os hospitais" e se "esguecem as expos igrioe, os

livros, os boletins, os contactos, tudo guanto eerviu para

iluminar, guando precisavam ainda de legentías, de crotiito

nacional essas obras definitivas
"

(219) ...

Em 1948, Ferro ainda dizia "compreender
"

gue o Coverno,

"apesar do estimulo gue sempre (...) deu, náo queira nem

pos.-.a ir rauito mais lonqe do que foi, poie é nat uralmente

detido por certas correntes de opinião ptiblica . . .

"

. Era um

"pais pobre" e ele via a sua prdpria acgão empobrecer-ce . Em

vez de desejadas edigdes de 100 ou 200 mil exemplares de

certas obras faziam-se 10 a 20 mil; em vez de várioc, tinha

apenas um "Teatro do Povo" e doie Cinemas Arabulantec, o que

o obriqava a espagar por três anos as idas aos mũsmos lo-

cais; e em lugar da 20 Bibliotecas Ambulantes pret endidas ,

via • se limitado ás duas que corriam lentamente o paíe. Não

eram "crlticae", afirmava; mas factos. A obra tendta a

escoar-se, a sair-lhe das mãos, com essa vida proju ia que

eie Ihe dera .

A sintese das actividades levadas a cabo nesses 14 anos

resuniira-se em qu.inze pontos . Reconquistara- ec o "prestígio

internacional" ; "elevara-se o nivel do nosso goeto";

fizera-ee "rcviver ae noeeas tradigdes populares, o nosso

folclore como ponte de soberania espiritual e fonto inspi-

radora dos nossos artistas"; defendera-se "audaciosainonte,

com irreverência oficial, a arte moderna"; desenvoJ vcra-se

ae artes decorativas, as artes gráficas a prdpria art.e po-

pular "com intengão de vestir com certa poesia e graga, a

vicia rie todos os diae tornando-a mais irreaJ ,
e maie Gabo-

571



r ..>:■■.. i"; valorizara-se "certos materiais esguecidos oti jã

poi.co aplicados no arranjo dos interiores e até na nossa

propaganda exterior"; criara-se "um estilo de exposigão";

dera-se um novo sentido "â festa"; levara-se "ao povo das

nossas aldeias, das nossas planicies e das nossas montanhas,

atr.ivés do teatro, cinema e das bibliotecas ambulantes al-

gumae imagens do mundo e da prbpria terra"; desenvolvera-se

e animara-se a indústria hoteleira, dando "mais graga (...)

ã paieagem", "com a einalizagão das estradas, concurso das

eetagbes floridas, concurso da aldeia mais portuguesa"; am-

para-se o cinema português com a entáo recente "lei de pro-

tecgão ao cinema nacional" e "com a produgão de filmcc e

criagão de prdmios"; criaram-se prémios literários e artís-

ticos; criara-se o bailado português "corao afirmagâo supe-

rior da alina nacional"; estreitaram-se as relagbes culturais

coíí: o Brasil; expandira-se a cultura e a arte nacional

através de conferências e publicagdes em várias línguas" e

desonvolvera-se uma obra na rãdio nacional, com construgão

de novas emissoras e a elaboragão de programas conio o "Do-

raingo sonoro" e o "Programa da manhá", "fazendo ria Emissora

Nacional uma obra poderosa para o desenvolvimento da mtíeica

pot tuguesa através de temporadas certae de concertos e rie

pioraioe a corapositores e artistas.

Os núraeros em que esta acgão se traduzira erara elucida-

tivoe: entre 1936 e 1947 tinhain sido enviadas para o es-

trangeiro 517 toneladas de publicagdes, enquanto dentro do

pais se distribuíra 425 números do boletim semanal "Infor-

raagdce", 200 do "Noticias de Portugal" (para os portugueees

no eetrangeiro) e 380 números do boletim "Portugal" editado

era 5 idiomas . Outras publicagdes periddicas como as revistas

"P.uiorama" e "Atlântico" seguiam de perto esta activiciade,

Gemjjre atentas a uma gualidade gráfica gue os catálogos das

expoeigdes, os convites e os prograraas não deixaram de

acoiujjanhar . Era uma iniagem de marca gue banhara tarabém edi-

gou.:., distribuidas por grandes secgôes onde cabia a "Poli-

r. ica", a "Cultura Popular", o "Turismo", registos de expo-

cigoes e um conjunto diferenciado de obras integravam esta

aet i vidade edi tQri.ôl,_d.Q.. S..,2Æ_^^Q.JíXâ-l(_é .-.seccãp__da ..."Poli-

57 2



tica" ficaram célebres as sub-secgdes vocacionadas para a

divulgagâo do "Pensamento de Salazar", dos "Diecureos do

Secretário Nacional da Informagão", dos "Documentos

Poiiticos", dos "Cadernos da Revolugão Nacional" e dos "Ca-

dernos do Ressurgimento Nacional" - estes últimos abrangendo

uraa vasta matéria gue ia desde as "Obras Públicas" ã "As-

sistência Social" , ao "Portugal Missionário" , ãs "Ro.iliza-

gdes do Estado Novo" passando pelo "Deeá I ocjo do Estado No-

vo", obra maior do modo de entender e fazer a prop.îganda.

Nas edigdes de "Cultura Popular" integraram-ee os "Cadernos

do Povo" (com brochuras como "A Bordadeira" e a "Economia

Doméstica" de M.M.Calvet de Magalhâes), a "Colecgão Pâtria"

(com histbrias de reis e cavaleiros), a colecgão "Crandes

Portuguesee" (dedicada a figuras nacionais, corao "Dom Fuae

Roupinho", "Fernão Lopee", "Gualdim Paie", "Duarte Pacheco

Pereira", "Luie de Camdee", "Infante D. Hcnrigue", "S. João

de Brito" e "D. Afoneo Henrigues"), a colecgão "Idearum -

Antologia do Pensamento Português" (com a "ínclita Ceragão,

Dom Duarte, Dom Pedro" de João de Castro Oedrio e "HLstoria

tío Marquee de Pombal", entre outros) e a de "Obras riLver-

sas". Neeta última inseria-se uma selecgao hibrida ciu con-

tributos que deram a "Vida e Arte do Povo Portuquês" (1940),

o "Catáloqo das Edigdes do S.P.N." (1940), a "Histor Lazinha

cie Portuqal" de Adolfo Simdes Muller, "Monsanto" (1947),

"Aldeias Portuguesas" (1939) de Gustavo Matos Sequei.ru, "Ar ■

tes e Tndúetrias Populares" (1940) de Luís Chavee, "A Moci-

dade Portuguusa Feminina", "Almanaque para o Povo" (1946),

"Portuqal Breviário da Pátria para os Portuguesos Ausen-

tes" (1946), "Territdrio e Populagão" e "Aspectoe Eggoiic iais

cla Vida Fcondmica" (1946) de Orlando Ribeiro e "A

Organizag.io Poiitica" de Marcelo Caetano e "0 Peneauiento

Filosbfico om Portugal" de Delfim Santoe, separatas rio livro

"Portugal" (1946). Desta obra, editaram-ee, al.iás, em regLme

de separata, e dentro deeta grande secgão, quase todos os

ceus artiqos. É assim que vemos surqir ora brochura "0 Povo

através da Etnografia e das Tradigdes Artisticas" por Luis

Chaves, "Portugal na Histdria da Civiiizagâo" por Dainião

Peres, "A CLência em Portugai
- Bosguejo HLstdrLco" por I.uis

de Pina, "Cultura, Idioma e Livro" por Luís Silveira, "Breve
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Kesuiiio da Histdria de Portugal" por João Ameal, "As belezas

nat urais e o Turiemo" por Luís Teixeira, "A Mús.ica ein

Portugal" por Francisco Fernandes Lopes, "Visâo da

Liceratura Portuguesa" por João de Castro Osbrio. E dentro

cieste espírito também se editaram, nesse regime de separata,

os textos consagrados â Arte portuguesa, gue igualmente

integraram o volume "Portugal" (1946), e gue adiante

analisaremos (220).

No campo do "Turismo" a situagão era substancialmente

ctiferente. Duas colecgdes criadas de raiz e divididas entre

as grandes designagdes de "Monograf ias" e "Obras diversas"

chainavara a si um vasto territdrio cora interferências nos

dominios da Histdria e da Histdria da Arte, preparando a

matéria como assunto de interesse e de divulgagao de uma

paisagera nacional sem destringa. "Cidades" e "Vilas", mas

tniii.oém "Monumentos" foram objecto de edigdes, paralelamente

a "Roteiros" vários, entre os quais a célebre "Cartilha da

Hospedagetu Portuguesa" (1942), e pequenos álbuns sobre "Ro-

marias de Portugal", "Pousadas do SPN" e "Legendas de Lis-

Goa" (194 3) cornpondo uma visão enguadrada nas preocupagdes

que uin grande núraero de "folhetos" , "cartazes" e "postais

itustradoe" acompanhava em idêntica intengão.

Scriam estas obras, e principalmente as gue formavam o

iiclCieo da "Cultura Popular", gue iriam constituir o acervo

das "Bibliotecas Arabulantes criadas em 1945, com programa de

clivulgagão cultural bem prdprio e ligado âs "missdee cultu-

iaic" que pelas terras da província promoviam "serdes",

tentando fixar um caminho já aberto desde 1936 pelo "Teatro

do Povo" -

pegueno teatrinho desmontável concebido por Jorge

Segurado e gue facilraente era agenciado no largo duma aldeia

ou na praga duma vila.

Mas fora no cinema gue mais se investira. Apbe a produ-

gao da "Revolugão de Maio" (1936) gue teve grande sucesso na

representagão nacional em Paris, no ano seguinte, Ferro

langara os documentár.ios - em 1948, contavam-se 70, entre os

tj u a i s era.ra . de_~-tâ£_îû<zs^Q_i___£.__Qj^ Pir.es i
-
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denciais a África, a "Exposigão do Mundo Português" e a

"Viagera do Cardeal Cerejeira" tarabéra a África tendo ade-

guada expressão no "Jornal Português", revista de actuali-

dades cinematográf icas gue o S.P.N. langara em 38. Num país

onde os Indices de analfabetismo atingiam proporgdes gri-

tantes, o Cinema era, sem dúvida, o meio mais fácil de con-

seguir uma rápida penetragao ideoldgica. As grandes metra-

gens de exaltagão nacionalista foi então dado o patrocinio.

"Ala Arriba" e "Camdes", realizados por Leitão de Barros em

1942 e em 1946, respectivamente, são os dois momentos altos

dessa aposta.

Os "Cinemas Arabulantes" criados era 1937, tal como ae

sessdes cineraatogrãf icas levadas a cabo no Cineraa Central,

eut Lisboa, entre 1940 e 1943, foram igualmente veiculos de

propaganda inestimável. Em 1942, Ferro levou a Veneza o

filme "Ala Arriba" gue alcangou a Taga da X Bienal - a úl-

tima Bienal de Mussolini - e em 1946, a cinematograf ia por-

tuguesa conseguiu representar-se no Festival de Cannes.

A criagão da Cinemateca Nacional e os prémios cinemato-

gráficos, instituidos em 1944, contemplando os inelhores

filmes, melhores realizadores e melhores artistas coroavara a

acgão daquele que se investira como o qrande "realizador" .

A listagem dá-nos as suas preferências e conduz-nos ime-

diatamente ao horizonte que, em outros dominios, preparavam

consonâncias latae e tão profundas que haveriam de perdurar

para além de si raesmae . A consagragâo em 1944 de Jorge Brum

cio Canto e de César de Sá, pela realizagão do melodraraa "Um

Homera ãs Direitas" e a preraiagão das interpretagdes de Car-

raen Dolores ( "Um Homem âs Direitas") e de Antdnio Silva ( "A

Menina da Rádio") dá-nos um lado do "boom" cineraatográf ico

gue a década conheceu logo no início, erabora não J. osce o

famoso "João Ratão" de boa sentimental memdria, e igualmente

de Jorge Brum do Canto, a ser premiado. Em 1945 foi a vez do

Antdnio Lopes Ribeiro pela realizagão em "A Vizinha do Lado"

tirada de uma farsa bem sucedida de André Bruin e depois tíe,

no ano anterior,- ter.,alcangadû.._o...prémio "Paz dos Reis" cora o
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ducumentário sobre a "Inauguragão do Estãdio Nacional". Na-

q.;uie ano de 1945, os prémios de interpretagão foram para

Virgilio Teixeira ("José do Telhado" ) e para Manuela Soto

( "A Vizinha do Lado"); mas as premiagdes dos realizadores

não iam sofrer grandee alteragdes: em 1946, é novamente An-

tdnio Lopes Ribeiro e Leitão de Barros gue são distinguidos

pcla produgão e realizagão do filrae de grande espectáculo

tíramâtico "Carades" e, em 1947, seria a vez de Perdigão

Queiroga pela realizagão rauito menor de "0 Fado". As inter-

prutagdes seguiam paralelamente essas distingdes: Eunice

Munoz e Antdnio Vilar são premiados, em 1946, pelos seus

P->pt:is no filrne "Camdes" e, no ano seguinte, é atribuída a

Amul ia Rodrigues a mesma distingão.

Entretanto, as curta-metragens distinguidas com o Prémio

"Auiolio Paz dos Reis" não desmentiara esses critdrios dc

ojjortunidade : João Mendes e Aguilino Mendee eão premiados,

i;in 1945, pela realizagão do filme "Pargues Infantis"; Adolfo

Ct.ei.ho, em 1947, pelo filme "A Aldeia dos Rapazes da Rua";

iiu.it.ier de Melo e João Mendes em 1948, pelo "Aeeim é Matosi-

niios-'; em 1949, Manuel Guimarâes pelo "Desterrado" e, em

19'.0, Armando da Silva Brandão e Domingos Mascarenhas pela

realizagão e produgão de "Portugal, Terra de Santa Maria".

l.m 1946, Félix Ribeiro publicava um "Panorama Histdrico do

Cineina Português" e Roberto Nobre "0 Fundo" posto logo pela

Consura fora do raercado, e gue era um comentário critico c

acusatdrio â lei do cinema, então em discusscĩo na Assembleia

NacLonal, e que sairia sb em 1948 (Lei 2027). Era natural

qtio uma tal reacgão se operasse no moraento exacto em que

t.ocios esses panoramas tocavam de perto a realidade. Um Por-

t.uqal escancaradamente aberto ã sua paisaqem e aberto aos

ruconhecimentos oficiais sb podia estar conforme ao hori-

zonte que a avalanche de prémios indiciava. 0 acerto veri-

1 icado na produgão cinematoqráf ica repete-se sem surpresa

noe outros dominios da cultura nacional. Na literatura

criara-se em 1935 o préraio "Ega de Queirds" para o romance e

em 1936 o prémio "Fialho de Almeida" para contos ou novelas;

em 1937, instituíra-se o "Maria Araália Vaz de Carvalho" para

literatura infantil. e_ o prémio.. "Caniães.",, atribuído de dois
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em dois anos ã melhor obra literária ou cientifica pubticada

no estranqeiro sobre um tema relativo a Portuqal. Em 19 34,

langara-se jd os prémios "Ântero de Quental" de j>ou:;La, "Ra-

raalho Ortiqão" de ensaio e "Alexandre Herculano" tie liistbria

e "Anton.io Enes" de jornalismo, doutrina ou poldmica, estu

liltiino hibrido na concepgão e perspectivado em delirios

coinjjunsatdrios que viram logo nesse ano, na obra dc Augueto

da Costa, "Portugal Vasto Império", matéria ajustada. Ao iim

da década, foi ainda com o mesmo Augusto da Costa gue se

aesumiu o c:stilo oportunista do ideário Estado novieta. Em

1939, o mesmo autor era novamente premiado com eete galardão

com "A crise da Inteligência Portuguesa" e coin "0 Pecado

Nacional da Politica", abrindo caminho ao Pe. Joâo Mondes,

distinguido, em 1941, com "Os três Verbos da Vida" e ao fu-

turo professor Joeé Sebastião Silva Diae e Dário Marfins de

Almeida, gaJardoados ein 1943 e 1944, respectivaiuente, o

primeiro cora a obra "0 Escândalo da Verdade" e o cecjundo com

um conjunto de artiqos publicados no drqão da UnLão Naoional

"Diário da Manhã".

Catorze anos de preocupagdes corn o "espirito" e com o

"bom qosto" tinham necessariamente que produzir frut.os num

campo tâo perrneável corao a iiteratura. Um brevissimo exarae

deste dominio raostra-nos estranhos resultados de uina pre-

miagão qarantida por júris necessariamente afins do pensa-

monto oficial a autores que dela não podiam andar Lonqe,

ou não os aceitariara. . .

0 prdraio Antero de Quental foi dado pela priinei ta vez cm

19 34 ao Padro Vasco Reis por "A Romaria" - venconcio a con-

corrência cia "Mensagem" de Fernando Pessoa ao qual loi riado

um prémio de consolagão, embora maie tarde se pret.cndesee

clisfargar a situagão, até ao ponto de, no catáloqo "32 anuc

de Politica do Espírito", em 1966, fazer fiqurar o nome de

Pessoa ã cabega dos laureadoe...

Se Carlos Queiroz parece aceitável em 1935, j.i poetae

bem menores como Azinhal Abelho, Ramiro Guedes rie Cainpoc,

Miguel rie Figueiredo, Amândio César, Maria Teree.s Andrarie

r? <•_ ►?
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-•-..uir.os , Natércia Freire, Ribeiro Dias, A.M. Couto Viana ou

:-.. Sousa Freitas (cora excepgdes medianas de Pedro Homem de

Melo e de Cabral do Nascimento) aparecera preraiados até 1950.

O prdinio Ega de Queirds do romance, paralelo ao prémio

Ricardo Malheiros da Academia das Ciências, criado era 1933 e

mais neutro politicaraente, coube ao Conde de Aurora em 1935,

a Joaquim Pago d'Arcos, no ano sequinte, e sd foi raais tarde

at tibuido nos anos 40 a Francisco Costa e a Tomás de Fi-

gueiredo com "A Toca do Lobo", única obra de notável guali-

durie -

e sem que fosse possivel falar de "Gaibéus" de Alves

Rcdol e de "0 Pântano" de J. Gaspar Simdes (1940). 0 prémio

Fialho de Almeida teve melhor sorte, embora iludidamente

iniciado com Loureiro Botas: Luís Forjaz Trigueiros e Raguel

Baetos foram premiados a seguir, mae, desde 1942, a quali-

d<ide decaiu com J. Pago d'Arcos e outros - era anos que virara

sai.r "Aldeia Nova" de Manuel da Fonseca (1942 ou "Novos

Cuntos da Montanha" de Torqa (1944) ou "Histdrias de Mu-

iliures" de José Rdqio e "Onde a Noite se Acaba" de Rodriques

Miqueis (1945). 0 prémio Alexandre Herculano da Histdria foi

pata Caetano Beirão, Queiroz Veloso, Alfredo Pimenta, Costa

Brochado -

e atécj'cjao Ameal, autor da "Histdria de Portugal"

oficial, de 1941. Foi ele também quem inauqurou, em 1934, o

prémio Ramalho Ortigâo de ensaio que contou com os nomes de

A. Pimenta, mais uma vez, e de Manuel Múrias, director da

luvieta "Ocidente" desde 1938, com o seu nacionalismo pro-

positado, ou do Padre Moreira das Neves e outros, e tambéin,

com a sua qualidade de bidqrafo meticuloso^de J. Bruno Car-

i.-iro, escrevendo sobre "Ântero de Quental", em 1948.

Visdes de fora foram qalardoadas desde 1937 com o prém.io

Cuitoes, então conferido ao "Portuqal" do Conde Gouzague de

Keynold; eegue-se John Gibbons "I Gathered no moss" (1939),

..osue Pabbn "La Revolucion Portuguesa" (1941), Elaine

s.moeau "Portugal in Quest of Prestes John" e Florentino

Pui.-z Embid, "El mudejarismo en la arguitectura Portuguesa

Ce ia época Manuelina" (1945) liguidando de certo modo a

jjî atica cientifica, descritiva e circunscrita em excesso,

tio:. estudos nacionais. Neste dominio, aliás, distinguido com

o j.rémio J.osé._ de.-F-igu_eãrûdo_da-.. A..N.._B_._i__» .há_ q.u.e-..considerar
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com merecido relevo duas obras: "Os azulejos do Pago de Vila

Vigosa" (Santos Simdes - 1946) e "Os Pagos Reais da Vila de

Sintra" (Raul Lino - 1948) (221). Quanto ao resto, molhor se

entendera se visto num contexto de outras j>t odugbes

académicas, como a que deu o "XVI Congresso do Histdria da

Arte", em 1946, ein intencionalidades gue as coinun icagdes ,

reunidas em riois volumes, não habitavam, pelo menos se

atendermos a parte mais concreta desses sonhos .

0 prémio "Anselmo de Andrade" para a meltior obra de

doutrina polltica e econbmica publicada em Portugal, Lnsti-

tuído em 1945, daria nesse mesmo ano a José Sebastião Silva

DLas a distingão com "0 Problema da Europa" , sequndo mn

critério ãs avessas do que premiou, depois, José ['orreira

Dias Júnior, em 1946, com "Linha de Rumo", iraportante e re-

novadora proposta que terá largas conseguências na orienta-

gão econrimica e fomentadora do Estado Novo, apds "a era"

Duarte Pacheco.

Nos parâmetros nacionalistas cabe finalmente toria a li-

tcratura infantil do prémio Maria Amália Vaz rio Carvalho,

atribuído a Adolfo Simdes Muller (1937 e 1942), a Maria

Archer (1938), a Olavo d'Ega Leal (1939), a José rio Lemos

(1944) e a Salomd de Alraeida (1945), todos a inuriiiurar fan-

tasias e encantos esbatidos, visão para crescidoe, oLvada de

ilusdes e atravessada por um intenso fervor do j>assado,

orientado para o presente. Nestes livros formar-se-.io gera-

gdes inteiras, com a imperiosa descrenga pelo futuro gue

era uma constante não sd agui revivida.

Bem podia Antdnio Ferro, sem favor, afirmar coino Goethe

que "jogámos tudo sobre o preeente como se pbe uma forte

soma numa sd carta e procuráinos, sem exagero, faze Ja eubir

tão alto guanto possível (272). 0 balango deste balango vi-

ria depois. Algumas décadas mesmo, depois.
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4 - A ARQUITECTURA PRIVADA

De todas as tentativas de teorizagão da arguitectura

privada em Portugal nas primeiras décadas de Novecentos - e

acaso no século, â parte alguns pontuais contributoe impor-

tantes que veremos orqanizarem-se corao problemática a mais

signif icativa, a mais complexa, e de mais prolongada conse-

guência, por melhor posicionamento a uma transpoeigao mitica

da "casa portuguesa" coino valor de espelharaento nacional,

foi, sem dúvida, a de Raul Lino.

Apesar de todas as críticas que se lhe fizeram, com sin-

qular violência a partir dos anos 30, foi uma categoria par-

ticular de habitagão gue foi interpelada e que, por variados

condicionamentos, pascou a estar presente na discussão iu-

tura da arquitectura nacional, sem que se tivesse aclarado a

nogão viciada da designagão de onde tudo partia. F: da "casa

portuguesa", da habitagão unifarailiar individualizada, da

capital ã provincia, das cidades as vLlas e aitiuLas, rio

Norte ao Sul do país, gue Raul Lino trata, comegando por

condenear, em "apontamentos" sobre "o bom-goeto" (1) ou so-

bre "o arguitectar das casas simples" (^J^ideias o concei-

toe vastos e informes para poder reduzir a iraeneidão do

problema ao gue realmente lhe interessava: reaportuguesar a

"arquitectura domdstica em Portuqal" (3), desvirtuada desde

o segundo tergo do século XIX, pela importagão de inodas mal

assimiladas e pior conduzidan pela proliferagão de encomen-

das a náo prof issionais quc as erigiam eem rigor técnico ou

preocupagão estética. E fê-lo não para cumprir, como eo

disse e pensou (4), um programa de regionalizagão maie ou

menos baeeado numa peequisa erudita de fundo arqueolbqico-

-arquitectdnico, mas para fixar, coin mais deterutLnagâo tío

que os modelos propostos deixam supor, o contorno preciso dc

uma prática arquitectbnica em Portuqal, qtie era vista, em

1912, pelo drgão mais representativo da classe, a revista "A

Arguitectura Portuguesa" (5), como cabendo em duas catego-

rias, a do,"prédio de rendimento" e a das "habitagdes pri-

vat Lv'ac
"~

"gue" pôr
'

'sĩna~I7 êfam ĩ'nvaf îãvéTraéiite 'chamadas de
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"chalet", "villa", "cottage*1,
'

e mais raramente de "casa". A

deeignagão não teria grande importância se ela mesrao não

refiectisse uma realidade e uma apropriagão gue era já, em

mentalidade, índice visivel de uma cultura nacional gue via

os "prédios de rendimento" como construgdes para não dar

"grandes despesas de arguitectura e ornamentagão" e as "ha-

bitugdes privativas" como lugar adeguado aos "voos de ar-

tista" (6), fossem eles do arguitecto, do construtor, ou do

prcjprietário. Era pois nestas últimas que importava centrar

a atengáo e a crítica, tanto mais, que para Raul Lino, as

Conccpgdes arquitectônicas postas em prática na Lisboa Pom-

balina, haviam, de certo modo, resolvido o problema das ha-

oii«igdes colectivas, fixando "o tipo médio da casa portu-

cj',.::.a no seu aspecto mais difundido e, que, com alguraae mi-

nimas variagdes, se mantivera até aos nossos dias" (7). É

ciaro que esta solugão estandartizada, utilitária e urbana,

tcra também afectada pelo movimento "decadentista" que

atravessara a arquitectura . Mas Raul Lino não se detém nela.

Su csse tipo de construgão atendia aos problemas habitacio-

naie da qrande cidade, a verdade é que ele nâo encontrava

necca tipoloqia arquitectdnica a qualidade indispensável do

eleraento que ele elegera sobre todos : o da planta, ou seja,

da concepgão particularizada do viver e habitar ura dado es-

pago .

Para Raul Lino a organizagão espacial dos edificioe

pombalinoe tinha "muito pouco interesse" (8). Ele explicava

gue ela se definia no interior de ura rectângulo, a partir cio

gual se tragavam divisdes com maior ou menor regularidade,

não recebendo mesmo algumas delas iuz directa. Eram cons-

trugôes para responder a uma certa funcionalidade : o aepecto

exterior tinha uma sobriedade que lhes convinha, raas sb em

alquns pormenores do interior é que se encontrava "o encan-

to" das residências. Os seus estuques trabalhados, os seus

azuiejos e os seus frescos constituíram assim os três ele-

nieutos diferenciadores e, por isso mesmo, era através deles

que se podia verificar uma certa evolugão decorativa, gue

passara do "rocaille" ao estilo "império" e ao "romântico".

f;: [>ossível -gue_—.Ranl Lino txv.esae pedisado ..que uma vez
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reformuladas as bases da arquitectura doméstica nacional,

ela pudesse de algum modo intervir oti extravasar para estas

habitagdes. De gualguer maneira, o seu interesse, a sua

aposta, a sua ideia de espago habitacionai, atd pelo apego ã

tradigão, estava voltada para o modelo individualizado das

construgôes, ou seja, para edificagdes unifamiliares, par-

ticularizadas e pessoalizadas, de acordo cora modos de estar

e de eer gue não se compadeciam com prévias standartizagdes .

Curiosamente os seus intentos levariam h deterrninagão de uma

gramática estilística, ela prdpria vocacionada, como ncnhuma

outra, para ser apreendida e consumida como modelo tipo com

todos os defeitos que presidem ås regras da standartizagão .

Mas esse seria um outro problema cujo gérmen não pode ser

assim tâo facilmente objectivado.

0 movimento mental complexo gue atravessou os finais de

Oitocentos e os primeiros anos do século seguinte, teve, na

geragão de 90, a particularidade de uma busca tenaz de um

"pensamento português" gue fosse simultaneamente a prova e a

garantia de um modo específico de estar e de ser, de acordo

com a caracterizagão de um país que o prbprio Romantismo

mostrara e exaltara com devogão. Esta vontade idt:oldqica

alimentou e desenvolveu formas prdprias de nacionalismo ao

mesmo tempo simplif icadoras e peremptdrias que a arquitec-

tura reflectiu de maneira convicta num reinado de ecloctis-

mos e revivalismos de fins incompatíveie com a oriqinai or-

todoxia. Sendo a arquitectura por definigão estruturador a,

corao componente fundamental da organizagâo dos espagos vi-

venciais, o elo gue ela então mantinha com o passado, náo

era ainda verdadeiramente regenerante para assegurar um mo-

tivo de inspiragão ou um moclelo, de eleigão alternativa ou

compensatdria das modas gue do estrangeiro se continuava a

importar. Teria que haver uina exacta correspondência entre a

realidade pãtria e a forina como esta concebia e vivia o seu

espago natural traduzido na habitagão. Deve-se a um qrupo de

etndgrafos, cntre os quais se integrava Henrique dae Nevec,

Gabriel Pereira e Paula e Oliveira, as primeiras posquisas

tendentes a encontrar um "tipo português de casa de habita-

^0,0'j ...(9) r_ proourado.—«—limit-acio—ã—pr-ovincia onrie eetas
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. i'/estigagdes tinham sido cohdúzidás" e que, por sinal, ha-

v'uin comegado em Trás-os-Montes, por volta de 1893, alarqa-

cJ.ig depois â Beira Alta, onde, filiadas em idênticos estudos

de A.F.Simôes e de Joaquim de Vasconcelos, puderam, alqo

pt ecipitadaraente, concluir pela existência de uma arquitoc-

tura caracterĩstica da "antiqa vida portuguesa" (10). Mas ai

e; .1 menos ou nada evocada a primeira premissa, aguela gue

Raul Lino realizará através da criagâo de constantes morfo-

Ldqicas, responsáveis por essa "antiga vida portuguesa".

Colocada daguela forma, a problematizagão sb podia con-

riuzir ao gue conduziu: "a casa portuguesa" típica, com res-

jjonsabilidade normativa, era coisa que nâo havia. E isso

niesmo foi esclarecido, em 1905, por Rocha Peixoto, director

.l.i revista de etnografia e argueologia "Portugalia" (1899-

!903), numa série de artigos a propdsito de uma experiência

que o seu colega na direcgão da revista, o engs Ricardo Se-

veto, havia tentado no Porto, numa casa de habitagão
- cuja

liot erogeneidade de elementos, com escada exterior, alpen-

rir'.ida, janelas geminadas, cimalha saliente sobre misulas,

rotulas, núcleos e poiais, comjounham a imposeibil idade de

uma existência tipo, principalmente com lugar ou cabimento

num envolvimento urbano. Desadaptada na teatralizagão de uma

gramática gue pretendia recriar uma "antiga vida portuguesa"

atiavés do amalgamento de elementos arguitectdnicos gue a

exemplif icavam, Ricardo Severo, teve, mesmo assim, o mérito

de expor de uma sd vez todas as questdes que â volta desta

tomatizagâo se encontravam, e que repousavam na não distin-

gâo entre as apetências urbanas e rústicas ou na sua nao

conveniência e adequagdes. Abel Botelho, atento comentador

clae coisas da arte, colocaria o dedo na ferida ao chamar a

atengåo, logo em 1903, para a falta de tradigão e de gosto

urbano na prbpria cidade da Lisboa pré-pombalina (11). Mas

oGta observagão não deixava de transportar tambdra os seus

equivocos ao desenhar-se como possibilidade ideal de retomar

liitia prática que apenas fora interrompida por exiqências ex-

ii.-iuas de uma cidade em ruínas, cuja re-edif icagão impusera,

i.-om o seu programa, uraa vivência urbana ex-nihilo facilitada

o.i forgada por ...ujTa^.&spscũ^U-S.sim.c^ Q? ).-... Raul. Lino

'•
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não levou jamais esta problematizagâo aos limites gue

observagôes ou pesguisas assim conduzidas permitiara, e li-

mitou-se a assinalar, sem relutância, eesa interrupgâo pom-

balina, aceitando e reconhecendo, como arquitecto gue cra,

os méritos e as condigdes do programa urbano e esciarecido

de Pombal.

Discipulo do historiador do renascimento portuquos,

Albrecht Haupt, professor na Politécnica de Hanover, cle

recebeu os fundamentos de uma erudigão centrada num periodo

especifico da Histdria nacional e com elec a ideia de gue

ai, no século XVI, se encontrava o ponto alto de uma tradi-

gão construtiva gue dera um conjunto excepcional de hab.ita-

gôes
- elas prdprias exemplares de uma rnaneira portuguer.a de

conceber e usar a habitagão. 0 projecto dc pavilhão para a

Exposigão de Paris de 1900, mostra em toda a sua evidencia

essa atengcâo a um esguema renascentista e, embora recusado,

ele seria elogiado por historiadoree e críticos de arte e

saudado por Rafael Bordalo Pinheiro (13) gue lhe dcu fama,

facto essc que já foi visto como tendo s.ido o primeiro piisso

para a eua campanha futura (14). A maneira como elc vai

trabalhar a tradigão e aplicar-se na ressurreigão da "casa

portuquesa" não consentia solugdes de invontariagão e amal-

gamento ou de vulgarizagão de tipos, por ser realmente o

primeiro arguitecto a empenhar-se em tal tarefa e por ter

formagão intelectual suficiente para não se ficar por uiu

deslurabramento nacionalista de superficie decorativa ou de

feigão conveniente aos pressupostos ideoidgLcos gue a toda

essa geragão presidiu. Talvez essas duas vertentes o touham

ajudado a um centramento estrutural, preocupado com a sin-

taxe arguitectdnica, seu desenvolvimento interior na criagão

de ambientes orgânicos e naturais, coladoc ao ser idoal de

cada encomendador, mas mantendo uma escala coerenteraente

intima, de proporgão segura onde a relagão com o exterior é

calculada e medida por espagos-interraddios ,
e ai o alpcndre

teria sempre a sua justif icagão, para aléin dos nacionaLismos

que nele viram outras conveniências . Mas esta é uma mera

hipdtese, aliás já avangada em 1970, por altura da eua ex-

posigão. re.trojipectiva_ 4-1^.. - ..AQJiela-Conf luênc.ia,...que
deti uma



o:m'.í vasta, acompanhada de uma nâo menos prolífera pesquisa

.iistbrica, reunida em diversos volumes ao longo dos anos,

pti.iia ter trazido, como no caso de Edmundo Tavares ou Eugé-

u o Correia, uma necessidade de fixagão argueolbgica ainda

.1.: maior enraizamento. Não foi esse o caso e, a razão pri-

mordial não está num menor fervor nacionalista mas apenas no

bom-senso de ter deixado um vasto lugar, nas constantes gue

rosumia, ãs exigências modernas do tempo em gue as constru-

gries eram praticadas.

Os cinco pontos onde Raul Lino sintetiza essa morfologia

"a linha de cobertura sangueada e arrematada pelo beiral

dito â portuguesa (disposigão original gue guase por si sb

'marcava o tipo da nossa casa'), o emprego do alpendre, os

vaos avantajados na largura e guarnecidos de cantaria, a

caiagão a branco e cor e o uso dos azulejos" (16) - são mais

oriuntagdes para serera trabalhadas e entendidas gue guiae

tundentes a substituir a adopgão de certos estrangeirisraos

jjor "feigâo que bem caracterizasse a moderna habitagâo por-

tuguesa" (17). De todos os acérrimos defensores do reapor-

tuguesamento da arguitectura, Raul Lino foi o único a de-

funder que exactamente "a arquitectura das nossas casas é

aeeunto sério de raais para que nos comprazamos em fantasiar

ducoragdes historico-cenográf icas, sem uma razão de ser

apoiada na vida gue nos cerca" (18). Isso mesmo o distin-

tjiiiu, em teimosa demanda, perante inúmeras incompreensdes,

dtuit.ro e fora da ideologia em gue acreditava, como meio ou

como veicuio, de apreensão mais orgânica da criagão moder-

iiizada da habitagão uni-familiar, vista como caracterizagão

t radicional de uma tipologia gue a designagão "casa" com-

por.tava enquanto fendmeno arquitectdnico com justif icagão

nictdrica prdpria. A "casa portuguesa" assim concebida e

iinposta era também um ajuste de contas nacionalisticamente

ruseentido contra um país, gue se deixara "descaracterizar
"

l>or fantasias urbanas gue não encontravam enraizamento para

su desenvolverem com adequagão, recusando a eseência rura-

lista que tradicionalmente o alimentara, em prole de uma

incarnagão aparentemente ajustada a uma urbanidade que era

asstimida .. era . deaesp£o_t ..dfi.__:a-i_aa-..._pûr.q_i_a.....sein envolvimento
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cultural ou econdraico ou industrial que paralelamente o sus-

tentasse; raas igualmente essa exaltagão nacionalista reco-

locava o problema da necessidade da prof issionalizagão doe

arguitectos, única classe capaz de levar a cabo uma reforma

estrutural de modo a projectar e conceber as construgdes,

num mundo cada vez raais permeável â habilidade de curiosos,

sinal ineguivoco de situagdes mais latas e extremas tanto

guanto exemplares da urgência de uma intervengão.

A um país desvirtuado, eetrangeirado e provinciano, com

as suas burguesias incultas e miméticas que faziam os seus

"chalets" suígos no Estoril (19), Raul Lino tentou incutir

alguns ensinamentos simples
- aos aspirantes a proprietários

e aos arguitectos com vista a melhorar a paisagem vuigari-

_.ada e banalizada, com a esperanga de gue ce "voltasse para

a boa maneira de construir casas" (20). Em 1942, ao comentar

essa pretensão de vinte anos atrás, ele teria perfeita cons-

cicncia da desadeguagão dos terinos era gue concebera e for-

mulara eesa empreea: "ao guerer acabar cora oe chalete (...)

oxortámos a gente desta terra a gue se deixasse de irnitar os

suigos, ou lá guem eram, e gue de novo se voltasse para a

tjoa maneira portuguesa de construLr casas". 0 resultado foi

que "deixaram ef ectivamente de aparecer mais 'chalets' mas

ficaram ainda os 'chateaux', os casteldrios, as mansdes

arábicas, os mil e um produtos da fantasia dos curiosos; e

quanto ao reaparecimento da arqu itectura, que devia ser o

contraveneno destes desmandos, desencadeou-se tal chusma de

beiralinhos, azulejos, pilaretes e alpendrinhos, que ainda

hoje perdura a maré dos arrebiques inúteis, subvertendo tocia

a boa intengão!" (21).

Se é licito falar era voluntariosa intencionalidade ou

boa-fc n.icionalista, ela foi uma realidade em Raul Lino. As

conveniências do Estado Novo, o carisma que se colocou na

familia coino suporte do seu sistema politico, encontraram

nas excrescéncias desta morfoloqia, que ainda por cima re-

pousara numa recuperagão de uma tradigáo, nacionalisticamen-

te entendida, os sinais identif icadores da "casa tíe fami-

lia" - er.se._tAbernácuJ.Q-.qiie-aí5_.i.e«3ÍS.lagdes paralelas â nova

1 1 <> .
■
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Constituigão política elevaram â categoria de unidades ha-

l> . t <tcionais isoladas, "caeinhas" com gramática portuguesa

por empréstimo e disseminadas no terreno dos arrabaldes das

t.uo.ides em lembrangas rústicas gue os Bairros Sociais de

S.il.izar adaptaram. Quase todos eles, até 1945, usariam e

rujietiriam até ã exaustão essas fôrmulas - com trôs excep-

got;:s notáveis, em Lisboa (Bairro Salazar de Paulino Montés;

!ío Porto (Bairro Karl Marx, de iniciativa camarária) e, em

Olii.io (Bairro Piscatbrio, de Carlos Ramos)
-

gue derara as

coiiciliagdes lúgubres e intoleráveis do Bairro da Encarnagão

(.938-1946) de Paulino Montês e da Madre de Deus (1944) de

Ltt i g Benavente, em proraessas de paraisos gue não existiam

nuni se aproximavam de gualguer tradigão. Esse refúgio, na

apatcncia de um cenário gue parecia ter todas as condigdes

para frutificar a ideologia salazarista, foi ttm expediente

taihado â medida, mas não por ela inventado. Quando as con-

i.ugries econdmicas e sociais se alteraram, aliadas ã nova

eonjuntura internacional com o fim da Guerra, esse modelo é

; ..e ionalizado, depurado, e ajustado ãs novas necessidades,

coino se viu atrás, a propdsito do Bairro de Alvalade. Toda-

viu o pano de fundo onde aguelas construgdes sociais se

i nsi.u'everam era mais vasto e nele actuavara influências

icliMiticas gue tocaram outras edificagdes privadas e públi-

ca:.;, de maior "standing", o que permite entender o alcance e

ar. consequências da proposta de Raul Lino e ver tambdm jus-

tificado um certo reflexo tradicionalista altamente percis-

Lonte apds o seu período de ouro, nos anos 20.

É verdade que a revista "A Arquitectura Portuguesa",

tundada em 1908 e gue duraria até 1958, ajuda a determinar

as opgdes e o ritmo de uma cultura arguitectdnica e, pelo

meiios até 1927, altura em gue apareceria a revista "Argui-

toc' ura"
,

com vida acidentada mas já vocacionada para ou-

1.1.1:; atengôes, ela representa a oscilagão pendular entre os

esi i los gue elegia e gue reproduzia por três categorias, o

"

tradicional português", o "português modernizado" e o "na-

cional modernizado" -

exemplos elucidativos da produgão

'ecnica gue acompanhava esta distingão, toda ela fundada em

[»r eciosismos de -di-fíe-il de9feringa--q«*e --sd o volume da sua

' •;■■■:■
■
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prdpria celecgão de iiustragdes, vincadaraente situadas na

primeira categoria destas construgdes, podia retratar. Mas

nenhum destes estilos - ou variantes assentes numa oposigão

'á estilizagão de finais de Oitocentos -

praticados durante a

década de 20 por arguitectos raais velhos (Raul Lino, Alvaro

Machado, Norte Júnior, Tertuliano Marques) e raais novos

(Jorqe Segurado, Cottinelli Telmo, Carlos Ramos, Cristino da

Silva, Pardal Monteiro) raesrao reforgados por uma nova ideo-

logia de vocagao patriraonial , corao foi a do regirae irnplan-

tado em 1926, se apresentará como oposigão firme e cabal ao

movimento moderno gue aparecia em forga, em 1930, no I Salâo

dos Independentes. Isto é, guando a secgão de arquitectura

neste salão é elevada â mais interessante e coesa ínanifes-

tagão do conjunto de produgdes ali apresentadas, com obras

na sua qrande maioria ainda apenas em projecto, siinbolizando

uma viraqem que parecia cumprir-se, ou cujos anos imediatu

mente a seguir proporcionariam as condigôes desse cumpri-

mento, náo houve grande resistência. De resto, no cat<ilogo,

fazia-se no fim, uma Listagem de contributos de arquitectos

era "edificagdes raodernas" e aí, lado a lado, fiquraram Raul

L.ino, Carlos Raraos, Cottinelli Telmo, Jorqe Sequratío, Ade-

lino Nunes, Antdnio Varela, Tertuliano Marques, Paulino

Montês, Caesiano Branco, Cristino da Silva e Pardal Monteiro

(22). Esta nova qeragão e as suas propostas
-

que haviam

condoscendido com a nomeagão de Raul Lino ou Tertuliano

Marques naquola rubrica - atravessarão os anos 30 num per-

curco que nao ficaria impune aos equívocos de uma não de-

marcagão, talvez, ela propria, impossivel, ou considerada

como jã não necessária, a avaliar pelo manifesto rediqido,

na altura, por Antdnio Pedro (23). Mas esse seria tambéra um

engano de graves consequências e, o resultado, foi quo, em

finais da ddcada, principalmente com a expoeigao do Mundo

Portuquêe, as propostas oriqinais que os haviara definido nâo

chegarão intactae ou não terão forgas para enfrentar o dia-

logo com a Hietbria, a nossa, da "cidade de Beiem", o a rios

outros, gue uma Guerra confundira e baralhara, parecendo

tê-los escolhido como quardides de valores ocidentul izados

ou mecmo desse "Ocidente" que se fez periddico um 1938, com

tal programa_ ^24-)--... r
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A impugnagão clara e enérgica da ideia de habitagão de

Iriiul Lino correspondeu, em 1933, ao langamento da "Casa da

Kvu" no seu nũmero de Natal (25) poucos dias depois de o

"Notlcias Ilustrado" ter elogiado a obra do seu autor, Cris-

i i ::o da Silva, (26) e antes de ser conhecida a sua escolha

uo concurso público para professor de arguitectura da Escola

ciu Belas Artes de Lisboa (27). A pureza dos elementos estru-

t.urais gue marcam o projecto da "Casa da Eva", a sua racio-

nalidade, a ausência total de decorativismos e a sua evi-

• J.Mite funcionalidade personif icaram, ao tempo, uma alterna-

tiva moderna e modernista ã tradicional forma de entender e

conceber a habitagão. 0 seu papel foi importante, em termos

tle riivulgagão para grandes massas, uma vez gue "a casa" era

.itribuída por sorteio, modo publicitário de grande sucesso

quo, aliás, permaneceu ao longo de vários anos. Era tambdm

uiti-i construgão pouco dispendiosa e simples de executar, o

que permitia uma fácil apropriagão se acaso as condigdes e

«.,s qostos a favorecessem.

Esta contraproposta que não era apenas construtiva -

uma

vuz cjue a ela se colava um novo modo de conceber o habitar,

com redugão siqnif icativa de divisdes, suas áreas e comuni-

cugôes, e coin especial atengão ãs zonas de servigos, bas-

tuute simplif icadas -

cheqou assim um pouco a toda a parte,

coiuo promogão de outros valores que não podiam prevalecer sb

por si mesmoe . A prova eetá no facto de que na capital e

<i: i oclores esta nova sintaxe não seduziu tanto quanto seria

tit: esperar, apesar de notãveis exemp.Los de Cristino apare-

cerem depois, como a casa "Vale Florido" (1937), a "Golíi-

nlĸ>" (1939) ou a de "Bicesse" (1940) todas construídas no

Estoril, numa tendência de graduagão da pureza inicial gue

nuucara estruturalmente a "Casa Eva". Mas essa cedência que

se ia adaptando pouco a pouco aos princípios de recuperagâo

.!.:■ uertos elementos de uma tradigão portuguesa, era já vi-

;, ivcl na casa gue ele prdprio desenhou para si, em 19 35,

t.i.uiiL>ém no Eetoril, antes de cair no culto dessa exegese, com

o ;ontido exacto das conseguências, que lhe valeu o Préraio

V.ilmor, em 1944, atribuido, curiosamente, ao jjrojecto da sua

: i-sidência na capital, situada na Avenida Álvares Cabral n~
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67 - 67-B, em Lisboa. Entre uma e outra, esteve, porein, uma

segunda promogão de um novo tipo de habitagão, igualmente

langado por uma revista, desta vez oficial e drgâo do SPN/

/SNI, e gue iria fixar o perfil das habitagôes unif amillares

de campo e praia
- "casas de Fim-de-Semana

"

,
elas prbprias

sentidas como componentes de uma paisagem preparada para o

turismo.

A casa da revista "Panorama" foi anunciada em 1943 (28)

e tornada no ano seguinte desafio concreto aos alunos dos

cursos de Arquitectura de Lisboa e Porto, embora extensivel

aos arquitectos, era condigno concurso público, cujo júri era

composto por Antdnio Ferro, Jorge Segurado e Bernardo Mar-

guee. Irin ei inesraa, ela configurava o "Bom Gosto" do director

da publicagão que a promovia, sem ficar imune ã tranetiqu-

ragâo de um portuguesismo gue era a sublimagao carlcaturai

do reaportuguesamento que Raul Lino vinte anos atrâs def'en-

dera. Esta subtil mudanga de orientagão, imediatamente de-

duzida do programa
-

gue, estabelecendo embora a condigão de

a habitagão se desenvolver num sd piso, afirmava ja nâo pre-

tender criar "um estilo prdprio, absolutamente dietinto",

mas encontrar "um género" de edificagdes gue se harmonizasse

com o clima, a paisagem, os costumes, a indole e, ate, com o

nivel econdmico normal das suas populagdes (29)
-

preconi-

zará um perfil oposto não apenas âguele que Raul Lino ee-

truturalraente condenara, como ao que ainda podia Lndiciar

restos ou residuos de uma linguagem modernista ou moderni-

zante. Bastará atentar na justificagão gue acompanh.i os

projectoe selecc.Lonados , respectivamente de Guilherme Anto-

nio Gong.tlvee Goraes (1~ prdmio), Mateus Júnior (2~ premio) o

Galhardo Zilhão ('l' prdmio), cujas propostas não priiuain pela

imaginagao, para perceber como a primeira tematizagiio é evo-

cada e entra pela segunda ecoando preocupagdes de superf t
-

cie. Ali dizia-se gue náo bastava evitar "que se construara

nos locais de inaior trânsito dos turistas, casinhas ou ca-

sardes inesteticos, nesse pseudo-estilo de "chald-bolo-de

noiva", que se usava nos comegos do século"; era preciso

também impedir que vivificassem construgôes aparecidas "mais

modernamente, -neetîe-ridículo -e-ui»tipático- hiper-geometrismo
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duG caixotes 'standard'" (30). Unidas estas frentes numa

mcsina defesa da higiene e das condigdes indispensáveis gue

gg tempos pediam, tínhamos a nova fábula das construgdes de

"easas de f ins-de-semana" ,
matriz de um tambérn novo modo de

estar na vida e de viver na cidade, gue Ferro igualmente

iiistituíra, cantando as delícias de um turismo interno, rc-

cjutar e fixado, ele prdprio produtor de iniciativas deste

t 't po de habitagdes.

Curiosamente, este movimento amplo de procurar "um géne-

ro" de portuguesismo nas habitagdes e gue se inseriu no im-

pu I co de fomentar a prática de f ins-de-semana, era comandado

por princípios contraditdrios . Entre nds, o uso das casas

fora das cidades foi sempre sazonal ou , guanto muito, su-

jcito a calendarizagdes religiosas, como o Natal e a Pascoa.

0 fcndmeno periddico em ritmos semanais era uma prática es-

tranha, ela prdpria estrangeirada, com origem nos Estados de

uina América distante. Aliá-la a uma portuguesa formulagão ou

to.i.ir esea moda como pretexto de uma nova criagão arguitec-

tGLiica era já em si a imagera de ura desajustamento que uma

maquilhaqem mesmo activa e atractiva não podia tapar sem

deuunciar as realidades sociais que as condicionavam. Toda-

v.ia, este fendmeno, embora sendo a tradugâo de modalidades

quu caracterizaram a relagão campo-cidade em equivocados

tttndamentos, produziu uma das mais interessantes manifesta-

gdos arquitectdnicas dos anos 40, exactamente na construgão

dt_ um conjunto de habitagdes perto de Sintra, no Rodizio, e

quo ficou sendo conhecido como "o Bairro dos Arquitectos" .

É possivel que tenha sido exactamente a consciência da

fr.icjilidade de ura modernismo comprometido e sem futuro que

ptesidiu a esta espécie de aposta colectiva de alquns re-

jjrosentantes da classe que resolveram projectar os seus

rautasmas nas prdprias habitagdes de f ins-de-semana . Assim

na..:ceu o Rodizio, lugar atd então perdido ou sem significa-

gao outra que não fosse a da sua proximidade de Sintra, para

exumplif icar que era possível uma qualquer ponte para o fu-

tuio, mesrao que passasse por uma redescoberta de um inti-

mi Gino vivencial que -a- arquitectura--funcionalista desprezara

r. (. .,
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ou não acautelara, ou pela procura de ura termo entre a con-

cepgão do projecto e a sua integragão num preciso local, sem

esforgo ou garantia, apenas com o vaior da naturalidade .

Esse esforgo, tentativa ou resultado, gue respeitou a pai-

sagem, não desdenhou os balcdes exteriores, nem as saliôn-

cias do telhado, nem os arcos a formar pátios interiores

ajardinados, e gue ficou patente, respectivamente, nas casas

de Raul Tojal, Keil do Araaral, Faria da Costa e Adelino Nu-

nes, com idêntico e paralelo cuidado de interiores num comura

goeto peio "rústico" - essa invengão nacional gue teve papel

preponderante nestes anos de 1941 a 1943 ou foi motivo de

reflexdee ou pressentimentos do valor real dos materiais,

como a pedra, a madeira ou o a2ulejo, esquecidos ou relega-

dos pela argamassa do betão e suas formas escultdricas prd-

prias. Quem viu tudo isso, pelos apontamentos de Américo

Nogueira e pelas fotografias de Mário Novais foi, evidente-

mente, Antdnio Ferro gue lhe deu destague merecido na eua

revista (31) e recebeu inspiragão para o concurso da sua

"Casa Panorama" anunciado nesse raesrao ano de 1943. De certa

forma, esta atengão âs habitagdee particulares , principal-

mente no gue se refere â decoragâo de interiores, havia-ce

transformado nura dos vectores mais importantes da carapanha

do "Bom Gosto" langada por Ferro desde o primeiro ntimero da

"Panorama" (32) . Era um modo didático de divulgar novas apro-

priagdes dos ambientes e também uma grata oportunidade de

mostrar as pesguisas em gue os artistas se haviam langado no

vasto campo das artes decorativas. Este gesto positivo per-

mitiu gue uma atengão particular comegasse a ser dada a um

novo desenho de mobiliário, trabalhado em pinho, a uma nova

forma de conceber os objectos, do trabalhar outro de mate-

riais usados tradicionalmente, como o ferro, o azulejo, a

prdpria pedra, compondo uma imagem de habitagão atractiva,

em termoe de conforto e gosto, num contexto de modernizagao

dentro de parâmetros nacionalistas gue deu alento a "um go
-

nero" de natureza híbrida que f.icou sendo conhecido como

"rústico" .

As reportaqens que a "Panorama" promoveu sobre interio-

res de ,.caaas_pai-tic.ulâr.e-S.t_..goj-...gr_aj)de incidência sobrc as
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i.i>. . artistas - Hein Semke, Antdnio Pedro, Lucien Donnat -,

ee'iuia, de perto, uma atenta documentagâo sobre os arranjos

de.'orativos que nas Pousadas do SPN/SNI ee levaram a cabo,

pc>í artietas decoradores liqados a Antbnio Ferro, numa mesina

coiisonância de fabricagão de ambientes hospitaleiros ao

ineGino terapo pessoais e transpessoais, todos voltados para a

reeufjeragao de uma tradigão ideal e idealizada em estiliza-

gu.os reqionalistas que ficarara sendo o seu cariz e erablema.

Diferentes foram, necessariaraente, as tentativas que o

grapo de arguitectos do Rodizio pretenderam ali ensaiar. As

pruocupagdes gue Keil do Amaral comega a manifestar em 1942,

uo ceu ensaio sobre "A Arguitectura e a Vida", ou mesmo a

f.i.cinagão dbvia que deixa transparecer pelas solugdes ho-

-.cudesas e, em especial pelo famoso trabalho de Marinus

D_itíok. no campo da habitagcão, expressas no seu livro "A Mo~

tíertia Arquitectura Holandesa" (1943), erara já tragos visi-

veis de uma reflexão profunda que não se ficava pela rede-

sci_.berta das coisas portuquesas como diqnas de interesse

e_u...tico nem pelo culto extremo de ura racional Lsrao ptiro e

tíuio. 0 que parece mais importante na atitude, de certa

foi ína inauqural, de Keil do Amaral nâo é a crltica a esses

dois horizontes - o portuquês regionalista e o modernista já

nao moderno mas a consciência perfeita de que urqia pro-

ci. rar uma terceira via que não abdicasse da busca por uma

aui enticidade do luqar estrito onde a arquitectura se pro-

duzia e de certos fundamentos que a técnica e os tempos

tiaziam e que ã primeira se deveriam ligar como elemento de

gurantia para uma saida. Este caminho não iria abrir-se sem

atijumas confusôes, aparentes colagens ou meemo incompreen-

sdes. Era difícil rasgar uma alternativa gue passava por

du.tc formas ou posigdes já assentes, embora cada uma delas

ee tivesse ficaclo pela superfície do que defendera. Também,

iif.uGeariamente, alquma contaminagão houve, derivada exacta-

liiente do furreno minado em que se desenvolvia.

A casa de Keil do Amaral, no Rodlzio, é o melhor exemplo

..J. ■ uctado exacto da reflexão sobre a arquitectura privada,

p..u alela, aiiás, a . um . eatudo.-.qu.e. ...editou em livro sob o
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título "0 Problema da Habitagão", langado em 1945, na co-

lecgao "Cadernos Azuis". A simplicidade e rac ional idade dos

seus espagos interiores, â perfeita integragão na paisagem,

ao cuidado posto em valores de intimidade - luz, funciona-

lidade, economia e aproveitamento total das áreas, coin larga

utilizagao da raadeira de pinho escurecido que preenchc os

viqaraentos dos tectos e serve os mdveis ou do chão que e

revestido de cimento com dxido de ferro esquartelado
- con-

trapde-se as cornijas rematadas com beirais ou o desenho das

portadas de madeira onde se recortam coragdes, em lembranga

das filiqranas portuquesas.

Mas, com esta casa e cora este "Bairro de Arquitectos"

fica, por assim dizer, iqualmente docuraentado o modo corao se

processava esse pensamento que não é indiferente ou não esta

fora de toda a problemática que envolveu a arquitectura

privada nestes anos. Em 1947, Fernando Távora, num pequeno

mas iraportante estudo sobre "0 Problema da Casa Portuguesa"

(33), que iniciou uma colecgão denominada "Cadernos de Ar-

quitectura", apresentará um balango pessiraieta: "Percorrera-

-se as nossas cidades, visitam-se os campoe e aldeias, pro-

cura-se por todo o lado uraa expressão nova na nossa arqui-

tectura e a conclusão é sempre a mesraa: em Portuqal, hoje,

nâo se faz Arquitectura e, pior ainda, entre nris nâo se

pretende sequer fazer-se Arquitectura" . Mas ele ihugiiio aca-

bava por ruconhecer que "a situagão admite apenas a alter-

nativa, ou eequir era frente, ou estagnar no caoe eui que nos

encontramoe" (34). E, obviamente, a opgão tomada foi a de

"sequir ein frente", "com a esperanga firme de que ola é a

tinica possivel para aqueles que nasceram para auiiientar ao

passado algo do presente. . .

"

.

A conclusao e desenho futuro tragado por Fernando Tãvora

correspondia uma realidade de facto gue ele prbprio antcs

analisara, verificando gue o problema não era tnna guestão

apenas o exclusivamente dos arquitectos e que não se cir-

cunscrevia sdmente aos aspectos formais e estéticos de uma

pratica que afinal iroplicava um país inteiro. Passada a fe-

bre da 'e'xaTtãg^Ô'mbaérnĩs^a7"*"êiffî'ã(5efi5es -qeníîralizadas
a um



■■• abulário formal que não tinha a mesma oriqem, interna-

.
.

. ni.ilmente referenciado em Gropius, Le Corbusier ou em

! et-Stevens ,
A. Loos e Lugart, que apesar de divulqados

: <: nds, nao foram objecto de reflexão crítica adequada,

ara um conjunto de ideias aqarradas a formulários, não

.0 gramãticas ostangues e férteis de um conceber, mas como

. .':iit.:ntos de um "puzzle" gue ao fim já ninguém sabia resol-

, tão amalgaraada e desvirtuada gue havia sido a sua apio-

]'■ «igão. Desse intr'incado de pegas, elementos, fbrmulas, não

podia nem devia eeperar a renovagão que idealmente ee

uliora, cio julqar que a eua adopgão iria solucionar por si

::<> uina polarizagão da arquitectura em torno de uma bptica

qluDal da modernidade, sem dúvida necessária, mas pedindo em

i.iiu iaj)artida um pensar jjaralelo, referenciado ao que sc.

i.-uueava, e ao f Lm e ao cabo justif icativo do que se tomava

«■1.1.10 alternativa ou em sua substituigão .

Os pro jectos modernistas que povoaram os anos 30 port u

<:..:;es, e cjuu deram exemplos notáveis em algumas udifica-

g..eG públicas, tiveram a sua tradugão numa arguitectura

. vada, eera que fossem primeiro questionadas as bases oiuJu

<•.<• atê entao ee erigira, ou seja, sera gue se interrogaseu u

:■.-[ io o problema da "casa portuguesa"
-

designagão, fbrrauJa,

11... ; tatnbém equagão e concepgão de habitagão que Raul Lino

1 .-.irizara em moldes que não se podiam desfazer maqicamente.

0 : osnltado foi que, apds um curto período de duragâo, onde

l.i.lo a lado surgem as campanhas da "casa da Eva", de Cris

1
. ino da Silva, e os projectos de Cassiano Branco para a nova

■.'.oiia reeidencial ao longo da Avenida Antdnio José de Almei-

'i.i, <io Arco do Cego, o apelo oficioso a uma metodoloqia inais

coiada ou conforme com a raiz, numa orientagao nacionalista

t.iuu atrás designámos corao "meridiano de Lisboa", não uncon-

« r ou dificuldade em fazer-se percebido. Dito de outra nia-

ii.'.ru, não d de excluir a hipdtese de que, quando por volt.a

tju 1938, a Histdria entra na ordem do dia, com o pret.oxto

0.1.. ueiebragdes centenárias, e uma nova onda de nacional ismo

i'nasce a par das convulsdes europeias, atravessando toda a

■ .
. rura nacional de uma revisitagão ao passado, os arqui-

uos não eetavam aptos a oferecer uma alternativa quo

i> <_■ b



partisse do presente e fosse de encontro ao pais numa mesma

procura de autenticidade com que racionalizavara as suas pro-

postas. As suas respostas acabarara por ser superf iciais,

manejando signos regionalistas num vocabulario tanto mais

enriquecido quanto a sintaxe formal se empobrecia num ne-

voeiro de tensdes, de cedências informes que nem os prdprios

controlavam. E, no fundo, era a velha proposigão renovada da

"casa portuquesa" como modo de "enquadrar uma vida ã antiga"

cora as necessidades raodernas, base das pesguisas centradas

na organizagão do espago interior das habitagdes ou do gue

ee chama de "planta"
- esse elemento gue Raul Lino cuidou

raais do que os seus alpendres e beirais buscados numa tra-

digão cuja histdria ele antes fizera (36).

A aparente precipitagão com que se pôs de lado "a casa

portuguesa" por se pensar como muitas outras coisas eetar

"já a cair de podre" (37) não proporcionou a ura pais inteiro

a oportunidade do separar das águas do conceito que a de-

signagão trazia. Não tendo uraa vocagão urbana, justificada

ou não nuina inexistência histbrica dessa vivência em Portu-

gal, a verdade é gue o surto desenvolvimentalista da capital

iios anos 30, a modernizagão dos seus eguipamentos e, prin-

cipalmente, o plano de expansão da cidade, não podia deixar

de recolocar a guestão em termos adeguados ao momento. Lis-

boa podia ser ainda uma sucessão de aldeias, mas a consoli-

dagâo do poder econbmico e político nesses anos favoreceu

uma apetência urbana cuja imperiosa urgência, sentida há

muito, e dando embora manifestos desajustamentos, foi real.

E de tal forma gue a arguitectura privada, nomeadamente a

gue adguiriu a designagao de "moradia" e nâo já de simplee

"caea" , paesou a eer vivida com tal fervor de exterioriza-

gão ou de marca nova do poderio econdmico que comegou u

pontuar as ruas e as avenidas da capital, nura crescendo

construtivo que culrainaria, dez anos depois, no mais acabado

"paraíso" residencial lisboeta - a Avenida rio Aeroporto,

depois Gago Coutinho -

gue teve justo contraponto, sem me-

lhor gualidade, na não menos emblemática Encosta da Ajuda.

...Mas..,i^o_MQ^gi^^^ i^—°' imu-nes ?°
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p.u. ado original da "casa portuguesa" ou que sequer ele

tivosse sido ultrapassado por uma nova vivência e consciên-

ciû urbana que, consequentemente, a recusava por inadegua-

gao. Durante algum tempo, a "casa portuguesa" foi trabalhada

e desenvolvida era si mesma, como entidade autônoma, algo gue

íazla parte de um patrimdnio nacional adguirido sem gue,

CGntudo, se soubesse bem como se processava ou gue destino

lhe dar num tempo em gue as novas exigências modernas pediam

esj>agos afins.

A revista "Arguitectura" , ao longo dos anos 30 (38), é

U:u vasto repositdrio destas intuigdes e constitui-se num dos

dooumentos mais importantes para o estudo desta indefinigão

du base. Sendo, como era, o drgão de referenciagao de toda

uraa classe, corapreende-se a dificuldade dos arguitectos era

pcjder toraâ-la como guia informativo das pesguisas dos seus

parc:eiros internacionais, eivada como estava de estigraas e

carências interpretativas cujas ligdes não deixariam de pe-

ear numa prática colectiva. Em 1931, no seu número de Agos-

to/Setembro, passava dos louvores ao projecto de Cristino da

S.ilva para o Pargue Eduardo VII, como esperanga num en-

gr.uideciraento urbano da capital, para a exemplif icagåo cie

urna "casa moderna", com projecto de Francisco da Costa, a

edificar nos arredores da cidade, enguanto laraentava ter-ee

"cj.-'ixado perder as l.inhas sbbrias dos solares das Beirae e

a__ elegâncias dos palácios dos arredores de Lisboa", ou

iiiccino esquecido "tambérn a beleza imponente das casas faiui-

I i.a.'es de Douro e Minho (...) e as casas amouriscadas do

Al ontejo. . .

"

(39). Na nova ordem de um critério didáctico,

ascistimos, assim, a três tipos de preocupagdes sera des-

tiinga nem grau que as justif icasse e não nos surpreende

cjlic, no número anterior (40), uraa atengao indiferenciada

tivesse reproduzido uma "casa de campo" na mata da Costa da

Ca|>ui"ica, com projecto tradicionalista de Adelino Nunes, e

uiii "casal" no Ribatejo
- "vivenda para uma pequena farailia

duiante os meses de Verão" -

composta por vários corpos

iiia. 'issos, cunhais, beirais e latadas que Vasco Reqaleira

convictamente tragara, ao mesrao tempo que Francisco da Costa

c:.ievia "que seria de muito valor para a arte arquitectu-
. . .

. ... ■.
■
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ral, encontrarraos por esse mundo fora, uma construgâo
'

<■.;.-' J',. ' •-'
'

ic> "!•"• '.''.." ' '■ •'

doméstica
_ regional^, no _mais_,J^y..o ...sentimento _

da Arte
"

(41).

Na mera ordem estética o fundo continuava a ser a "casa por-

tuguesa", tema que preenchera o último número da revista em

1929, ou seja, no últirao ano da década onde a questão tora

condensada. Al, abriu-se a publicagão com a reprodugâo de

uma "casa regional da Beira" num projecto de Cristino da

Silva, e continuou-se a glosa da "casa portuguesa" em pro-

blematizagdes de maior alcance que apresentavam exernplos

assinados por Perfeito de Magalhães (que publicaria, em

1938, um volumc sobre "A Habitagão", prefaciado por

Agostinho de Campos) e por Raul Martins, entendidoe como

"tipos" dessas "interessantes casinhas" (42).

Ano apds ano, acentou-se de maneira improvisível, a es-

trutural dependência da nogão de "casa portuguesa" que os

vários desenvolvimentos regionalistas recordavam, numa

crescente feigão comum, maneira, aliás, contraditdriri de

respeitar as diferengas de cada região. Sob o tema da "casa

regional", os irraãos Rebelo de Andrade, projectarara, em

1936, uraa raoradia para S. Martinho do Porto, cora cunhaie de

pedra aparelhados e telhados com beirais sobre uma fachada

que podia servir qualquer outra localidade, mas quc a

revista "Arquitectura" reproduzia (43) coin destaque na capa,

como, de resto, haveria de reproduzir uma "casa regional rio

Algarve" (44), cora projecto de João Sirades, de paradoxa 1 ca-

racterizagão numa uniâo de alpendres, terragos e pérgolas.

Era evidente gue se assentara no uso e no efeito de eJemen-

tos cuja fungão era decorativa, deslocando-os da original

necessidade gue historicamente lhes deu algum caráctei . É

claro gue tal artificio não foi inconsciente, e, por essa

razão, comegam a surgir as "casas tipicas" com maior ou me-

nor colagem a uma pesguisa argueoldgica . Vasco Regalei ra,

projecta, em 1936, uma "casa típica do Alentejo" com re-

miniscências estilísticas dos finais do século XVI, em un-

tasiosa estrutura cujas raízes não tinham ali o seu verda-

deiro passado (45). Mas esta fixagâo regional, gue con.ng.iva

a acompanhar um nacionalismo exacerbado, não teria tido o

alcance gue teve se ela prdpria não tivesse paralelamonte
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ci'sencadeado esse raoviraento de esvaziamento, de deslocagão

oíi .iesapego do lugar que o "típico" indiciava para se trans-

: «u mar em puro vocabulário pronto a servir qualquer edifi-

f.i.-.iû eni qualquer lugar.

Do gue caracterizava, em princípio, a habitagão, ensaia-

dn. e exercitadas todas as variantes até a abstracgão pura,

i \ oarara os arquitectos cora um manancial poderoso de elemen-

tc>: dispersos, de carqa eimbdlica fortíssima e já sem rela-

g.'io cora a estrutura donde os retirarara. Passá-los para ou-

tt.is edificagdes, de fungâo diversa, foi a invengão e.spon-

tãi.ca ou cultivada que raais se ajustava a um reqime político

tooo ele feito de panorâmicas . Foi, assim, que se remodelou

e r ransf iqurou uma sintaxe arquitectdnica com qramática

aiiiquada num vocabulário solto, sem autenticidade ou liqagão

a ;;ada que não fosse a metáfora da sua prbpria aplicagão

ui' ineira. Não nos surpreende que, por exernplo, Vasco Rega-

l.'ira posea ter projectado uma "Casa de Saúde", em 1936,

p.iia Abrantes, como se estivesse a desenhar uma "habitagão

tt.-gional" e isso mesmo foi reconhecido e louvado pela re-

vista "Arguitectura" (46) gue não deixaria de anotar gue era

"("•.-rtamente a primeira" a incarnar tal solugâo. Infelizmente

iiûo seria tambéra a última. 0 regresso â Histdria, a partir

tíu 1938, trouxe-lhe nova consistência politica mas não a

roligou a uma estrutura que sd podia viver de referências

mi r icas .

Os exercicios sobre as "casas regionais" iriam continuar

at< ao princípio de 1940, altura em que se esbatem para pas-

Scuem a tomar o corpo e a desiqnagão de "casas de carnpo" ou

"vivendas". João Simdes, em 1938, ainda se aplica na "casa

roqional da Guarda" (47), fazendo urna cantina em "casa re-

gional" para o Cartaxo depois de, dois anos antes, ter de-

stM-lTado um notável pavilhão de abrigo para o Campo de Avia-

gã.. de Sintra, em seguro domínio de uma linguagem funciona-

li. sta, e de a revista "Arguitectura" lhe ter dado honras de

pulj licagão, reproduzindo um dos seus primeiros trabalhos,

pot sinal, um prédio de habitagão de boa concepgâo moder-

ni.'.,nte, na Travessa de S.. Mamede, . em.Lisboa (48). Esse in-

_ ■-. .
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tereeee pelas construgdes urbanas, comegara a acentuar-sc em

1935, altura em que essa mesma publicagão (49) destacava uma

"moradia em Lisboa", tragada por Couto Martins para Sousa

Lara e construida na Rua Castilho. Era uma edificagao "lu-

xuosa", alcjo híbrida nos seus eleraentos e muito persona-

lizada pelas exigências do seu encomendador . Já no ano se-

guinte, om 1936, o mesrao Couto Martins foi objecto de nova

atengâo (50) pelo seu projecto de duas raoradias geminadas,

na Avenida Pedro Álvares Cabral, exeraplo de uma racionali-

dade arguitectdnica gue demonstrava uraa estabilidade na

reestruturagao do modo de pensar e de conceber uma habitagão

urbana. Mas era ainda débil a divulgagão gue se fazia dos

projectos urbanos e, mais do gue isso, não havia realmente

uma vocagão ou interesse dirigido nesse sentido. De resto,

inuitas confusdee sobre o conceito de "moderno" apareciam e,

em 1938, tun curioso artigo ali surgido e intitulado "opi-

nides sobre a arquitectura moderna" (51) tenta defenriê-la era

termoc de "s inceridade" e de "espiritualidade heldnica" o

gue, ao mesmo tempo, poderia prestar-se a interpretagdes

diversas .

Com a apresentagão, era 1939, do projecto de Paulino Mon-

tês para o Bairro Social do Alvito - depois Bairro Salazar

já construído e inaugurado (52), a revista "Arguitectura"

preetava uma justa e tardia homenagera a uma obra eingular

dentro daquela tipologia de construgdes e atd dentro da car-

reira profissional do seu autor.Se pensarmos gue tocios oe

estudos deete arguitecto, entretanto publicados, foram me-

recendo apreciagôes cuidadas da revista (53), o nao registo

daguele projecto, em tempo devido, sb podia significar a

restrita atengão que â cidade a "Arquitectura" votava. As

suae provinciais preocupagoes não deram margein a um olhar

mai.s preciso sobre a capital que nesse exacto inomento cone-

truia a eua imagem, sem unidade formal ou qualidade inven-

tiva que a justif icasse, apesar de algumas obras pontuais e

do esforgo notdrio de uma minoria de arguitectos que, por

conta prdpria, e risco exclusivo, arriscavam solugdes pio-

neiras na habitagâo, num mar de assentimentoe modernietas

voltados para^as_Obras__P_ú^l_icas__ou_numa
maré de efervescen-
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tt.-s construgdes pretensiosas, desfasadas de tudo, mas a

deT erminar um quadro de existência que em breve seria devol-

V .i 1 1 G .

Esta descentragem em relagão â capital tinha, natural-

mente, a sua explicagão e ela coincidia exactamente com uma

realidade insatisfatdria e refractária ã prdpria prática

aiquitectdnica que se produzia. A crise aberta em 1936, pela

recusa de atribuigão do "Prémio Valmor" referente aos anos

de 1932 a 1935, foi o primeiro sinal de que era urgente

oporar uma conversão na ideia e na forma de habitagão urba-

na . Esse galardão, instituído em 1902, pelo benemérito vis-

conde Valmor, era não sd a única distingão com gue se re-

compensava em partes iguais o arguitecto e o proprietário do

eeforgo civilizador gue traziam ã capital através das suas

construgdes, corao estatutariamente definia condigdes gue,

obr igatoriamente, teriam de ser respeitadas . A primeira, e

nao pouco iraportante, estava no facto de este poder contera-

plar tanto "o predio" corao a "casa", o "novo" ou o "restau-

r.-ĸio" desde que fossem edificados em Lisboa; a sequnda

clausula era que obedecessem a "um estilo arquitectdnico

Cl.iesico, Greqo ou Romano, Roraano-Gdtico ou Renascenga, ou

aiqutn tipo artístico português", "digno de uma cidade civi-

lizada" (54). Até 1929, essas premiagdes fizeram-se sem

grandes problemas, até pelas condigdes internas em gue a

prdj-ria arguitectura vivia, cora os arguitectos presos a

forraulas gue contentavam os clientes pouco exigentes em mais

on :i;enos compensatdria aclimatagão. A distingão, nesse ano,

de Pardal Monteiro, com a sua notável casa da Avenida 5 de

Outubro n~ 207-215, fora o canto do cisne de uma arguitec-

tura que vivera de impressdes ou recordagdes revivalistas em

ecletismos farfalhudos e que via ali consumada a irapossibi-

lid«ide futura da manutengão dessas respostas numa proposta

"Arts-Déco" estruturalmente entendida e pontualmente veri-

ficatía. Em 1930, a solugão foi encontrada dentro da letra do

prdprio legado, gue previra a possibilidade de "algum tipo

artistico português" , desde que se conjugasse com implícita

nogão de obra numa "cidade civilizada", e, deste modo, se

dl ct inguiu a casa -da-,.Riia. CaaL.UiiO-raS- 6 -4 -.' 6. ,. tragada. por Raul

i i
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Lino dentro do espirito da sua particular nogão de "casa

portuguesa". Mas, logo no ano seguinte, as grandes contra-

digdes comegariam a despontar. Do número de projectos apre-

sentados a concurso sd uma débil rainoria era assinada por

arguitectos e, de entre estes, as propostas liraitavam-se,

guer por via da guantidade guer por via das opgdes formais

gue, inevitavelmente, davara sinais de afastarem-se a passos

largos das prescrigdes estatutárias fixadas no princípio do

sdculo .

E claro que outras coisas indiciavam tambéra. A acta do

júri de 1930, sublinha que esta situagâo é o reflexo mais

visivel da "decadência da arquitectura, arte que, mais que

nenhuma outra marca o qrau de civilizagão de um povo" (55);

mas, sd no ano seguinte, com a atribuigao, por maioria, des-

se galardão a um prédio modernista de Jacobety Rosa e Veloso

Reis Camelo, é gue a guestão se aclara. Não era apenas o

fraco número de projectos assinados por arguitectos e apre-

sentados a concurso gue levantava dbicee; eles estavam,

tambérn, na natureza e nas opgdes formais dessec mesmos pro-

jectos ( 56 ) .

Finalmente, em 1936, o júri nomeado para essa atribui-

gão, e constituído nas pessoas de Carlos Rebeio de Andrade,

João Antunes e Raul Lino, decide tomar uma posigão propondo

que primeiro sejam ajustadas as nogdes e os conceitos sobre

os quais o seu julgamento deveria incidir. Fazendo notar gue

embora já ninguém espere que "nos cinjamos h letra do pro-

graraa no que ele tem de temporário e variável", ele não se

coibe de deixar sub-entendido que uma outra nogão continuava

de pé e, essa, referia-se ã exiqência de uma dignidade ur-

bana. Neste espírito, porém, as confusdee erara muitas. A

acta do júri afirma "gue estabeleceu farta lista doe gue se

podem considerar dignos de uma cidade civilizada" ,
mas

quanto a merecerem essas obras a classif icagâo de belas e de

poderem ser consideradas modelos no seu qénero (...) o júri

heeitou" (57). E essa hesitagão seria de tal monta que nåo

foi avangada nenhuma nomeagão, tendo o premio ficado sus-

pe ns o . ,a.t.é_ 134.2. __ai.puxa. _.ejii_qw..el.^ol-tÅ..^-£ "~- -fltTÃPu ido cobr i ndo
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vof
g.'. anos de 1938, 1939 e 1940 e, desta vez, para premiar a

!«jteja de Fátima (1938), uma moradia na Avenida Columbano

Btu'dalo Pinheiro (1939) e a nova sede do Diário de Notícias

c ; i» 4 o ) .

Seria incorrecto supor que estas premiagdes representa-

i 'ûin um acerto por uma opgão modernizante, posta em causa em

J931, e aclarada e recusada em 1936, em termos mais ou menoe

definitivos. É interessante notar a aproxiinagão do texto da

acta do júri, que interrompeu a consaqragão anualmente ve-

riJ'icada, com uma conferência de Raul Lino, proferida no Rio

do Janeiro nesse mesmo ano, sob o tema "O Espirito na Ar-

cjuitectura" (58). Falando então das casas de habitagão, ele

auaba por reconhecer que "de entre todos os eetiloe einpre-

qados modernaraente (...) o que é maie representativo, mais

actual , raais simpatico ã qeragão dos novos, é o de uma certa

arcjLiitectura, toda ela clareza, lisura, hiqiene, desejo de

luz, inodelo de eficiência". Todavia, ao caracterizar a sua

i.nagem, Raul Lino resume-a, no exterior, "a uma varanda es-

cancarada que apresenta os moradores num tabuleiro de expo-

cigao aos olhares de todo o mundo que passa" e, no interior,

a um "enorme janelão
-

inimigo da intimidade ...". Quando

ela se industrializa, nas casas de apartamentos ou gue se

alugam por andares, se "nos não sugere maguinisinos variados,

dá- nos (...) impressdes de disciplina, de ordem material, de

ajjtiro técnico e econdmico e ... mais nada". E niesmo cjue as

ju.uitas obedecessem ao bom aproveitaraento do terreno e as

ex Iqências de ordem prática das respectivas edificagdes,

"das fachadas sd podemos dizer que elas dao a maior parte

ti.i . vezes a iinpressão nítida, mas seca, de qrandes esquemas

ciu ■.Jiacjrama , de grandes folhas pautadas para inscrigao co-

u.erclal - follias de espléndido papel, muitíssimo bem impres-

.-.., mas completamente mudas no seu significado ...".

Faltava a tal "interpretagão pessoal" gue na acta se as-

sinalara como factor negativo das construgdes modernas por-

tuquesas (r>9). Da capacidade profissional dos arguitectos

n. ĸ> se duvidara; do seu esforgo tão pouco. Mas dessa capa-

cidade o que interessava a -Ranl.Lino ......e decerto a sua opi-
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nião pesou na decisâo do júri'de 1936 (60) era a marca de

uma caracterizagão que o arquitecto devLa fixar e comunicar

e não o processo rigoroso e transnacional em guc concebia os

seus projectos. A "feigão nacional" teria de estar presente

até porgue, para além de todas as justif icagdes, a letra do

legado ainda a protegia.

Nesta encruzilhada de razdes entrou o factor mais deci-

sivo para uma conversão de fundo susceptível de agradar a um

aportuguesamento da arguitectura . Chegara a hora de pdr co-

bro a uma paralela intromissão de curiosos gue engendravam

planos de construgdes urbanas em adaptagôes oportunistas de

ideias gerais sem dispêndio com prof issionais que de outra

forma as conceberiam. O Sindicato Nacional dos Arquitectos

acabara de divulgar gue apenas 9% dos projectos apresentados

ã Câmara de Lisboa erara assinados por arguitectos (61), si-

tuagão essa já denunciada cinco anos antee, era 1932, por

Adelino Nunes guando lerabrara que mais de 99% dos edifícios

da capital tinhara sido projectados por pessoas alheias ã

classe ( 62 ) .

E verdade que, em 1933, o ainda jovem arquitecto Cassia-

no Branco entra em cena, tragando quatro moradias modernis-

tas para a Avenida Antônio José de Almeida e outra para a

Rua Xavier Cardoso n" 19-21, numa afirmagão crescente das

suas qualidades prof issionais que derara, ainda ein 1937, o

projecto de uma habitagão na Avenida Columbano Bordalo P.i-

nheiro n~ 57 (hoje demolida), firmando a solidez do enten-

dimento de propostas internacionalistas, na linha de um

Mallet-Stevens, com total aderência a uma qramãtica funcio-

nalista e a uma pureza formal que notabilizou essas situa-

gôes urbanas, como haveria de pontuar outras intervengôes

suas em "prédios de rendimento". Foram, aliás, ectes últimos

raais do que as habitagdes unifamiliares que marcarara o sen-

tido ou a possibilidade de uraa arquitectura "digna de uina

cidade civilizada" ,
como genericamente definira o visconde

Valmor, no principio do século, ao tentar, através do seu

legado, elevar a consciência urbana da capital. Na sua dupla

f ace..de., aberty.r^.. so.l^c^^^n^^e ,dc f ixagão em ver-
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soes actualizadas de decorativisraos regionais, acaso esta

u.:t. ima resultante da confrontagao ou exigência dos proprie-

tarios que erara normalmente os prdprios construtores dos

pruriios, a heranga de Cassiano Branco ficaria sendo como uma

ci.o. mais sérias e profícuas ideias sobre a arguitectura ur-

bana, logo degradada para servigo de interesses vários, in-

cJusive os de um dirigismo formal oficioso mal assimilado

pclos prdprios encomendadores . Mesmo assira, foi desse en-

coui.ro coin os construtores que ficaram prédios como o da Rua

Nova de S. Mamede n~7 ou os da Avenida Álvares Cabral (n^s

3(i .J2 e 34-36), realizados, respectivamente, em 1933 e 1935,

ant ee e depois da sua obra maior - o Hotel Victbria (1934),

cio .jual eb metatíe se construiu. Os edifícios para habitagoes

colectivas da Avenida Joaquim Antdnio Augusto de Aguiar n~

ĩ:> e 37, ambos de 1936, e o da Avenida Defensores de Chaves

n^ 27, de 1937, prolongam e desenvolvem uma sintaxe argui-

tectdnica numa espécie de formulagâo de inconf undivel assi-

natura (63). Foi uma espécie de imacjem de marca, que deu

pi.o«1ios e prédios em Lisboa, nem sempre consubstancializados

ctjin as suas ideias. Mas mesmo quando joqou fora do seu cam-

po, acedendo, possivelmente, a pedidos fundos de raizes na-

c.ionaie, o seu eentido de urbanidade esteve å altura dos

mo I nores momentos que se produziram e, bastaria pensar no

seu projecto para o Cinema Éden (inauqurado em 19 37) ou na

si.cí proposta para o Coliseu do Porto (inaugurado em 1941) -

tij>ologia raramente entendida pelos arguitectos portugueses

(GA) -

para verificar como a sua arguitectura transmite uma

exietência efectiva em grau e gualidade gue a mesquinhez

cor.strutiva da cidade ainda mais acentuava.

Todavia, e apesar da signif icativa produgao gue desenca-

tíeou ao iongo dos anos 30, as obras de Cassiano Branco nåo

foram distinguidas por essa consagragão "Valmor", já inte-

riormente atravessada por dúvidas e recusas várias enquanto

pio.jredia o império dos mestres-de-obras . 0 quadro que

Du.irte Pacheco traga em 1938, depois de assumir a presidên-

cic. da Câmara de Lisboa, num discurso signif icativamente

transcrito na revista "Arquitectos" (65)
-

drqão do Sindi-

cato da ciaase. _^-ér-e_liicidap..yau,a,,cafii-t-.al-1£.s.tava, ."do.ente" ; a
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"impressão" que dela se tirava "era de aterrar"; "o que se

fez por essa pobre cidade é indescritível" ; e, a sua "cura"

era de molde a "fazer quebrar o ânimo dos mais arreigados ã

deíesa do interesse da causa pública". No entanto, ele ga-

rantia que ia langar-se a essa erapresa e proraetia que, em

última instância, se necessário fosse, "para avaliar bera do

que é essa obra", proraoveria unta "exposigão pública" em que

eeriam apresentados tais projectos, "com a designagão dos

autores gue os submeteram h aprovagão do município" .

0 panorama não era desconhecido: a grande maioria das e-

dificagdes eram concebidas por "projectistas" gue nâo tinham

tormagâo nein competência; o município, por hábito e iongo

passado de incúria, aprovava "bonecos" e não projectos; ec-

tes convertiam-se em construgdes reais e palpáveis; os

construtores, de um modo geral, continuavam a preferir estas

situagdes de facilidade porque assim baixavam os custoe dos

prédios; os arquitectos viviam h raarqem de ura processo quo

os ultrapassava por não serera chamados a intervir; e as mo-

das pseudo-estilísticae proliferavam era arrebiques modelares

repetindo-se em pontuagoes de fachada sem otitra razão ou

bcneficio que não fosse o mimetismo corrente sempre mais a

mão qtie a imaqinagão. Havia, pois, uma necessidade imperiosii

de intervengão dos poderes públicos e, mais do que ieeo,

havia condigdes para que ela fosse desejada pela ciasse que,

cxactamente, mais deveria temer essa intromissão. Sd que a

realidade era de tal forma cadtica que nâo era possivel

acreditar em nenhuma conjuqagão de esforgos sem que cla

passasse por essa centralizagão tornada inevitável para as-

segurar a viabilidade do exercicio profissional e do papel

qtie aos arquitectos corapetia. Não admira, portanto, que ue-

tes tivessem louvado a atitude intervencionista de Duarte

Pacheco, e prometido "a mais larqa e leal colaboragão" (66).

Mas a ideia do novo presidente da câmara de Lisboa de pro-

porcionar um remédio lato e eficaz em prole da "estética da

cidade", não sd vinha carregada de conceitos ainda não to-

talmente deslindados, e dif icilmente conciliáveis com a di-

versidade inventiva das opgdes dos arguitectos, como inten-

cionalmente—já,_.î^ai^poJita\ía:,,a^.x:oJifiguragãQ de... uma linha

' •'■•
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orientadora cuja exigência, embora ainda não definida, teria

de conf rontar-se com outro tipo de alternativas , elas prd-

prias também concretas e seguras.

0 primeiro sinal desse empenhamento revelou-se logo em

1938, quando Duarte Pacheco, na qualidade de presidente do

Município, propde, na sessão camarária de 17 de Margo, a

criagao de dois prémios anuais de Arquitectura, devendo um

delos incidir sobre "Casas de Habitagão" e o outro sobrc

"Edif icagdes" (67). Esta proposta baseava-se num est.udo

feito pela Comiseão Municipal de Arte e Argueologia, a pe-

dido do presidente da Câmara, e visava poder servir de "es~

tímulo e compensagão moral aos cultores da Arquitectura"

confiando "que os artistas acorrerão ao chamamento que ee

lhes faz" (68). Para cada uma destas tipologias, ostudũicim-

-se e elaboraram-se as bases em que se deveriam processar os

moldes do concurso. No que se referia ãs "casas de habita-

gão" preconizavam-se algumas disposigdes gerais, como a su-

jeigão a um programa organizado pela Câmara Municipal, "o

qual indicará todas as subordinagdes essenciais da composi-

gão", prevendo-se que esses requisitos seriam divulgados no

"Diario Municipal" e nos dois jornais de maior expansão de

Lisboa . AJôm do prémio pecuniário (25.000$00) atribuido por

um júri nomeado pelo presidente da Câmara, e no gual se de-

veriam obr i.gatoriamente integrar os arguitectos do municí-

pio, eram previstas facilidades a conceder nas formaiLdades

que onvolviam normalmente a apreciagão técnica doe projec-

tos. Mas o que de verdadeiramente importante estas predis-

posigdes traziam, diziam respeito âs vantaqens que os pro-

prietárLos lisboetas podiam usufruir, pois a execugão do

projecto premiado podia ser requerida â Câmara Municipal por

qualquer municipe, "com a garantia de que, se o pedido for

deforido, confiará a orientagão da construgão ao arquitecto

autor do projecto" (69). Essa condigão a que o candidato a

proprietário de um desses projectos ficava vinculado, tinha

a sua contrapartida : não sd era assegurada uma fidelidade ã

concepgâo total do plano como o regulamento eetipulava gue

cada projecto sd poderia servir de base a uma única cons-

trugão, prescrigdo gue observava e velava pela originalidade
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de cada casa, irapedindo assirn a sua multiplicagão como

modelo ou tipo. As bases estipuladas para o prdmio generi-

camente definido como "edif icagdes"
- e gue em s.i mesmo ex-

cluía as "casas para habitagão"
- eram mais detalhadas. Se o

montante pecuniário (10.000$00) era bastante 'tnferior ao

consignado na outra categoria, a estas construgdes justava-

-se tim eleraento novo, que tinha a ver coin o prestiqio, pre-

conizando-se que o edificio preraiado "poderá ser assinalado

(...) por uraa lápide ou inscrigão coraeraorativa, mandada

executar pela câmara", ou entâo, caso ao autor, ero três anos

consecutivos ou em cinco intercaladoe ,
fosse atribuido o

"Prémio Municipal de Arquitectura
- Edif icagdes" ,

seria

concedida a medaiha de ouro da cidade (70).

As ideias que informavam os prémios eram positivae e

optimistas. Na prdpria sessão onde Duarte Pachcco as expôc,

não faltou quem leinbrasse que era de "laraentar que as pro-

postas não fossein uraa consequência do Plano Ceral de Urba-

nizagão, para que os concorrentes conhecedores dele contri-

buiseera cora as suas concepgdes para um conjunto" (71) ... É

claro que esta vontade de uniformizagão que o concoito do

"conjunto" ali pedia exigia todo um outro trabalho, cons-

ciũncia e realizagão técnica, que não havia ainda a come-

gar pelo tal plano qeral de urbanizagão. Mas Duarte Pacheco

queria andar depressa, atalhar a tempo essa "doenga" já

diaqnosticada e preferiu avangar com a Ldoia doe prédios

como estimulo genericamente entendido para arguitectos e

conctrutores em nome de uma não menos genérica ideia da "es-

tctica citadina".

F evidente gue vários condicionalismos fizeram com gue o

mecanisrao do accionamento dos prémios não foeso logo prati-

cado. A nomeagão de Duarte Pacheco para o Ministério das

Obras Públicas, nesee ano de 1938, foi um deles, embora o

seu substituto ã frente do município, Eduardo Rodrigues de

Carvalho, fosse pessoa da sua inteira confianga. Mas outros

factores de ordern externa, como as celebragdes centenáriae,

conduziram a canalizagâo dos esforgos para as grandes Obras

Públicas gue se impunham e, de todos os grandes projectos

C09



e.ni cii ãrios, aqueLe era que eLe se centra reaLraente, é no

ori.iio de urbanizagão da cidade de Lisboa. Este seria, aliás,

.1 < ■_' rutura base da def inigão de uma capital cu ja f isionomia

..•:< protcndera alterar. Se não era possível atender e velar

i mi.ri iatamente pe.la arquitectura privada
-

intengão que a

ittiLii da inet Ltucionalizagão dos prémios municipais vei-

.'til.ua pelo menos poder-se-ia pensar na organicidade rio

ii'ciricj urbano, dar-lhe uma racionalidade e, a partir dela

t'i i<u zonas novas onde esse cuidado com a arguitectura fosee

eni ao rocju lamentado .

t'Cji, certamente, algo aproximado a cste raciocinio que

jt:s! ificou as bases de uma acgão ievada a cabo nestes anos,

coit a coneeguêiicia do não imediato implemento da iniciativa

«io Préroio Municipal. Este sd haveria de ser promovido, de-

pc ĩ s clc reajustatías as disposigdee avangadas em 1938, cinco

anoc depois, ou ceja, guando as grandes obras iniciadas a

i)! 'ei oxto dos centenários se haviaro concluido, e guando o

Muu '.c í.pio comegara a eguilibrar o seu orgamento prbprio,

(iojjoÍR ria cnorme divida cte 100.000$00 que contraíra na Ca Lxa

Cera ! cio Def)c>sitos para euportar ae suas iniciativas durante

c!::.c raosmo periodo. Mae atd esses requlamentos serem publi-

('ti'lon na sua versao definitiva no "Diário Municipal" (72)

.:> celativo ãs "casas de habitagdes", locjo em Janeiro de

.911, e o referente ãs "edif icagries" em Outubro - cora ca-

iticicr oi'ectivo, que permitiu, nesse mesmo ano, a primeira

■ :■..: ibuigão do promio raunicipal a Jacobety Rosa, com o pro-

i.-cio do criifício na Avenida Antdnio augusto de Aguiar n^ 9,

ttj.Jo o repensar do mesmo, sua fungão, objecto e intengão,

.icabou por oxtravasar o âmbito onde se produziu, e entrar,

contaminar e influenciar o debate interno do jjrémio "Valmor"

ctija api.i.cagũo se interrompera era 1936, quando exactaraente

:;e .lovot iam distinguir as melhores obras produzidas entre

I (t 17 u 1 9 35 .

Reajustado, em 1942, o prémio "Valmor" (73), mais no seu

espírLto do que na sua letra, uma vez que se mantinham as

concíLgdes de observância dos estilos "Clássico, Grego, ou

:\>!i>.inc> ou Romano-Cdtico ou Renascenga ou algum tipo artis-
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tico portuquês, enfira, diqno de uma cidade civilizada", e

introduzida a variante do estabelecimento de "mengdes hon-

rosas", o, finalmente, constituido um júri em 1943, cora o

oncarqo de propor as nomeagdes para os anoe de 1938, 1939 e

1940. Ae suas possibilidades erara já liqeiramente diferentes

das que se depararam em 1936, embora com a mesma dificuldade

no concerto da obediência formal dos eetilos preconizadoe .

Mas era urgente libertar-se o julgamento da apertada letra

dos eetatutos e fazê-lo servir em moldee adequados um teinpo

que tudo alt.erara. 0 esforgo do júri então constituido nas

pessoas cio Couto Martins, pela Câmara Municipal dc Lisboa,

Cott.Lnelli Telmo, pela Academia Nacional de Belas Artoc, o

de Jorqe Sequrado, pelo Sindicato Nacional doe Arqui toctoe ,

para encontrar uma conciliagão absoluta dentro de difereniec

vectores que operavam com a mesraa forga, foi considerável .

Essa selecgão, feita ao meeino tempo, e que distinquiu o

projecto de Pardal Monteiro para a Iqreja de Fátima (corao

nomeagão do ano de 19 38), o projecto de Carlos e CuLlherme

Rebelo de Andrade para a moradia da Avonida Columbano Bor-

dalo Pinlieiro n^ 52 (ano de 1939) e o projecto, tambcin de

Pardal Montoiro, para a secie tío "Diário de Noticias" na

Avenida da Liberdade n<? 266 (ano de 1940) era o resultado de

uraa convorsão de fundo eueceptivel de alargar o seu olhar a

novae tipologias de edificios (de culto e de vocagáo Lndus-

trial) para atraves delas ver enriquecida a qual Lriaclu do

tais distyiyy^jes. TodavLa ee a galeria dos prémios "Valmor"

ce ia "completando e actualizando" ,
como na altura subiLnhou

Keil do Amaral (74), vendo mesmo a possibilidade de oLa ee

poder estender aos "cinemas, garagens, piecinas c atu fá-

bricas", ela não oferecia uma confianga autonomizadora, ca-

paz de dialogar sem os preconceLtos qtie eempre a al Linenta-

rara, mesmo nos casos em que a sua escolha recaíra com total

acerto em obras realmente destacadas . Neste capitulo, a

coerência da ilistdria do Prdmio Valmor até 1943, dá-llie tuna

dimer.são prdpria sem de.ixar de ser eco ou reflexo da falta

de qualidade inventiva da produgão arquitectdnica da cap.ttal

que aoe poucos se tornou na única reaiiriade contornavct. ,

eesa mesma quo Duarte Pacheco caracterizara om 19 30.
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A consciencializagão deste estado de coisas não pcjdia

. it.-ixar de pasear pelos arquitectos e a valorizagão da Iqreja

rie Nossa Sunhora de Fátiraa (1938) e da sedu clo "Diario ciu

Noi iciae" (1940), obras de Pardal Monteiro (t.ree vezes pro-

iuia.io na ddcada de 20), poderia significar gue não era ape-

li.u. a confirmagão de uma evidência arquitectdnica relativa a

Lima alteragão concreta desta prática e do seu entendiraento

tormaL, mae a assungão corajosa de subLinhar uma viraqem

pelas opgdes ntesmas que esses prémios indiciavam. Tudo pa

i ecia dispor-ee para que enf im, apde um longo período de

ituicdes, eurg'tsse uma definigão clara com forga suficiente

paia se confrontar com os equívocos decorativistas fossem

ulos os doc ocLetismos do principio do século fossem os dos

i evivalismoe reqionalistas que comegaram a atravessar-se

nuiiia linquaqem que parecia não poder v.iver sem essa pontua-

gão. Mas a distingão com que foi contemplado o projecto de

l.obeîo de Andrade para a raoradia da Avenida Columbano Bor-

ri.iio Pinheiro n^ 57 (1939) mostrava, em toda a sua evitíon-

..■i.., que a tendência era reestruturar, em moldes mais "ac-

i.íoLc" um Jundo oficioso que trocara os elementos decorati-

vo._ de Oitocentos por outros de análcjqa diqnif icagão, so

i[iu deeta vez repousando em concepgdes nacionalizadas ou

vistas dentro de um horizonte r.acionalista onde a estrutura

soiarenga das casas portuguesas de entre Douro e Minho ou a

inrpiragâo de oiementos da arquitectura seis-setecentista so

rornavam indisponsáveis na caracterizagão da obra.

A revieâo do prémio "Valmor" não alterou visdes há muit.o

■oí, i 'undidas . Em 1942, Veloso Reis Camelo é premiado pelo seu

uio'jccto de uin "prédio de rendimento" para a Rua da ĩmprensa

.N'-' 25-25D, tragado dentro de uma concepgão híbrida dosca

inoriernidade fugaz gue também ote praticara, om exercício que

■ lu modo alqum lhe convinha, e já indicaciora que os seus

j.ontos de apoio não eram suficientes para forjar herangas ou

s.-quer herdeiros. No ano sequinte, em 1943, a concordância

rio "Préraio Valraor" com o "Prémio Municipal", nâo se veri.fi-

cava apenas iiuma simultaneidade de galarddes num dado tempo.

A riistingao "Valmor" que recaiu no prédio da Avenida Sidonio

Paie n96, tragado por Rodrigues Lima e Fernando Silva, c o
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galardao "Municipal" que premiou o prédio da Avenida Antdnio

Augusto de Aguiar n^9, tragado por Jacobety Rosa, erara a

prova de uma consonância judicativa gue aceitava, com al-

cance imprevisívei , as bases de um formulário, concebido c

instituido dentro dos prdprios servigos camarãrioe. A regra

do jogo fora o encarecimento de um modeJo, prej)arado para

enguadrar zonae de prestígio da cidade, vendido mesmo muitas

vezes com o talhao do terreno em obrigatoriedade construti-

va, e que, assim distinguido, poder-ee-ia multLplicar coino

padráo ou qénero, num reinado certo de produgoes avulsas que

dariam eesa conformidade citadina que há muito ee procurava.

Na imaqera destas edificagdes
-

que tiveram como fonte ins-

pirativa o Palacio Ludovice, o edificio da Companhia das

Águae e um prédio setecentista na Rua dos Bacalhoeiros (75)

- cu jo cuidado maior assentara no tratamento das fachadas,

com largo uso da pedra a acentuar os vãoe e oe cunhais, o

dos vostibulos, logo anunciados na dignidade das portas

principais, bem dostacadas e integradas como elemento fun-

daraental do conjunto deixou o Estado Novo a acgão paralel.a

ao seu verbo. Na realidade, eram grandee e sblitíae constru-

gdes, marcadae por torres encimadas de telhados piramidais,

rematadas, na grande maioria, por cataventoe ou caravelas,

pintadas de coree sdbrias, uniforraes, numa idcia rie digni--

dade, prdxiraa das concepgdee gue aliraent arara etiificios an-

teriores em Espanha e Itália, mas sem a racional .'.tíade in-

terna doe eepagoe gue, nestes casos, se verif icarain. De uma

maneira mais tradicional, inas acaso mais conformu ao senso

da sua prdpria realidade, estes prédios de habitagao desti-

nados <i alta burguesia lisboeta, estavam preparacioe para

grazdoe famlliae, na raultiplicidade das suas divisdes, entr-a.

11 a M compartimentos, gue um extenso corredor servia, se-

parando completamente a zona de servigo. De certa forma,

foram uctas construgdes que resolveram, de modo forgado, e

por iraperativos exteriores, a velha distingĩio entre "casa" <■

"prricí.o de rendiraento" que Raul Lino iludira e quo a pri-

tueira r ogulamentagão do Prdmio Municipal, ein 19 38, colocara,

em distingdes separadas sem lhes dar conteúdo precieo (76).

A orqanizagão espacial destes andares ri semelhante ã das

moradias..e_atão__-trag.ada_a_e.^curaO-£P.-.-5&..torna compara-los com a
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quu mereceu a distingão "Valmor" em 1939, obra dos irrnãos

Renulo de Andrade.

Na impossibilidade de solucionar esta dicotomia entre

"casa" e "prddio", com a particular caracterizagáo que este

últ iiuo adquirira entre nds, por ser "de rendiraento", e tocjo

pouco cuidado e pior concebido, estas novas edificagdes para

habitagão
- t<i 1 como eerviam as da Praga do Areeiro -

con-

sent iam, pela primeira vez, e desde o tempo de Pombal, um

acerto urbano de uma caracterizagão tipolbgica que faltava.

Coin ela, ou era seu norae, se traduziram, mesmo cob a forma

su:;peita do seu estilo em refúgio de sinais de identidade

que so se podia rever no passado
-

as habitagdes colectivas,

tíe atto standing, desta época. Quanto cĩs casas unifamilia-

ree, bastaria lembrarmo-nos do modo como Raul L.inu, em 1939,

concobeu a sua prdpria residência em Lisboa, na Rua i'oio

i'eienae, desenvoivida em varios pisos indepencientee sem

perrior o carácter de pega não aditiva e articutada no todo

(77) "u como Cristino da Silva desenhou a sua habitagão na

Avoiiida Álvares Cabral n^67, tambdm articulada interiorraente

otn varios andares, para se entender a explanagâo de um con-

ce.it o que sri praticamente na sua época crepuscuiar tentou

fix.u', sem sucesso, e por aproximagão ou contaminagão das

uov is edificagbes de habitagâo colectiva, uma feigão cita-

o i n • . .

A casa de Cristino da Silva, projectada em 1941 e dis-

tinguida em 1944, coui os prémios "Valmor" e "Municipal
"

,

est.i envolvida numa consonância ou numa ldgica de razdes gue

a tornam num exemplar-tipo que vivificaria e alimentaria

mu.icas outras construgdes. Estávamos ncj reino dae colaqons

.Je "olementos regionalistas de espírito nacional" (78) gue

então se pensava servir de dignificagno citadina e, agui,

eies foram todos empregues numa abundância e vigrincia gue ce

tor.toti tanibém a imagem da sua prdpria imjjoss ibi lidade . Kin

194», o Prémio Municipal recaia sobre um projecto de Carios

Ramos para uma moradia na Rua D. Francisco de Almeida n?9,

no Restelo, em sdlida afirmagão de volumes, no seu hibri-

iiĩen.o de casarãQ.com varandaa. ,e_ aipendre.s e,. no ano seguin-
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te, o "Valmor" distinguia JCv$£&- Segurado pelo projecto de

uma casa na Rua Francisco Xavier n28, tambéro no Restulo, em

bom desonvolvimento de uin sd piso, com telhados clc duas

águas, fora do forraulárLo corrente e om pcsguisas maLs me-

diterrânicas . Os critérios gue a dupla premiagão da resi-

dência do Cristino da Silva, em 1944, havia unido, so stt-

perf icialmento surgiam agora separados, cr.iando esperangae

estáticae gue o tempo por ei sd não podia configurar. Do

debate interno da classe, no Congreseo de 1948, o toma da

habitagão sairia enriquecido, pelo confronto natttral o pelo

impulso que os horizontes de um apds-querra pareciam trazer.

0 "portuquesismo" fora tragado e abolido sem refutagão (79)

mas era preciso ter cavado mais fundo esse estigraa antes de

o substituir por ura novo paradigma gue a Carta de Atenas

emblernatizava . De qualquer modo, o prémio "Valmor" rit: 19b0,

atribuido a Alberto José Pessoa pelo seu projecto para a

moradia tía Rua Duarte Pacheco Pereira ne.37, e o Prem.io Mu-

nicipal cte 1951, conferido a Keil do Amaral pelo seu pro-

jecto ttitla^casa da Avenida Vasco da Gama ní'2, tarabéra no Kes-

telo, eram indicadores suficientes para moetrar que uina nova

capacidade u uma nova inteligência das coisas estava apta a

servir melhor o conceito de habitagão.

Entretanto, as premiagdes foram consagrando esquemas co-

nhecidos e já aprovados dentro dos chamados prddioe de ha-

bitagâo colectiva. Em 1945, o "Valmor" recaía eobro mais um

prddio da Avonida Siddnio Pais, desta voz o u^4, tragado por

Voloso Reis Camelo, sein novidade nera imaginagão, tal como o

"M'anicipal" dictinquia a ediiicagão da Praga do Salcianha

n931, com ricco de Joao Simdes, era sdlLdo esquema composi-

tivo qtio, aliáe, iria inteqrar depois, com outroc acreecen-

tos decorativistas no prddLo da Rua Artilharia Um, nIJ105,

com o qual alcangaria o prémio "Valmor" rie 1949. Dos sous

autores, estes edifícios dizem pouco, e deles não se extrai

nada de original, a não ser uma obedicncla negativa ou um

fazer em segunda mão que, por exemplo, o projecto de l'ardal

Monteiro para a Avenida Siridnio Pais n^lO Prémio Municipal

de 1947 - do maneira especial proclama, atendendo ao seu

trabalho anterior.
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Mcis dentro deete "dentro" em que tudo se processava, fi-

.•arani casos sinqulares, como o do projecto de Fernando Silva

oara o prédio de habitagão na Avenida Casal Ribeiro n^l? -

:?.:-. prémio "Valmor" de 1946 - ou ainda, de certo modo, o

pro ri;ct,o da equipe José de Lima Franco e Dário Silva Vieira

pai'.i cj prédio do Largo de Andaluz n^l5 - 15 E - Prémio Mu-

nicipal de 1949 -

sem o arrojo do primeiro raas já tentando

t.ma . inha de sirapiif icagao formal notdria. E claro que a

Eer i.uiclo Silva outros vooe lhe intereseavam c, esses mesmos,

ma r.'u'ir L.im a cidade com o projecto do Cinema S. Jorqe
- Pré-

ii.io MunLcipal uc 1950 - numa concepgão ímpar desta tipologia

oe 'ttificios e, certamente, o melhor de todos da capit.al se

.íi.e.iriormos ã concepgão específica que uma eala para eete

idnuro de espectáculos deveria observar (80).

A premiagão cio Cinema S. Jorge, na Avenida da Liberdade,

i'oin cjuu acaba a década, dá-lhe um sentido particular, exac-

t.iiiio n*..c dentro dos critérLos gue precidiram ar, tentativac de

iaz.-u.' de Lisboa uraa verdadeLra capitaL. Ele prbprio nâo cetá

ior.i ria ambiguidade gue aliinentou e traduziu esees raesinos

■rierios. É poesivel, o raesrao provável, que a nomeagão

'ieeze edifício para o prémio se tenha ficado a dever a Keil

■ :o Ainarat (que integrou o júri, com Vasco Regaleira, Couto

Mai", ins e PardaL Monteiro), justamente porque, seis anos

intes, ao escruvur sobre o Prémio "Valmor" ele havia prc;co-

:.iz.ido que estc deveria carainhar para uraa qaleria roais di-

:orouciada de tipos de edificios (81). Não foi o "Valmor"

cjue o notificou mas outro alcance também teve ao ser eeco-

Lnitío poio "Municipal". Era a prbpria cidade, através do seu

jalcirdao oficial que, assim, simbolicamente se revia, numa

■ irb.iiiLdii.de encontrada que Duarte Pacheco deeejara e promo-

.'t.o a c:iu outros ternios, claro esta, mas cjuo, ao fim, nâo

ieixara de explodir em contradigdes tão qrandes e tão ex-

■. raortíinárias quo ficariam a ecoar como indicador suprerao da

sui.s ibilidade de uma burquesia lisboeta, recdra-enriquecida,

que ia construindo as suas prdprias casas na Avenida Caqo

i.'OLlt Lnho .

E nestas moradias, mais do que nos conjuntos arquitectd-
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nicoe definidos num formulário gue o Município fixava e di-

fundia, vendendo os lotee de terrenoe já com o projecto das

construgdes, e gue deram zonas nobilitadas como algumas dae

gue vLinos as premiagdes consagrar, ou outras, sem galarddes,

mas iqualmente caracterizadas - como a Alameda D. Afonso

Henr'tques ou depois corao a Praga do Aroeiro, a Avenida João

XXI, a Avenida Paris e as Pragas Pasteur e Joâo do Rio -,

que vamos ver traduzir-se a dualidado de casa-prdd io ou ca-

sa-palácio sem encontrar nunca a raedida citadina do que ne-

cessitavam. E, ao contrário do movimento desencadeado por

Duarte Pacheco, que procurou reunir condigdes cuja estru-

tura integrava essa vontade de definir tipologias urbanae,

essa burguesia deixava correr os seus fantasmas, erigindo oro

pedra e cal as exigências diferenciadas dos seus sonhos eni

conlrangedoras manifestagdes de privildgios tão oxorbitantes

como os seus desejos. Mas mais vincada se torna ainda essa

oposigao, se comparada com a determinagão normalizadora, dc

cariz e vocagão inodernizante gue, em 1940, já tinha expres-

sâo, em alguns pontos da cidacle. No lado par da Avenida Al-

rairante Reis, entre a Alameda e a Praga do Areeiro, os

quartoirdes definidos entre as Ruas Eqas Moniz e Jose Acur-

cio cias Neves e entre esta tiltima e a Rua Lucinda do Carrao,

ou os quo, no Alto de St^ Amaro, pontuavam ae Ruas Filinto

Elísio, Josd Maria Rodriguee, Agostinho dc: Camjjos e ate a

Rua dos Lusíadas, era idéntica estruturagâo, embora cio rnaie

cuidacio "standing", ofereciam já, em 1940, uma proposta

convinconte e estavel do tipo de habitagdee que su desejava

construir, enquanto se eetudavam tipoloqias outras, num

sietoma de transigão que marcariam a Avenida Sacariura Ca-

bral, ent.re a Avenida de Roma e o Campo Pequeno ou o talhao

fronteirigo ã nova Casa da Mootía, antos de se comp.l. ioarem n.>

cenário de toda a zona a poente do Parque Eduardo VII ou de

regrecsarem ã sua originária simplif icagão, no projecto ca-

marario, assinado por Alberto Pessoa, Raul Ramatho, Jocd

Bastos e Licínio Cruz, para a Avenida Paris e ,i Praga Pas-

teur .

A uma certa burguesia nacional recentemente promovida,

com dinheiro das coldniae ou da construgão civil, estas ha-
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bit.agôes colectivas não satisfaziara ou não se adequavara a

condensagão dos valores que o novo estatuto social parecia

pori.ir. A nova avenida que ligava a recente Praga do Areeiro

• io Aeroporto ou a não menos recente Encosta da Ajuda, gue

■■'<;! i a ria Costa tragara em racional urbanizagão, constituiam

.u_ ciuas zonas residenciais de eleigão da cidade moderna sa-

lazarieta. Elas prdprias tinham sido o resultado da versão

-•xi.'.oicionista cjue Duarte Pacheco impuleionara em 1938, ope-

rancio ao mesmo tempo e de comum acordo com um projecto de

(iocenvolvimento que implicara revisôes de todas ae estrutu-

: ae f undamentais, politicas, econdmicae, eociais c cultu-

:ais, que assim acompanhavam ideologicamente o nascimento de

aina r.ova imagem cia capital. Em 1943, depoie da aprovagão do

plano cle Cristino da Silva para a Praga do Areeiro, comegam

ae traneacgdes dos terrenos da avenida gtie levava ao Aero-

porto e, a partir de 1944, os projectos das moradias que

paesariam a bordejar essa artéria entram em catatiupa nos

servigos camarários requerendo as suas respectivas aprova-

gdes. Na sua inteira totalidade são casas projc:ctadas por

, 1 1 cuiitoctos e reflectem, com suplernentar evidência, a fra-

qiiidade conceptiva e imaginativa destes anos. A revieta "A

Arquitectura Portuquesa" (82) dedicou-lhes, mesmo <ieeim,

.ilquniae páglnac vendo nelas tnais o "produto do renaecimento

.la capital", como eublinhava, que, possivelroente, a origi-

s.aiidade em gue se traduziam. A prova estd no facto de gue

u.ĩo sentiu necessidade em referenciar os sete exemplos gue

.ipresentava, muito erabora os eeue autores fossem já argui-

r.ectoe conhecidoc ou, por ela, conceituados, como era o caso

iie ..dmtuĸio Tavares (83). Aliás, deese conjunto, dcvurae elu-

u Ldritivo, duae das moradias eram de Edmundo Tavares, gue as

reproduzLu no seu livro "A Habitagão Portuguesa
- casas mo-

clernas", saido nesso mesrao ano de 1946. Mas apeear daguela

retitativa i-janorãmica, única e pontual nas revistas da espe-

uiaLidade, o lago que as unia não era de molde a predispor

para uina adequacla atitude analítica. Bem pelo contrário. A

vontade de re-actualizar uma tradigão, que ainda não se en-

leiuiia, produziu versdes que declinaram até ao absurdo o

.u.Lt.rj cta "casa portuguesa" em modernizagdes mesquinhas a que

;o ae grandes áreae de conetrugão emprestavam uma nota de
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grandeza, em dissonância de proporgdes.

0 livro de Edmundo Tavares é, era si inesmo, um catáloqo

deesan possibilidadee . Da cidade ao campo, ele oferecia um

vasto reportdrio de alternativas que, sem dúvida, ajudaram

muitoe proprietários nae suas eccolhas. Vale a pena, pordm,

atentar em algumas delas, principalmente porgue justificam

as ideias gue presidiram, por exemplo, ao projecto para a

caea do abastado comerciante Salomâo Muczuick e ao que in-

formou a concepgão da casa do eng. Manuel Fernandec Fernan-

dec, desenhadas em 1945 e 1946, e gue tomaram, reepectiva-

mente, os n^s 131 e 71 da Avenida Gago Coutinho. Arobas pre-

tendiam ser a imagem viva dessa reconquieta de um J untío tra-

dicional na habitagão, mas por mais que o arquitoct o ten-

tasse explicar, nas raemdrias descritivas doc projectos, que

elas tinham sido delineadas "em moldes modernos rie acordo

coiu as caractoristicas arquitectdnicas nacionais" (84), ou

que se respeitariam as euas "iinhas simplee e equilibradas"

(85), não era clara a intengão dessas sintaxes e elas aca-

baram por manter-se numa dependência que não foi apenas de

opgão eetiliet Lca. Ae formas que aqui ce concret izaram, e

que ao ionqo da avenida prosseguiram essa busca de dignifi-

cagdos, eetavam votadac a hibridismos inforraee guer em com-

plicadas pesguisas decorativas quer em simplif icagdes buco-

lizantes. Licinio Cruz desenvolveu em extencão, entre 1945 e

1947, estes ruecsupostos, ora em caeardes incaractcr teticos,

como o que toraou o n'-' L33, ora era pontuagdec tradicionais

raaie ou menos modernizadas que deram as casas n()126 «: n?146,

esta ultima adaptada a pensão fatniliar, om 1948, com a de-

siqnagâo de "Estalagem do Cavalo Branco" . Por seu lario, Jo.âo

Simdes não descurará eete duplo enraizamento e os seus pro-

jectoc para a cooperativa "0 Problema da Habitagâo" (86), ou

para as moradiae de Antônio Fernando Salgueiro (87) e de

José Gongalves Duarte (88), todas de 1946, ou ainda a que

ciesenha no ano seguinto para o advogado Clemente ria Silva

(89), percorrem sem cesear essas vertentes . Mas eena ja no

fim da década, cxactamente em 1950, gue esta dupla í'auota ce

dissolveria, era solugbes mais assuraidas ou mais conv.-n ientes

com a identidade da oncomenda. Nesse ano, Jacobet y Rosa,

C19



Cu.isiano Branco, José Costa e Silva e Norte Júnior, assina-

ia.uam, em pleno acerto, a polarizagão gue foi dando forma

as evocagdes arquitectdnicas dessa avenida, atd as trans-

foi marem ou converterem na referência máxima que tentou "in

extremis" uma resposta adequada a essa realidade.

Todavia, já não adiantava insistir na afirmagão de uma

soiidez estruturante, como fez Jacobety para a casa de Vaz

Gueries (90) ou tentar recuperar uma linguagem modernizante,

coi:io procurou Cassiano Branco para a casa Adão e Silva (91).

0 foseo que se cavara numa obediência ã tradigâo, impoeta

por preconceitos, não podia eer, aesim, tão facilmcnte

transposto. E isso mesmo entendeu Norte Júnior no projecto

que concebeu para a casa Almeida Coutinho (92) ao propor a

rejjosigão de um perfil de habitagão do principio de Nove

cenlos ou até José Cost.a Silva que, desenhando uma das casas

pen.encentes h Cooperativa "0 Problema da Habitagão" ( l) 3 ) ,

jusr.if icaria, na respectiva inembria descritiva, que "cj ae-

pect.o exterior da construgão o singelo sem pretcnsão de fa-

zer arquitectura" (94). Em 1952, Vasco Lacerda Marques as-

sinaria ainda na Avenidit Gaqo Coutinho o projecto que cheqou

ato nds com o n^ 154, retomando o modelo que, nos anos 20,

iia'-'ia proposto para a Alameda das Linhas de Torres, com

siiibolistas torres seis-setecentistas e arcarias que perma-

()..:<• iam intactas sob todas as transformagdes c vontades do

toiipo nessa ro«:pagem nacionalista que parecia perene na sua

uissao de traduzir a habLtagao.

A aplicagão numa casa prdpria e diferenciada, no momento

ex<<ctcj das grandes uniformizagdes da construgão na capitai,

tornou-se numa obsessao. Se os exemplos gue viruos surgir na

Avenida Gago Coutinho nos dâo um lado dessa eúbita avalan-

c!ie, nas suas patéticas exprecsdes, eles não deixaram, mesmo

as.-. im, de procurar no arquitecto o mediador deesa forraula-

g.lo . Tal preocupagâo, curiosamente, nâo ee verificara com

tai.ta insistência na Encosta da Ajuda, a outra face desta

ooi.densagão cjue, exaltantemente, confiou em excesso nas euae

eapacidades , dLspensando algumas vezec o prof issional icmo

olectivo de uraa.adequada tradugão. . A,,v.erdada é que, na sua
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grande maioria, as casas assinadas por arguitoctos por

razdes explicáveis
- cediaro em demasia âs iraposigdes dos

proprietários, resultando em hibridas composigdes constru-

tivas que ee levantavam nos mesmos moldes das que os mestre-

-de-obras erigiam. Será para serapre tema de reflexáo o sig-

nificado preciso gue a revista "Arquitectura" riava, a partir

de 1947, âs "vivendas modernas"que auiplamente divulqava e

descrevia" (95). Na sua grande maioria situavam-se n.i En-

costa da Ajucla (Restelo) ou na linha do Estoril, mas ha ou-

tras chamadas de atengâo para a Costa da Caparica, Sintra

(Rodízio) e até para alguraas experiências gue no Norte do

país se faziam, no Porto, por exemplo, ou na nova ustância

dc veraneio em gue a Praia de Ofir se traduziu nestee anos.

Mas loi, sein dúvida, na zona residencial do Rustelo «juu ela

maie se centrou.

Coin a legenda de "Casa de Habitagão em Lisboa" e direito

a reprodugão na capa, a revista "Arqnitectura" (96) deeta-

cava, em Dozembro de 1946, o projecto de Artur Simdus da

Fonceca (97) para a casa do construtor civil Manuel Fran-

cisco Vieira, no Restelo, tecendo consideragdes qeraie cobre

este tipo de edificagoee que, sequncio lhe parecia, "t.em nos

últimos tempos recebido boae acheqas de arte, que rauito va-

lorizam o ainbiente urbano" (98). Em Janeiro cic 1947, é ainda

Artur Simdes cta Fonseca quem iuerece honras de capa, com nova

raorariia para o mesino proprietário, o que deixa pressupor que

fossem conctrugdes para venda posterior, â semeihanga tío q_.e

se fazia com os préciioe era Lisboa. Aliáe, era 1944, o "Diario

da Manhã" (99) dava conta doe pregoe dos terrenos post.os ã

venda ein hacta pública pela Câniara M.inicipal do Lisboa. De

tcjdos eiee, que se situavam no prolonqamento da Avenida Al-

mirante Reis, Ruae Correia Teles e Mar.ia Pia, Rua Carlos

M.irdel e Encosta da Ajuda, estes últimos eram oe maie bara-

tos, fixados na licitagão base de 70$00 o metro quadrado,

coin ãreas de 900 e 1.000 metros quadrados . N.io admira, jjor-

tanto, que estes terrenos pudessem constituir uiatena

atractiva para os construtores civis que, encomendando o

projecto e uonstruindo-o os podiam trancaccionar depoLs, com

lucros sequros. O resultado foi que, em muitos caso:*> i como
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nos das moradias projectadas por Artur Simdes da Fonsc-ca,

eccae edificagdes ficaram no compromisso de um gosto

'uiinspessoal com "fachadas estudadas sobre sdlidos princi-

p'u>s do clássico" e eui "conjunto valioso, nuiti ritmo rar.'is

ve::cs atingido", como se escrevia na
"

Arquitectura" (100),

se<< que isso significasse outra coisa gue enormes mai.;;oos

Lnuaracterísticas, bordejadas por rauretes de jardirn ridi-

cu oc ou em avantajada proporgão mas nunca com o sentido de

uma unidade gue tambéin por estes pormenores seria composta.

Outros casos havia, evidentemente . Em 1946, a "A Arcjui -

cectura Portuguesa" (101) divulgava um projecto de Raul To-

ja.) para uma moradia na Encosta da Ajuda, em exerclcios de

co.upt icada articulagão entre tantas referências â arquitoc-

tura tradicional, com os seus três pieoe e 25 divisdes, a

lembrar créditos que o estilo sublinhava. Nesso ano, Carlos

Rainos qanhava o prémio "Municipal" coin o projecto da casa

Sautos Mendcjnga na Rua D. Francisco de Almeida n^O, tanibém

na Ajuda, explicitando as preocupagde:s dominantes e encon-

trantío eco no énfase que se lhe deu . Dois anos depois, em

19^-9, José Sequrado continuaria a alimentar essas razdes

nuina casa projectada para a Avenida Vasco da Gama enquanro

Ruy A. Couto procurava fazer desaparc:cer os suportes visí-

vei s dessa linquagem na proposta avangada para a Rua Fernão

i.of.os de Castanheda n^ll. Victor Palia e Bento d'Almeida

quc:, em 1948, projectavara a casa na Avenida do Resteio n^

.2, Aiberto José Pessoa, que nesse raesmo ano iniciava o

oeindo para a moradia do médico Cantante da Mota na Rua

Duarte Pacheco Pereira, n937 (prémio "Valmor" tie 1950), o

Kei i do Amaral que, no prossequimento das suas pesquisas se

lang«ira no projecto da casa da Avenida D. Vasco da Gauia n'-2

(f>romio "Municipal" de 1951), acabaraiu por assentar ura riuro

golpe nesses exercícios inconf undíveis de monblogos sobre a

nabLtagåo. Todavia, as suas evanescentes ir.tervengdes mais

ií.io fizeram cjue dar o sinal de uma espécie alternativa

criadora de futuros, a única que podia ainda conferir alquma

plcnitude ao fendmeno urbano que esta zona residencial

encarnava .
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Foi justaraente, cora estes arquitectos, que vamos ver em

desenvolvimento mais detalhado, que se entrou num eequndo

moraento da histdria da habitagão privada, nâo significando

isso gue, paralelaraente, desabassera as remeraoriagdes da "ca-

sa portuguesa" ou das mansdes urbanas do principio do sé-

culo .

As propostas gue, em 1942, Vasco Regaleira tinha apre-

sentado para a casa de Pedro Rodrigues da Costa, na Praga de

Diu nS3, oti gue Lino Antbnio defendera para a caea de João

Santos Serra, na Avenida do Restelo n? 24, continuariam a

dar frutos como modelos tutelares de uma conformidade urba-

nistica que, em 1947, Norte Júnior resolveria cie modo ine-

qulvoco no projecto para a residência da viscondessa de Al-

gée, na Avenida do Restelo n929, tal como, aliás, acabou por

fazer tambdm na Avenida Gago Coutinho ,
corao viraoe. Na iin-

possibilidade de se pensar era raoldes actuais oti cie se in-

ventar ou de ser aceite como tal por uma sociedade desfasada

do tempo, a habitagao procurava na memdria da sua histdria

um momento em gue, fora da vulgarizagão das tradigdes na-

cionaie, ela tinha tido alguma cidadania. E disso sd um ar-

guitecto de outra geragão, muito mais velho, corao era o caeo

tíe Norte Júnior, podia ser capaz . Para além dele, sd os in-

terpelantes muito mais novos, ou os afastadoe do centro de

decisão e de conformagão em gue ee transformou a capital,

seriam capazes desse salto em frente, aguele gue era iilter-

nativa verdadeira a todos os outros.

A febre construtiva de moradias não cobriu apenas nestes

anos as zonas da Avenida Gago Coutinho e da Encoeta da Aju-

ria. Perto de Lisboa, no Estoril, houve momentoe marginais ou

auto marginalizados desse caudal que passivamente banliava o

movitnento qeraL da edificagão de habitagdec privadas. Em

1947, a revista "Arquitectura" (102) divulqava o projecto de

Keil do Amaral para a casa do pintor e decorador Tomás de

Mello (Tom), corao exemplo de um encontro feliz entre ciiente

e arquitecto, fendmeno raro na avalanche arquitectdnica

destes anos. Coube-lhe assim recuperar, noe espagos bem ar-

ticuladoe da habitagão, os créditos que se haviam perriido
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quanco a possibilidade de uma casa poder ser outra coisa que

nao apenas uma eucessão de divisdes, com uma roupaqem maie

ou menoe nacional h vista. Na sua esteira, Filipe Nobre de

Fiqueiredo pdde desenhar, em 1940, para o Monte Estoril, uma

proposta que intimava a raciocinar em outros termos, o mesmo

acontecendo com a solugão avangada por Ruy d'Athouguia, no

ano seguinte, para uma casa em Carcavelos, ambas tornadas

ussunto de reílexão na revista "Arguitectura" (103). Toda-

vi.t, poucas obras terão ascendido ao nível de uraa maturidade

fo.'mal e conceptiva como a que José Bastos e Conceigão Silva

projectaram para o Estoril, em 1949 (104). A cisão verifi-

ca-se de modo total com as variagôes tentadas ã volta de uma

1 ioiguagein modernizante e dá-se como a primcira consciência

ri..- um novo modo de estruturar e traduzir a habitagão.

E claro gue um longo caminho fora percorrido antes . De-

po.is da aposta pessoal de Keil do Amaral, Adelino Nunes,

Raul Tojal e Faria da Costa no Rodízio, ondo desenharam e

conetruíram as suas prbprias casas de fdrias, amplamente

divuLgadas como exemplares (105), e paralelamente ao apelo

tío Keil, no sentido de ser impleraentado o esturio da arqui-

te.'l.ura portuquesa nas diferentes reqidee do pais (106),

outras iniciativas se sucederam como manif estagdos claras cie

quo comegara a problematiza_r/ãquestão da habitagáo.

Desde o concurso promovido em 1947 pela empresa de cons-

trugão Antero Ferreira e langado nas páginas da "Arguitec-

tura" , visando "revificar a nossa concepgao das casas de

fdi 'ias tão rotineira e falha cio interesse" (107), passando

jje La eérie de artigos didáticoe de Keil, genericamente eti-

Locclinados as "maleitas da Arquitectura" (108), até aos

tc/.î.os de Victor Palla sobre "o lugar do artista" (109) e "o

luijar da tradigão" (110), coraegava a antever-se uma confi-

g.i) agão crítica f rente a um panorama que nâo podia manter-

:-;e. 0 concurso de Ântero Ferreira foi uma forma de chamar

arquitectos novoe para esse debate sobre a habitagão, nestu

caso dentro da modalidade de "casa de fériae". Pretendeu-se

laugar o repto aos jovens que tivessem terrainado o curso hã

menos de cinco anos e, curiosamente, as clausulas do requ-
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lan.ento explicitavam que deveria ser um projecto de uma re-

sidência dc um ou dois pieoe, a localizar na célebre zona do

Rodizio. 0 primeiro prémio designava-se já de "Adelino Nunes

o Cottinclli Tclmo" em nítida marcagão de uni tempo que pas-

sara e que assim se homenageava. 0 concurso foi ganho por

João Andreseen, cabendo a Victor Palla um bora 2 5 lugar, «.:

inengdes honrocae a Cândido Palma, Formosinho Sanches e Bento

d'Almeida, distribuidas por um júri conct'ttuido pelo prbprio

Antero Ferreira, Carloe Rainoe e Pedro Cid. Mac, so por si,

eie não recolvia nenhuraa das guestdes que realraente cctavam

na sua oriqem.

É verdade que se divulqaram nomee novos e que alqumae

das solugdes propostas eram, de facto, inventivas acusando

influências da raoderna arquitectura brasileira cuja exposi-

gâo realizada, em 1949, no Instituto Superior Técnico, ha-

veria de confirmar esta atengão. No entanto, entrc o seu

lar.gamento e a sua realizagão, existira toda a preparagâo do

Conqresso dos Arquitectos (1948), no qua.1 o tema da liabita-

gáo mereceria um especial cuidado. Mesmo aes.im, a leffex.io a

volta destc: problema mostrava-se ainda insuf iciente e iiiesiiio

dificil. A polcmica que estala entre Victor Palla e Frode-

rico George (111) e o modo como aguele arguitecto ve a tra-

digão
- "transmissão de porieres e não meio de usa-los; cle

principios nno de elementos formais" - era jã um inriicador

seguro gue estes prof issionais se recusavam a rc tuqiar-so

num mito sem o desvendar. 0 inquérito h habitagão rural,

pedido por Keil do Amaral era 1949, na csteira de out.ro quc

seis anos ant.es a Universidades Técnica havia iniciario, era

tarabéra uma tentativa para clarificar cientif icamente uma

questâo que apaixonadas disputas confundiram e marcar.im. Mas

se na linha de reflexâo que se abrira nas páqinas d<i revista

"Arquitectura" poucos maie contributoe apareceram, com ox-

cepgão de Cândicio Palma (112) ou do Kngenheiro Almeida Car-

rett (113), o inquérito proposto por Keil também eo teria

viabilidade a partir de 1955, tendo sido publicada a pri-

meira edigão em 1961, sob o título cio "Inquérito â Arqui-

tectura ReqLonal Portuquesa".
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Ê claro quu, entretanto, "irromperam â luz do dia einais

evitíontes de uin desejo de encarar a face autêntica das coi-

. i.o u de procurar nesse movimento a informagâo de que se

uatecia. Keil do Amaral procurava divulgar "A moderna Ar-

quitectura Holandesa" em 1943, Nuno Teotdnio Pereira fazia

jjutlicar, no ano seguinte, na revista do Instituto Superior

'7ecnico, a Carta de Atenas, sd divulgada, em 1948, pela re-

vicr.a "Arquitectura" (114); era 1946, era criado em Lisboa o

(jrupo ICAT (Iniciativas Culturais de Arte e Técnica) e, em

1947, era fundada no Porto a ODAM (Orqanizagão dos Arqui-

! eutos Modernos). Se a situagão no Norte do país tinlia ca-

racteristicas específ icas, alqo, no entanto, aproximou os

.. i .jii it ectos dc: Lisboa aos do Porto e eeee factor toi tleson

t.'atíoado peio ante-pro jecto de Artur Andrade destinado ao

p.ilacio para a Expoeigão Industrial Portuquesa de 1949 o que

■leveria erquer-se exactamente no local do Palácio de Cristal

(.114), obra emblemática da capital nortenha.

A revista "Arquitectura" deu larqo ênfase a esta questão

i 115) e publicou na íntegra o baixo assinado de apoio gue

'

iu egrava vários sectores da classe e não menos variadas

oocigdes dentro dela. Artur de Andrade agradeceria dejjois

i ! 16) sem gue o seu projecto fosse aprovado. Mas o gesto de

uiiiáo da classe ficara, mesrao gue sob ele não tivosse con-

i arlo a demoligáo de uma obra gue cra condigão primeira para

.i t;dificagão da gue defendiam. Seja coino for é do Porto

..incia gue é langado, ein 1947, a única interpelagao capaz de

oroiiiematizar a prática da habitagão, resposta coerente e

«:icjna de Fernandcj Távora â brochura gue, no ano anterior,

ĸrimundo Tavaree fizera sair em Lisboa, exactaraente em sen-

t i.do contrário (117). Depois da obra de Keii do Aroaral,

aparecida em 1945 (118), estas foram as tentativas sistema-

i izadas que colocaram em termos adequados duas situagdec de

tiiferente cornjjreensão e de não menos evidente refloxo. Em

:'•">.., Fernando Tavora terá ainda ocasião de se interroqar

subre a exictência de uma verdadeira arquitectura moderna na

oiriade do Porto (119). Mas essa era uma questionalizagao

.■xt reina, de um rigor e autenticiade histdricas, que a prb-

ju ia necessidade do balango exigia. Oe exemplos que eecolhe
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não deixam dúvidas sobre essa prática e as suas precaugoes

mostram atd que ponto essa fdrmula raágica era já objecto de

reflexôes outras por parte deste arguitecto.

A promogão dos textos dos arquitectos tem importâucia

histbrica e não apenas arquitectdnica, como é uso reconhe-

cer-lhes. Ê praticamente impossível compreender a pratica

conceptiva deetes anos eem a associar a uma carência tedrica

extrema. De um raodo qeral, a questão tein-se simplificado

fazendo qirar todo este problema ã volta do ensino e pcreo-

nificando-o em duas fiquras institucionaie que, na Escola

Superior de Belae Artee do Porto^ a partir de 1940. ou na de

Lisboa7desde 1934 (120), encaminharam ou fizeram convergir

futuras geragdes de acordo com os seus crecios e pedagogias

(121). Carlos Ramos e Cristino da Silva ressuscitarão ou

subtrairâo a prática refiexiva dos seus uiétodos de docôncia

c .; consensual atribuir ao primeiro o impulso real que í'oi

dado no Norte, enquanto ao sequndo é imputado um riqor pra-

ticieta centrado no exercício das composigdes e dominio do

desenho, essa arte sobre todas maior para o profossor de

Lisboa. A situagão na Escola do Porto ustá mais ou monos

estudada (122) e foi amplamente documentada e a eia volta-

remos porque, em qrande parte, ai irã entroncar o quo tíe

melhor so produziu nestes anoe . Já em Lisboa, com o rieseii-

volvimento LnstitucionaJ que Cristino da Silva prei igurava ,

e com as opgbes historicizantes gue comegara a trabafliar

desde a expoeigão do "Mundo Português", entrando depoie por

um formulário regionalista, o panorama foi diferento.

Ainda gue não esteja feito um estudo apurado eobre a

E.S.B.A.L., talvez não seja abusivo colocar como hipbtese

que o que uiaie criativo ee produziu na capital foi h margem

desta inctituig.ĩo, ao contrário do que se passou no Porto.

Isto não siqnifica, pordm, que uma proliferagão descentrada

cte contributoc surgisse ou gue seguer conseguiesc ter ex-

pressão. Institucionalmente, e era matéria de agregagao ou de

complementaridade informativa existia o SLndicato dos Ar-

guitectoe e, a disputa, em 1949, de Keil cto Amaral pela sua

direcgão, imprimiu-lhe uma dinâmica nova . Mas a verdadeira
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a I I ernat iva situou-se, principalmente, nos ateliers, lugar

■ i.nle os jovens t'ocrém-saidos da Escola faziaiu t> seu tiio.i

,:<>. 0 ateli.u. de Keil dû Amaral foi, talvez, a aiternativa

itici .s fulgurante e por ali passaram Hernani Gandara, Raul

Rai.alho, Alberto Pessoa e tantos outros, recebendo deste

couvivio mais do que um praticismo profissional implicito.

Aqueles jovens arquitectos, em particular, colaboraram du-

rante estes anos, nos projectos em que Keil estava apostado,

ct)! itj o Palacio da Cidade para o Parque Eduardo VII, oc ar-

ranjos do Carapo Grande e os campos de jogos de Monsanto.

l'oclavia, eles prdprios seriam responsáveis por outroe que

inarcararo de modo visivel o perfil da habitagao urbana na

c Ldade de Lisboa, principalmente, como autoree dos projectos

uuiui cipais que deram uma fisionoraia normativa ås zonas novas

tla cidadc vocacionadas para grandes unidadee de residêneias

uolectivas .

Alberto Jose Pessoa (1919-1985) gue aseinara, entre 1942

.. .945, oe projectos do Arquivo Geral, da Biblioteca cVn

tral, e da Faculdade de Letras de Coimbra, como arquitecto

contratado pela Coraissão Adrainistrativa do Plano de Obras cia

Jn. vcrsiriade, integra os servigos camarários do Município de

i.icbcja em 1945, altura em gue comega os estudos de urbani-

zacao da Rua Tenente Valadim, passando depois a dirigir, em

eo.iaboragâo corn José Baetos, Raul Ramalho e Licĩnio Cruz, cjc

[ilanos preliminares dos conjuntos habitacionais gue dariam a

avonida Paris e a Praga Pasteur. Estes conjuntos de ptodios,

du cjrauciu unidade compositiva, e gue se prolongaram ein

identica experiência pelas Avenidas João XXI e Presidentc

'.'.'ileon, já aesinada por José Segurado, Joaguim Ferreira,

l-' i I i jjo Fiqueiredo e Guilherme Gomes, subordinavam-ce a um

proqrama urbanistico tragado por Faria da Costa, que, na

<i.l i. ura, tambêui inteqrava os quadros do mesrno Município.

A ideia era retomar o impulso normativo que, em 1940,

oor iniciativa cJe Duarte Pacheco, tinha já dado alguns quar-

teirôes na cidade corno maneira "de pôr cobro a certas prá-

licas perniciosas" que "os interesses econbmicos e de outra

:!<i! t.reza, a incultura e a def icientíssima preparagão esté-
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tica da nossa qente" (123) haviam desenvolvido numa afirma-

gão crescente da má qualidade e do mau qosto nas edifica-

gôes. Nâo ora, como depoi^TJústif icaria (124), "uma solugao

definitiva, exemplar", inas era sem dtivida um passo

importanto para "conciliar os interesses da cidade (...) com

os doe fabricantes de prddios para vender, até aqui ínuito

desavindos". Dele ficou a tentativa de pdr fim a pratica do

deixar entreque aos particulares a urbanizagâo de zonas da

cidade, em qeral quintas antiqas ou mesino qrupos delas, que

uma vez adquiridas eram submetidas â aprovagao do municipio

já com os arruaraentos e divisdes em lotes, eem terem um os-

quema ou sequer critcrio que a sustentasse. Também se fixoti

uma maior racionalidade nas áreas dos lotes tragados e uro

nâo menos importante cuidado foi posto nos projectos dns

novas ed Lf icagdes, pensadas em extensão, e rasurando a di-

versidade dc qosto duvidoso que vinha caracterizando uiuitas

das construgdes privadas da cidade. Lonqe estavam \â
•

tempos do pitoresco e da diversidade como notavTî

(125) - e os exemplos que destas cateqorias estéticas nos

dava a cidade num passado recente era conf rangedor quer na

disposigão cios edifícios quer na sua escala.

Impunhase então uma intervengão norinativa da Cámara de

Lisboa e eJa justif icava-se por si mesma. Os terrenos pas-

saram assim a eer vendirioc já com o projecto aprovado o o

Município vclou depois pelo curnpriraento do estipu laclo. A

Lisboa nova rie Salazar assistiu, no fim da ddcada, a eesa

operagão concertada que uniu o tragado urbano â arquitecr ura

que a eie se adequava, servindo, finalmente, uma média bur-

quesia qtie não cabia totalmente nos quariros do ent«io tainboin

recente Bairro de Alvalade. Ai, aliás, tainbdm ce assistiria,

por eeta inesraa altura, a uma experiôncia sinqular, Juvantada

em terrenos ainda vaqos, a Norte da linha férrea da cintura,

na zona hoje compreendida entre as Ruas Frei Miguel Contrei-

ras e Antero de Figueiredo. Dentro do meemo eepírito, a Ca-

inara de Lisboa entrega a dois jovens arquitectos o cstudo

deste conjunto habitacional , previsto, como oe outros, no

Piano Geral cta Urbanizagno da cidade. A oxperiéncia d,i Ave-

nida Paris-Praga Pasteur e das Avenidas Joao XXI e Pree t-

C29



oeute Wilson fora conseguida e produtiva, mas não escjotara

torias as possibiiidades do tempo. A concepgão tradicional da

"ruii" mantivera-se e o alinhamento dos edifícios fizera-se

uiii fungão destas, perf ilando-se as construgdes de arnbos os

I.hIos em implantagdes paralelas e simétricas. Ora era já

vbivel pensar esta orientagão de modo diícrente e tornar

:na s orgânica a sua estruturagão, dando-lhes uma disposigâo

iiiíi .s livre, outro aproveitamento dos espagos, das condigbes

■■<> ares e das possiveis vis(:as.

Foi isso exactamente que Formozinho Sanches e Ruy de

At.hotiguia tentaram ern 1948 ao langarem-se a um projecto gue

t runsf orrnou oe dois guarteirdes inicialmente previstos pelo

Muuiclpio num único, gue aglutinava quatro blocos isoiados,

t endo em atengâo os edif ícios envolventes e a preocupagão de

1. ixar uma orientagão correcta, com poesibil idade de 1. 'ibor

'.agão das construgdes do solo, o qual era aproveitado ex-

clusivaraente para trânsito de pedes e zonas públicas ajar-

riLnadas. Desta sua última característica, que exigiu a

oouctrugão dos prédios sobre pilares, ficar-lhe-ia a de-

s Lqnagão meio popular de "Bairro das Estacas" (prémio "Mu-

uicipal" de 1954) e a concretizagão de uma alternativa maie

■ icicrente as causas vivas que entretanto int ernacionalmente

iu riefendiam.

Da economia desta concentragão e da sua novidade, ofute-

i't!i,-se nos quatro blocos desenhados a inclusão de 28 prc':

dios, coin 224 foqos, parques de estacionamento e pequenoe

jarciins inteqrados que a Câmara prometera cuidar com a co-

Ujt.cigão de eiementos escultdricos (126). Em 1950, Aibctio

Pussoa, ja autor do tragado da nova Avenicia Infante Santo,

<lest;nvolverá e reformulará alguns daguelee princípios ao

orojoctar um edificio junto ã Avenida 24 de Julho que "pou-

iu.a sobre uma estrutura apcirente nos pisos inferiores"

ii:7), crianclo, iqualmente, percursos públicos que penetra-

vam :;o edificio, desta vez, porém, ao nível do segundo andar

t L 1 8 ) . Esta solugão estava, aliás, já patente no projocto

que o mesmo Aiberto Pessoa havia avangado, em 1949, ao de-

;oi har um edifício para habitagão colectiva que deveria
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construir-so em Almada (129), em propostas de inais conse-

quente apelo a uma ideLa de habitagão que a decada sequinte

irá explorar, nem seropre da melhor inaneira. Todavia, ]h c.s--

tavam ali todos os sinais de uma nova c imperiosa

metodoloqia de conceber a arquitectura ã marqem doe precon-

ceitos ideoldgicos gue alimentaram durante anos os preseu-

postos sobre as casas.

Quando, em 1953, Hernâni Gandara, Celestino de Castro,

Huertas Lobo, E, Castro Rodrigues e João Simbec (129) dão

por íindo o seu estudo do primeiro conjunto doe oito blocoe

que iriam formar a Avenida doe Estados Unidos da Araorica,

os termos em que eram postos os modelos da habicag.ĩo urbana

eetavam aptos a responder ãs exigências compat i ve is com a

qualidade e com o eentido que so procurara para a ciriaoo. E,

certamente, n<ão foi por acaso qao uma tal solugão tenha

saído de uraa equipe formada na sua maioria por arcji: Ltuctos

já de uma nova qeragão, notabilizados no Congi. csso de 1948.

Mas mais signif icativo ainda foi ter-se coroplot ario ali um

percurso que se havia inLciado com a experiência do Bairro a

Sul da Rua Alferes Malheiro (Avenida do Brasil), passado

pela Avenida Paris -

Praga Pasteur e Avenidas Joâo XXI e

Presictente Wilson, fixado na poesibi lidade de outras mode-

lagdes como o "Bairro dae Eetacas", até se cumprir n.;sse

horizonte cujo perfil se tornou refordncia obriqatôria. Em

últiina análise, os t.empos e os modos ein que Aivalade se

traduziu forain as tentativas mais bem logradas, gue estes

anos produziram no sentido de se reestruturar uma ideia do

habitagão e com ela uma conf iguragão de cidado. Quu ela t.i

vesee conservado uma ordein simbblica noc seus vários momen-

t.os que ainda hoje pode ser vieta e sentida para além das

suas arquitecturas, c um tacto. Mas isso explica .- torna

inais clara a natureza de um Reqime que tanto colocou a sua

cidade nova sob o siqno de uma dopendôncia da arqui tectura

que ela acabou por sor o espelho rias suas mais Linpcrcept í-

veis mutagbes.

0 desejo de diqnificagão da capital atravde da retdrica

das fachadae dos edifícios que deveriam marcar as ::onas no-
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oroc não desaparece durante o periodo em que ce recortam oe

va: 'ios momentos de Alvalade. Ao contrário dessas experiên-

cias urbanistico-arquitectdnicas, prosseguia-se a construgão

«!«>:; prédios de rendimento na Alameda D. Afonso Henrigues,

nas Avenidas Antdnio Augusto de Aguiar e Siddnio Pais, aten-

riundo naturalmente ãs indicagdes da inspiragâo a que deve-

r i.iin obedecer as suas fachadas, sem inovagao na concepgão

rios seus espagos interiores nem alteragão no dialoqo com a

niii. Em 1946, terminavam-se os prédios de qaveto nos quatro

cant.os dessa Alaraeda, que Duarte Pacheco visionara era dife-

:e;u.es solugôes, com a ajuda de Faria da Costa, antes dos

i. rmaos Rebelo de Andrade terem encontrado a derradeira so-

Lugão da Fonte Luminosa, como vimos (130). Luis Benavente e

tii.unio Cruz viara concrc.tizados os seus projectos para ae

esquinas cora a Rua Carlos Mardel, nos prédios que receberam

o.'î n'-'s 29 e 64, respectivamente; Veloso Reis Camolo assistia

ao acabamento do edificio que desenhara na esquina com a

Avunida Guerra Junqueiro, n^72, e, Licinio Cruz, que asei-

na:a tambéra o projecto para o prédio da outra csquina cora a

íílki Carlos Mardel, recebendo o n262, via a sua acgâo ali

teiuiinada, enquanto Antdnio Pedroso assistia aos acabamentos

íinais do seu projecto para a firma Sousa e Pinheiro num

ud.Llicio de esquina com fachada para a Alameda e Rua João de

Mcji.iis; e Pardal Monteiro via erguer-se sob o seu rieco

aquele que foi entâo considerado "o maior prddio da Alameda"

(131), antes de ee construir o Cinema "Império", nesse mesmo

tario, que teria o primeiro projecto em 1948. Em 1944, Pardal

Mosieiro projectara já para a Alameda o edifíclo n939, que

toi nejava para a Rua Quiri.no da Fonseca, com a preocupagâo

rias pré-harmonias com oe edificioe vizinhos cm prescrigôes

gue ticariam a marcar cju a justificar todae as opgdes eeti-

li.ct.icae dessa artéria. Por seu lado Carloc Ramos, em 1943,

.iescnhara dois edifícios para habitagão colectiva, um na

i-raga do Saldanha 11^32 e outro na Avenida Antbnio Augusto de

.vq«. iar ns 15; Cristino da Siiva, Fernando Silva e Pardal

:•••(. nr.oLro aesinariam edificios na Avenida Sidbnio Pais (132).

Cassiano Branco, por sua vez, responsabilizar-se-ia pelas

<;ti . f Lcagdes n^s 19, 21 e 25 na Avenida Antdnio Augusto de

...j ,,ir, na esteira de tantos outros, que tambéin aí nao
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acrescentaram criagâo de qualquer espécie nem interiorizaram

como obra sua prescrigôes que já nâo podiam eecundar nenhuma

crenqa .

Cândido Palma ao escrevcr sobre as "perspectivas da nos-

sa arquitectura", em 1949, deixava claro que "projecro af>ro-

vado, de5;cjado, apadrinhado sd no género Antdnio Augusto de

Aguiar" (13 1). 0 gue parecera, de início fbrmula de uina pos-

sessão idolátrica de uin vocabulário tradicional e regiona-

lista com vista a pontuar om dignif icagdes incandeccontos

uma cert.i zona da cidade, transformara-se num aqiom.uario rio

sinais sem regras de composigão gue os sustentasse, e os

arguitectoe eubtraíram-ee, assim, da única realidade gue

podiam conduzir: a de projectar e conceber os espagos dac

edificagdes. E nesse sentido que Keil do Amaral denuncia, cle

dentro da prdpria classe, uma demissão cujos resuitarioc eram

já visivois e, embora as suas criticas .itinjara "o cl.ente

(particular ou oficial), as leis e os roqu lamentos" (134),

cra preciso ter tido tambéin em conta o mocio como dcstíe 1 i-

na.is dos auos 20 se tentava em vão definir o préd.io urbano

para alriin deesa categoria de "rendimento" (135). E sem ossa

destringa fundamental era impossivel outorgar-lhe uin otttro

estatuto que nâo fosse dado apenas pelac "raais invcrosiiueis

solugdes de fachada porque a planta era de chapa" (136).

Por coda a cidade arquitectos e enqenheiros doixaram o

rasto desta visão ou da impoesibilidade real de a transfi-

qurar em arcju Ltectura
. Em zonas mais antiqas como a Avenida

Fontes Pereira de Melo, Raul Tojal e Caeelano Branco cluixa-

rara as cuas marcas (137), tal corao o enqenheiro Jacinto

Rettencourt - um dos maie activos projectistas de então

assinaria o edificio dii Avenida Alexandrc Herculaiio nM,

solidamentc implantado na esquina cotu <i Rua Camilo Castoio

Branco; noutrae, como na Rua D. João V, ao Rato, tentavam-se

normalizagdes por conta prdpria, a partir de directnzes

camaráriae. Raul Tojal avangava em 1947 com uraa solugão f i -

nal para o projecto do edificio que deveria implantar-se uo

encontro da Rua D. João V com a Rua dae Araoreiras (que tinha

sLtío já objecto de um estudo de Fernando Siiva em 1944, não

C33



-" " "

I 'l:

viabilizado) e que assim se via resolvido dentro dos prin-

cipios que clo prdprio propusera, era 1945, para os prédios

u'M, n9 6, n5 8 e n2 13 deesa artéria. 0 seu cuidado assentara

mi deiinigao de uma fachada-tipo com pontuagôes

enobrecedoras nas janelas, sacadas, misulas e soleirac om

;;..:..ira que traduziara as intengdes postas nessa zona, obser-

vadae, aliãs, também por Licínio Cruz que, em 1944, dese

nli.ira o edificio que tomou o n39, ou por Pardai Montuiro

quu, nesse meemo ano, fizera o projecto do prédio n9 18. Era

«i afirraagáo discreta mas clara das preocupagdes qtie atra-

vessavam oe comproraissoe e que se derara numa espécie de es

ti.o urbano de um ideario provincial que para a capital on-

'.'uutrara aquula versão. Pardal Monteiro ainda pro jectaria o

prudio n^ 22, em 1945, em consonâncias pretendidas cotti ae

outras edificagdes que paralelamente se levantavam, coiuo a

quo o engenheiro Bettencourt assinara para o n97 dessa ruci,

em 1944.

Para a "Cidade nova
"

, jovens arcjuit.::c.:tos como Filipe

Nobre de Figueiredo, Guiilierme Gomes e Alineida Seguradcj, ou

o engenheiro Artur Quintino Rogado, tentavam solugdes onde

se recortavam todos os condicionamentos gue derarn os prériios

do habitagão da Avenida de Roma, entre os cruzamentos da

Avenida Joâo XXI e Avenida dos Estados Unidos da Amdrica.

Ma^s para o fim da década, Cassiano Branco fixou simbotica-

iiieute, e com alguma ironia, ã mistura, a visrio que eLe pro

nr..o conservara de toda eeta perturbagão equivocada ao de-

ionhar, em 1949, a famosa "torre" para a Praga de Londres,

, iujjois de seie anos antes ter concebido em moldec idênticos,

eu.bora de múitipla inspiragão, um arranha-cdus para a Ave-

ii't.ia da Liberdado. Para quem acabara dt; marcar uma confiqu-

i acao oposta, com o Café Cristal (1942) e Esplanada do Café

Pa.'.ladiura (1943) - ambos demolidos -

aquele foi, sem dũvLda,

uiii cjesto extremo das estranhas metamorfoses que a cidade

:.o] ria .

De resto, Lisboa refreara os impuleoe modernizantec cjue

na década anterior tinham tocado os estabelecimentos comer-

i'iiiis da Baixa. Keil do Araaral projecta a remodelagão de unui
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cadeia de sapatarias
- a "Lord", a "Galã", a "Lisbel" ,

a

"Arte", a "Select", todas na Rua Auqusta, e a "Princesa", na

Rua dos Fanqueiros; os irraãos Rebelo de Andrade desenham a

nova Relojoaria Cayres, na Rua do Ouro, decorada com

c:erâmicas de Jorqe Barradas e inaugurada ein 1946; Alberto

Pessoa aesina, em 1948, na Baixa, a modernizagáo da Tabaca-

ria "Adamastor" e da Camisaria "Cotrim" e da Livraria "Ati-

ca" ; João Simdes leva a cabo a remodelagão do Café "Avis"

(por baixo do Cinema Éden), introduzindo-lhe uma decoragão

cuidada entre eepelhos, ferroe forjados e nidveLs Olaio,

criando ura novo ambiente a que Frederico Georqe forneceu o

tom, em pintura mural para o efeLto encomendada; o Raul To-

jal langa-ee no arranjo do Teatro Politeama, desoiiibaragan

clo-o das antigas decoragbes em estugue pintario, siinpiifi-

cando o interior e reformulando por completo o mobiliario e

a iluminagâo, abrindo mesrao vitrines de expoeigao no atrxo.

Entretanto o arguitecto Franz dc Paul Torka, austrtaco emi-

grado e colaborador da casa de mbveis Alcobia, remodelava,

dentro dos mesmos principios o Cinema "Ginásio", por conta

de exploradoree alemães. Bento d'Almeida e Victor Paiia ino-

dernizavam a farmácia "Arga", na Avenida Praia cla Victbria,

com bora aproveitamento do espago interior e jogando cora raa-

ticiras de tons naturais; Alberto Pessoa e Raul Ramalho ae-

sinavam os arranjos na Cervejaria "Trindade" enquanto Cas-

elano Branco fazia um projecto para a "Portugália" (1942) na

Avenida Alrairante Reis, seis anos depois executado em outra

proposta já assinada por Guilherrae Gomes . Por eeea altura,

ou seja em 1948, Cândido Palma via concretizar-so o sou pro-

jccto para a nova sede da TAP (Transportes Aéroos Portugue-

see) , na Rua Braamcamp, com singular desenvoltur.i a que um

curpreendente painel de cerámica, oxecutado sobre o.irtão de

l''iederico Georqe, ciava o tom certo no conjunto. Em 1946, a

inauquragão do Centro Nacional Suigo de Turisrao, na Avenida

da Liberdade, coin projecto do arquitecto Max Kopp e docora-

gáo do pintor Cariqiet, havia merocido justo ciestague na

revista "Panorama", como exempio estimulante para outras

LnLciativas que contribuíssem para dar um cariz inais europeu

<i capital. Nessa sequdncia de ideias noticiava-se para breve

a abertura da Agôncia de. Turisrao Internacional da Coinpanhia
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"i.aqons-Lits" do outro lado da Avenida, anunciando-se para

:947, a abertura da Agência de Turismo Nacional no Paiácio

Fcz.

Mas nâo se podia falar em termos de uma modernizagão

cistemática de equipamentos urbanos ou sequer de um impulso

quc pudesse acompanhar a febre construtiva das novas aveni-

tias. Os novus Cinemas, depois do momento alto que o "S.

lorge" repreeentou (1948-1950), com o "Monumental" (1950) no

Saidanha, o "Império" (1952) na Alameda, o "Alvalade" (1953)

t- o "Roma" (1957) na Avenida de Roma, acabariam por trazer

uovos Cafos, neles integrados, corao nos dois primeiros, ou

nas suas imediagdes, como horizonte revelador dc unici vivên-

cia urbana que aparecia intensaraente fora do cuntro da ci-

riatíe. Em compensagão, outro tipo de indústria concedcui uma

espécie de rememoriagao criadora com edifícios como o Labo-

t atdrio "Sanitas" (1945), na Rua D. Joao V, de Rodrigues

:_ima, a Fábrica "H. Vaultier e C^" (1942-1945), na Rua do

■nstituto Industrial, de Joâo Simdes, a "Standart Elrictrica"

(1948), na Avenida 24 de Julho, de Cotinelli e a "Companhia

uuiustrial de Portugal e Coldnias" na Avenida Infante D.

:ienrigue, cujo projecto de Pardal Monteiro data de 1948.

Todavia, foi realmente na cidade do Porto gue se verifi-

cou a interpelagão sobre a arguitectura praticada nestes

<inos, anunciando-se como uma revelagão para a prdpria cias-

ie, por altura de uma visita gue os arguitectos de Lisboa ai

eiiipreenderain, em 1947.

Tem sido notado com insistência (138), e como já disse-

niu:.:, que a acgão de Carlos Ramos na Kecola de Belas Artes do

S'orto, a partLr de 1940, moldou culturalmente toda uma ge-

ragao predisposta a aceitar outros horizontes gue nâo foseem

ja os que Roqério de Azevc:do, tambdra docente naquela insti-

tuigão, fixara dentro de parâmetros semi-of iciais . A admi-

i'agão dc Carlos Ramos por Gropius, a "seguranga" gue nas

euas ligdes colhia, a fascinagão pela "pureza estilistica" a

que esteticamente era sensivel (139) marcarara a direcgao de

-iiua docência e de .uma convivência que, em Lisboa, o talento
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inegãvel dc Cristino da Silva não solidif icara, loqo peias

euae opgdes classicizantes muito presas ã prripria l oiinagau

da École des Beaux-Arts que, em total consonãncia, assimi-

larii nos anos 20 parisienses. Centradac, assim, as qranries

diturengas numa pontuagâo institucional , ela justifica, em

grande parte, a especif icidade da situagão do Porto, vista

pelo lado ria docência e cora a imediata consequdncia rio sen-

tido que a Escola nesta cidade passoti a ter.

Não siqnifica isto que esea Escola fosse exemplar ou que

profjorcionasse as condigbes que os jovens arquitectoe ne-

ceseitavam. A deficiente reforma curricular afectava-a do

roesmo modo que em Lieboa era sentida e as cont ingencias dos

seus servigos atingiam os discentes de maneira quaee insu-

perável. Hoje, conhece-se bem todas essas condigdes u nao d

dificil entender como o esforgo de Carlos Ramos pdde suprir

a inoperância de uma instituigão que tinha a sua Bibliot uca

encerrada "o já muito desactualizada ,
com a rarefacgao de

publieagdes tdcnicas em resultado do perlodo de guerra"

(140).

São do um escolar da época as informagdes soqttintes: re-

duzidos a poquenos manuais, como o "Craminaire cies Styles", e

a dois ou tres exemplares de Neufert ( "A Arte rie Projcctar

em Arquitectura"), que na cidade podiam ser consultados ]>or

favor" no seti idioma oriqinal
- o alemão - e que "serviam

ccjmo tabelas para dimensionamentos já que a línqua ectranha

impudia a percepgão das páqinas introdutbrias e do s.ibur

nclas contido" (141), SÔ o volume da "Moderna Arquitoctura

Aloiĩiã" (de Albert Speer), "amplamente difundido pelos :;er-

vigos culturaie da Alemanha nazi" se oferecia ccjmo informa-

gao efectiva. Por eua vez, a produgâo nacional era ext.ruma-

mento escaeca. Em 1942, Araão de Lacerda, profeeeor dcssa

escola, faz sair o primeiro volume da "Histdria da Arte em

Portuqal" (L42) que já nâo completaria mas não eeria uJa a

colmatar ou a reparar as insuf iciênciae orgânicas e ectru-

tura.is de uma informagão desejada. Continuaram a ser ae re-

lagdes pessoais, os contactos cora alguns ateliers ( como a

"ARS Arguitectos" ou o do conceituacto Januário Godinho) a

C37



icrnecer ntimoros avulsos e por vezes atrasados de revistas

•:. ino a "Architecture d' Aujourd'hui" ou a "Neue Bauformen"

o«. mesmo da "Casabella" (143). "Os raros que possuiam a

'

'. i. le Radiuuee' ou qualquer edigâo histbrica de Le

ti i bu.-ier fechavam-nas ciosamente a sete chaves", o que

..<■■:■' ifica o lonto desenvolviinento de uma apreensâo das novas

. '. nquagens ai qu itectdnicas e da sua maturagão até ao t.otaJ

ricm.i uio que as retomaria sob l'orraas realmente ctiadoras.

Com a cheqada de Carlos Raraos ao Porto, era 1940, o pano-

i .uii.i altera-se sensivelmente e há cjuo atentar aqui esj>e

■• '. <"i tmonte no discurso arquitectdnico do Porto, na decatla

>:i. t au iniciada .

!)>• Roqdrio de Azevedo, a fiqura atd cntão tutclar, e cjtie

marcara noe anos 30 a cidade cora obras como o "Jornal do

t.oiiituc io" e, principalmente, com a "Caraqem do Comércio do

í'otto" (1930), surgia agora o grande edificio "Rialto"

(1943), obra singular pela sua altura (designado entâo por

'

arrariha-céus
'

) e pela relagão profética gue eetabelecia com

a rua, mas não tanto gue pudesse assiinilar essa proposta na

orqanizagão dos seus volumes que ficou aquém dae promeeeas

e, coino tal, facilmente recuperável pela prbpria arquit ec-

tura j)raticada então pelo sistema.

Não era esta a via, o caminho, que os jovens arquitectos

dosujavara ver explorado era profundidade e, raesmo sem etoc-

tiv.igao, o projecto cjue Roqdrio de Azevedo apresentara em

1942 para um novo conjunto habitacional , que deveria liqar o

Jcu'tíim do Merdda ao Campo tíe 24 de Aqosto, ficando a scr o

j); <> tongaraento da Rua da Firmeza, definira a iniagem corporaL

c niental dess<i incompatibilidade. A revista "A Arquitoct ttr.i

Portuquesa" (144) deu,em 1944, largo ênfase a cete vast.ls-

simo projecto destinado a resolver os probleraas habitaeio-

n<) i s cie uma classe mddia gue, ã semelhanga do que acontec'ta

na capital, ali tambdm não encontrara a mobilizagâo ã altu-

:a, para ver solucionado ou sequer equacionado a aspiragão

let.jj.tima a uma residência condiqna.
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0 esttido fora encoraendado por entidades privadac, em ba-

ses vagas mae grandiosas, e a eias Rogdrio de Azevedo res-

pondeu com ura plano de grande escala gue onvolvia ruas e

pragas, de acordo com uma monumentalidade gue sri tem para-

lelo no conjunto habitacional gue, ao meemo terapo, Cristino

da Silva desenvolvia para o Areeiro, na nova praga da capi-

tal. Esta correepondência, gue ú tainbém temporal,

permite-noe cntender melhor a vocagão deetc; projecto, gue

conjuga opgdes entáo recentes de limitagâo de rendas (cal-

culadas entre os 130$00 e os 300$00 e 350$00) com aspiragdes

outras, de grande "standing", e gue prev'tam garagem para

todos os inguilinos, uma pequena Estalaqem Lntogracia (com 15

quartos), tíuas piscinas, um campo de téiiie, ...ercado, alem cic

ecr.abelecimentos comerclais em todoe oc ânguloe da praga;

para os extremoe da rua principal foram aincia pensadoe ate-

liers para pintores e oscultoree (com rendae de 180$00).

Mas os dados em que este empreendimento assentava, embo-

ra não implicasse quaisquer custos ao Município, não foram

por cie aceitee. Na altura, ainda so eheqou a avangar que

tinha sido uma "oportunidade" (145) perdida. Todiivia, mesmo

nos momentos equivocados em que ce vivia, ela nâo podra

agradar ou responder âs aspiragdee fundas de uma imagi.nagão

outra que, querendo solucionar os probleinas habitac Lonai e ,

recusava vê-los postoe em terraos contrários a uina moderni-

zagão que comegara a ter expreeeão na cidade.

F claro que, no qrande sector da arquitectura privada,

as residoncias uni t'ami 1 iaree no Porto cont inuavam, de um

raodo geral, a sustentar uraa exproseao cle radical iinpotoncia

diantc cias propostas novae gue já se perfilavam cm outras

opgdes e custos. Paralelamente ã divulqagao do complexo ha-

bitacional de Rogdrio de Azovedo, mostravam-se, eni 1944,

duae nov.u; raoradias, uma na Avenida Marechal Gomes ria Costa,

coui risco cic Carlos Nevcs e Francisco Granja, e outra na Rua

Santos Pousada, sob projecto de Fernando Ferreira (146), que

conetituiam um acabado exemplo dessa realldatíe. Manuel Mar-

ques nos anos 30 e Antdnio Brito já no principio cia década

tíe 40, tentaram assimilagdes cio tricnica (como o uso do betâo
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armado) sem conseguirem dar forma diferente aos resultados

cio-j seus desenhos. Mas o verdadeiro culto da modernidade, a

apologia de uma linguagem simplif icada e pura, cujae raizes

mergulhavam directamente em Le Courbusier, não se encontram,

de início, senão em Viana de Lima gue, em 1939, a explicita

no projecto realizado para a casa da Rua Hondrio de Lima

(lioje demolida) e na residência da Rua Carlos Malheiro Dias

(o-istante alterada). Depois, encontrar-se-á o anúncio e oc

ei.iais sucessivos de gramáticas internacionalistas, por ve-

zes suf icientemente regeneradoras para alterar a configura-

gão das propostas, como em José Porto com o seu projecto de

1940 para a casa do cineasta Manoel de Oliveira, ou para as

entender em re-tradugão portuguesa, como aconteceu coin o

projecto de Januário Godinho, em 1941, para a casa de Afonso

Barbosa, em Famalicão.

Pela década fora, a estruturagão das influências vai

se.ido de outra ordem e também de outro alcance. Januário

Codinho, gue projectara em 1936 o pegueno bloco reeidencial

Ma.uiel Duarte para a Rua Santos Pousada, com algumas sujei-

gbes de encomenda e de gosto (147), desenha, logo em 1940, a

casa Alves Barbosa na Rua de St§ Catarina, dentro de uma

concepgâo eficaz, embora não dispense elementos de uma gra-

mática oficializada gue se revelaráo, em 1949, no bloco re-

.'ideiicial M. Fernandes Forte, na Rua Luís Woodhouse e até na

su.i prdpria casa, construída na Rua Alberto de Oliveira n§

43. Já a eguipe Arménio Losa e Cassiano Barbosa tentará, em

:945, assegurar uma hegemonia conceptiva para as habitagdes

co .ectivas gue permaneceria na memdria e na histdria da ci-

darie nessa obra singular gue ficou sendo conhecida como o

bioco da Carvalhosa, seguido, em 1946, do edifício na Sã da

Bandeira, com eetruturas de rigor logo anunciadas na sua

iachada e mais conseguidas na disposigão e tratamento dos

éSf)agos interiores. Três anos depois, a moradia cjue os mes-

mos arguitectos assinam para a Rua Tristão da Cunha, com uraa

racionalidade atenta ã preservagão da intimidade, nâo con-

trariava os pressupostos gue foram firmando sobre o modo de

unt.ender e conceber um espago para habitar, embora a escala

e o uso gue fazem dos rnateriais possa__apontar para certos
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compromissos (148).

Em 1946, o Porto é bafejado cora uma das suas mais vi-

brantes obras destee anos, assinada pelo atelier ARS (Cunha

Leão, Morais Soares e Fortunato Cabral). Tratav.i-se do "Pa-

lácio Atlântico" situado na Praga D. João I, afirniagão ine-

guivoca de que exietiam, de facto, "alqumas notáveis ma-

nifestagdes de arquit<:ctura moderna" nessa citíado, como ern

1952, se escrevia (149). Para aldm dela, contavam-ee também

obras de Viana de Lima, Agostinho Ricca, Arracnio Losa o

Cassiano Barboea, podendo ver-se do interior a eonfiguragão

exacta cie ura roovimento gue assim se intcrpelava. A cidade

oncie esse questionamento se incarnou fora protagonista, du~

rante a década de 40, cie uma mudanga radical gue nâo tevo

ali apenas a sua realidade efectiva. Ela fora o lugar onde

ce criaram novas condigdes ou onde se prepararam caminhos

com possibilidades de todas as part icularidades como se ve-

ria, em 1951, na altura da exposigão proraovida pela ODAM

(organizagão criada ein 1947) e realizada no Ateneu Coir.ercia i.

do Porto (150) .

A gestao das apetoncias de modernizagáo doe interiores

das habitagdes e doe estabelecimentos comerciais do Porto

surgLra com a Casa Damaneto no Largo da Lapa, sob a direcgão

de Nascimento Neto, gue eleva eeta organLzagão h cua poten-

cia máxima, tornando-a simbolo de renovagão do gocto a ce-

melhanga da congdnere lisboeta Casa Alcobia. Em 1941, ela ja

contava com dezenae de arranjos em habitagbes particu iares c

lojae de prestígLo coitio a "Meia Iraperial" ou como a "Casa

Sous.i Lomos" no coragão da cidade, re i vindieando tambêm ou-

tras aeeinaturas, coino as que deram a eecgão hoteloira cio

famoso "Esconriidinho" ou oc arranjoe interiorus tio não monoe

conhecido "Colieeu do Porto", obra acabada por Cassiano

Branco, depo.ie de intervengôes anteriorcs de Jtilio de Brito

e Mário de Abreu .

Enquanto a capital do Norte ia acusanrio, lentamente, os

sinais dessa vontade modernizadora que dt;u depois o arranjo

de Café "Rialto" (1944) sob projecto de Artur de Andrade,
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coii, inurais e esculturas, respectivaraente de Ddrdio Goroes,

'7aii.£i rinha e de João Fragoso, antes deste arguitecto se lan-

g..u no j-rojecto do Cinema "Batalha" (1946) para o gual Júl.io

Poraar faria uro notável fresco ou no polémico Palácio para a

:.:::•:f.osigão Industrial de 1949, que, em 1946, corao vimos, fora

notivo de abaixo assinados e de uma vasta raoviraentagão de

,;ol idariedade da classe (151), ou de se fixar em projectos

uojto a "Fábrica das Sedae" (194 3) de Arménio Losa, a Sapa-

taria "Jbia" (1947) na Rua de Santo Antdnio, de Losa e Cas-

siano Barbosa, ou mesmo no arranjo do café "A Brasileira"

(1937-1947), de Januário Godinho, outras experiências se

prccessavam fora dela.

Tal como na capital, o movimento que conduziu âs casas

cie praia e de campo teve, nos arquitectos do Norte um para-

lelo reflexo de encomendas realizadas na reqiåo ou mais para

Sul. Na praia de Miramar, na Serra da Boa-Viagem, na Foz do

Arelho e, principalmente, em Ofir - estância de veraneio por

excelência destes anos -

veremos surgir uma arguitectura nem

sorrpre adequada ao tempo e ao espago para onde foi concebida

mac certaraente indiciadora dos corapromissos que a habitagáo

,'iorma lmente acumula. Em 194 3, Mário de Abreu projectara um

conjunto de casas para a praia de Miramar a norte do Porto,

r.ontando colugdes de propostas integradas na paisagem gue a

revista "A Arquitectura Portuquesa" reproduziu com aqrado

(152). Não erain exemplos referenciadores aleatdrios, se ti-

vermos em conta que, paralelamente, se dava todo o ênfase ãs

experiôncias levadas a cabo no Rodízio, noe arredoree de

Lieboa. Mas era uma aventura, paralela tarnbém e eem dúvida

mais consequida que aquela que, ao mesrao tempo, ce fizera na

Foz do AreJtio (perto das Caldas da Rainha) por encomenda da

lirtna Victorino Vasques Lda que não se havia contentado com

uraa ou duas casas mae com um bairro inteiro. Tragado pelo

|jortuense J. Pereira da Silva dentro de ura "carácter portu-

qucs" (153) que buscava uma espécie de adaptagão original ao

ofémero, este bairro é, sem dúvida, uma invocagao fruste do

simbolo de uma nacionalizagão da arguitectura mas tambéra o

címbolo de uma linguagem de compromisso gue, em outros mol-

,.ius, se concretiz.ou por exemplo: .é-.sob.-o- -risco do mecmo ar-
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quitecto na casa Augusto Dias Coirabra, na Serra da Boa-

-Viagem (junto ã Figueira da Foz ) .

Foi, pordra, em Ofir, gue todos os esforgos se conjuga-

ram. A 42 guildmetros do Porto, entre a Pdvoa de Varzim e

Viana do Castelo, junto ã Foz do Cávado, uma extenea faixa

de pinhal e dunas, entre o rio e o mar, preparava-se para

protagonizar o centro de turismo de gualidade do Norte gue

tivera a Granja como motor das primeiras décadas do eéculo e

a Figueira da Foz como alternativa, mais ligada ã Beira. Em

1945, a Sociedade Engenheiros Reunidos, atravds de Raul

Sousa Martins, toraa a iniciativa de erapreender o seu apro-

veitamento encomendando ao arquitecto Anqelo de Maqalhães um

plano parcial de urbanizagão e o projecto de alqumas casas .

A eiao em breve se juntou um restaurante e, em 194t>, Angelo

de Magalhãee inicia o projecto de um grande hotel qtie seria

inaugurado em 1948.

Dividido em três corpos bem articulados entre si, este

hotel, cujo mobiliário foi também desenhado pelo arquitecto

autor do projecto, era a aposta viva das variagbes sobre os

vários tipos de racionalidade, formae de conceber e apro-

veLtar o ambiente - desde as amplas varandas aos terragos

integrados
- plasmados em linguagens modernizadoras e de

cuidado "standing", que o fresco de Auqusto Gomes, no atrio,

indicava, em condiqna pontuagão decorativa. Justamente, io-

ram estae exigencias que derara o tom generalizado da nova

referência do lugar que para si mesmo construiu "courts" de

tdnis, um clube de peeca e um campo de qolfe, eete último

encomendado expressamente ao arquitecto escocés Macl<.cnz.Le

Ross, que já havia tragado os campos congéneres do Estoril e

de Vidago.

Com este panorama
- e por ele Ofir alcangou um certo es-

tatuto gue ainda conserva
- não admira gue, em 1950, se

contassem já 35 moradias projectadas por arguitectoc do

Norte (154). Para ali foram concebidas as maie exemplares

propostas de casas sem se poder ainda imaginar gue urea tal

produgâo, operada no momento exacto em que esse mesmo pro-
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jeztar ee questionava, iria fixar-se como realidade inven-

'ariada das suas capacidades e potencialidades ideais. Ro-

gorio Martins e João Andersen são os priraeiros a dar ali

aicnto a novas pesquisas, recusando inteiraraente a constru-

g«i_j 0111 betão armado, e propondo, em 1946, o uso de materiaie

outros, como a pedra, a madeira e o tijolo, em indicagdes

qrecisas dos diferentes caminhos possiveis. Depoic, em 1950,

Arndnio Losa e Cassiano Barbosa, inscreveriam outra alter-

uativa que a nova década demonstraria poder coabitar depois

«.:..: se ter cumprido a revisão de fundo que a ODAM, em 1947,

•u. u entara.

Aliás em termos de um repensar a habitagão, que ultra-

i:.a-;sava a mera formulagão estilistica, foi cio Porto que

partiu a mais concentrada afirmagáo de que urqia colocar a

rjuostâo em termos mais profundos . As teses que os arquitec-

i'.o. do Porto apresentaram no Conqresso de 1948 e que forara

riopoie reproduzidas na compilagão de Cassiano Barbosa sobre

<i acgão do ODAM, em 1972, mostram, no seu conjunto, o qrau

de preocupagdes que as suas respectivas práticas desenvol-

vu --£im sem que esse centramento das enerqias se focalizasse

no exclusivo ataque aos reqionalismos que, de facto, atin-

iji.Tm mais os arquitectos de Lisboa. Mas, talvez, por isso

iuecmo, aqueles arquitectos estavam mais libertos para pode-

rein propor uma reflexão mais radical e de mais siqnificati-

vas consequências em raatéria de habitagão.

A iraposigão de um "estilo português" nas edificagdes do

Norte sd toinou foros de prescrigão oficial no ano seguinte,

<|ti<inrio o presidente da Câmara do Porto, Luis de Pina, pro-

íe.ssor da Faculdade de Medicina desta cidade, mernbro tía

.'-c.icternia Portuguesa de Histdria, com vasta obra publicada em

riiversos campoe, que tambéra tocaram a Histbria da Arte, e

que havia assumido aquelae fungdee em 1945, anuncia em ses-

sâo municlpal aos vereadores essa necessidade como meio cie

"impedir as nefastas actividades dos incompetentes e a in-

riese jável influência da arquitectura estranqeira nas cons-

i cugdes da cidade" (155). Nessa altura os arquitectoe do

i'orto puderam reaqir em massa, apresentando um protesto co-
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lectivo, que foi araplaraente divulqado, e no qual inseriara as

prdprias conclusdes do I congresso de 1948. Elas mesinas,

tinhara sido, na sua grande maioria, avangadas por nomes gue

integravam as assinaturas do protesto e representavain já o

perfil de uraa clara reflexão gue coraegara no alvorecer da

década paralelamente ao exercício das suas práticas profis-

sionais, aparecendo agora teorizado em moldee de um enrai-

zaraento de tal forma consistente gue não se ficava pela re-

cusa pura e simples do acto impositivo.

A argumentagão dessa resposta que a revista "Arquitectu-

ra" reproduziu (156) residia num combate raais amplo cjue era

fruto de uma relagão positiva com uma pratica ctija cons-

ciência Ihes dera intuigdes de base que eram o einal de uraa

realidade histdrica diferenciada. Viana de Lima, quando ern

1948, falara sobre "0 problema portuquês da habitagão"

(157), comegara por afirmar que "é pela criagâo de ttma nova

habitagão que represente o espirLto da segunda era da

Civilizagão Maguinista, onde se facilite o repouco tíos

gestos e dos movimentos, onde cada um tenha o ceu canto,

oncie haja intimidade, simplicidade e beleza (...) que

devemos pugnar". Por sua vez, Antbnio Lobão Vital, ao

debrugar-se cobre "A Casa, o Homera e a Argui tectura" (158)

preconizara o caminho de "ura novo humanisrao" a que nao era

indiferente a afinada e rauito sequida teorizagao marxista

divulqada sob o pseuddnimo de Rodrigo Soares (159), aliás,

j)or aguele arguitecto ainplamente citado.

Mas outros aspectoe não ficaram deecurados. Arménio Losa

fixara-se na "Arquitectura e as novas Fábricas" e na "In-

dústria e Construgão" ; Oliveira Martins focara "A arquitec-

tura de hoje e as suas relagdes com o urbanismo"; Már.io Bo-

nito não deixara de aflorar o "Reqionalismo e Tradigão" e ae

"Tarefas clo Arquitecto"; e, Antdnio Matos Veloso, abordando

a "Habitagão rural e o urbaniemo" e "os requlamentos da

construgão urbana e sua repercussão nas solugbes modernas",

colocara sc:ra perturbagão o dedo na ferida sob a qual se

tentava uraa inutagão (160). Todas estas intervengdes no Con-

gresco da- classe foram-a- tradigâo.realieta do existente, do
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quti era sabido e conhecido, mas ao qual faltava a ligagão da

verdade gue os unia e gtie instalava muitas vezes uma pratica

avuisa sein gue se lhe conhecesse as razdes inspiratdrias .

Não surpreende, assim, o alcance e a expressa dimensão

tjue a resposta conjugada dos arquitectos do Porto teve, em

1949. Mas há que procurar nas teses defendidas um ano antes

ossa consciência que lhes deu razão e vantagem sobre o poder

inetituído.

0 problema era muito mais complexo do que ã primeira

vista parecia. 0 tema da habitagao era fulcral mas ele não

pociia ser olhado sem os condicionalismos leqais que funda-

uientavam a arbitrariedade dos municípios ou até as precau-

gôes dos construtores civis, para já nâo falar na questão do

goeto sempre ilustrado com demasiada verve . Antdnio Matos

Vc.oso abordara no Congresso o tema da regulamentagâo da

coiictrugão urbana extraindo da sua rigidez a conseguente

ruj)crcuseão da condenagão de solugdes modernas. De facto, na

fa..ta de um diploma legal gue reunisse no seti âmbito de

ap. icagão directivas gerais sobre a planif icagão dos aglo-

uierados, adoptava-se no campo limitado a cada plano de ur-

ũanizagão a definigão das caracteristicas de utilizagão do

tcu iiuio -

eeu zonamento -

como mais tarde ce veio a reco-

nliecer criticamente (161). Entretanto, as construgdes eram

su;ieitas ao filtro largo de uma não menos vaga regulamenta-

gão contida no chamado "Regulamento Geral das Edificagdes

Urbanas", actualizado em 1936 e reformulado em 1944, obser-

vanrio-se, no entanto, as prescrigdes gue cada região espe-

cificava nos Regulamentos de construgão elaborados pelas

i espectivas raunicipalidades , era todo o caso sempre submeti-

cor. previamente h aprovagao do Ministério das Obras Púbii-

i'._ií.í, através da Direcgão-Geral dos Servigos de Urbanizagão.

[' : <. um processo complicado, cheio de meandros gue era pre-

«.:i_o conhecer, e gue entrelagava as aventuras de arquitectos

e construtoree para coneequirem fazer prevalecer algumas

idídas que lhes interessavam.

Constitui hoje unt documento precioso os célebres teste-

'inu'hos de Jorge Segurado, João Simôes e Paulo Cunha (162)
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dados em 1989 ao "Jornal Arquitectos" ,
na linha do que já se

tentara fazer na revista "Arquitectura" ,
em 1971 com Cris-

tino da Siiva (163) e depois com Maurlcio d> Vasconceloe e

Keil do Amaral ( 164) .

É particularmente elucidativo o depoimento de João

Simdes, bom conhecedor dos requlamentos sob os quais se re-

gia a construgão urbana na capital. Oe percursoe tortuosos

que era necessário atravessar para adequar ãs prescrigôes

consiqnadas algumas propostas inventivas dos arguitectos

constituia um caminho digno das mais fantasiosas historias

gue veícularam grande parte do imaginário nacional. Não ad-

raira gue alguns construtores civis tivessem, por fim, bus-

cado auxílio nos arquitectoe como foi o caso ri.i colaqem a

Caesiano Branco, que, de certo, era sensivel ao despropdsito

de uma regulamentagão que se aplicara acima de tudo ero con-

siqnar a altura das edificagôes, a famosa "cercua", seus

alinhamentos, cores de revestiraento, limitee roáximos cto ba-

lango das varandas ou outras saliências, além de tor, evi-

dentemente, posto todo o seu cuidado na determinagão da ca-

racterizagão e do material das fachadas de determ.inadas zo-

nas, como se lia no seu artigo n^74 (165). Passado o pe-

ríodo herbico de uma auto-suf iciência gue, em grande parte,

rnarcou a má gualidade das edificagdes da capital, os cons-

trutoree aliavara-se aos arguitectos sera ser pelas melhores

riiz.de s .

A entrevista gue Manuel Madeira, preeLdente do SLndicato

Nacional dos Construtores Civis (166), da â revista "Turis-

mo", em 1945, não deixa dúvidas sobrc uma mudanga cle estra-

tcgia da classe. Aí era já dito e eentido, corao acpiragão

maior, gue cada corporagão devia agir "no eeu lugar, e eb no

campo legal das euas atribuigdes e da sua competência técni-

ca" (167). E os depoimentos gue se seguiam, no núniero desta

publicagao gue sobre os construtores se debrugava, confir-

mavain eeea transformagao não sem reivindicagdes peremptdr iae

da edificagâo de edificios que, embora assinados por arqui-

tectoe, eram apropriados como realizagao obreira sua, numa

boa consciencia antiqa que recebera facilidades e razdes

para se ter afirmado daquela maneira.
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Veja-su que, quando, em 1946, "Filius Populi" publica o

..«.:, i livro sobre os "Constrtttoree Civis Tomarenses u o riu

senvolvimento da construgáo urbana em Lisboa" o eco de

Ln.jénuo heroísmo que atravessa a brochura não deixava de t o

ceber sentido na sequnda tematizagâo do titulo, convertendo

iur. e outro era exemplos que não envergonhavam os co-

luo ici.'i tários . A guestão, a definigão e o valor desses "pré-

ritoe de rondimento" nâo era a eles gue cabia teorizá- los . A

'; nventariagáo singular reúne obras desde o
"

Jardim-Cinema" a

oo.fícios na Avenida Antdnio Augusto de Aguiar, Rua Rodrigo

da Fonseca e Alameda de Afonso Henrigues, até ã inclusão de

uma tías obras primas da arguitectura da capital
- o Hotcl

"VLCtdria", na Avcnida da Liberdade, de Cassiano Branco. Mas

a .jrbpria listagera, por nâo ser a anti-arguitectura gue se

osj>erava para se Ihe poder assentar de vez todas as resjion-

salJ.i lidades
,
ficara como tima recolha de exemplos, pedagos rie

um<i cidade em cujo "puzzle" terão de entrar. de roodo a set

possLvel construLr a sua histbria global.

Na comunicagão de Antdnio Matos Veloso ao Congresso de

1948 sobre as repercussdes de uma retrograda regulament agãtj

ur.ĸuia gue esguecia os novos materiais, as novas técnicae e

consequentemente as novas ideias estéticas, duas posturas

I caiti avangadas cem posigdes intermádias: ou os arquitcctoc

Uii; "tcjtal obediência" eacrificavam as sua solugde;;
"

vendenrio

( . . . ) a eua prdpria j^ersonalidade, como necessidade preraentc

de viver", ou, de raodo trágico "mas mais honesto" escolhiam

o caminho "de nao colaborar", "o de esperar uraa oportuniriade

.uo.hor para assim poderem expressar ao vivo ae euae reali-

zagdes" (168). Porgue, corao logo a seguir eublinhava o au-

ĩ.'or, "os probleraas actuais da arguitectura e do urbanismo sô

poriom cer oxaminados, daqui para diante, sob o ponto clo

visia rit: uiua nova coneciência" . Foi esta "nova concc 'tunci.i"

que tevou us 45 arquitectos do Norte a assinar a carta ao

orupotente presidente da Cáimara do Porto como protestcj ã

iitif>osigâo de um estilo (169) assentando num esc lareciinento

oc baeu que determinaria o teor das praticas arqu i tecf.rin i oas

rios anos seguint.es, soparando as razdes dos pretextos nunia

uiiiiiumentugâo rit; gue não sobrariam dúvidas .
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A edilidade municipal servia-se do arguraento de quc: uma

condugáo e vigilância apertada, e gue necessáriaroente trazia

as suas regras e opgdee estéticas, sd poderiam favoreeer os

arguitectos "por nao serem autorizadas mais construgdes de

carácter arguitectdnico planeadas por curiosos c por incom-

petentes" . Ora este pretenso e súbito interesse "em dar a

César o que é de César", como bera virara aqueies prot issio-

nais (170), em vez de justificar o controle pretendido pelo

presidente da Câmara, era razão bastante fornccida aos ar

quitoctos, necoeeidade cujo cumpriraento tinha razão em si

inesmo, para se tornar numa prática corrente o dbvia. Ato

porque "coin a arapliagão do campo da sua actividadc sairiam

eles melhor dotados prof issionalmente, pela mult ipi icag.io ric:

oportunidadec de experiência e estudo" . Era coin isso e por

isso que "benef iciaria o Pais no seu índice culturai, ar-

tistico e social, cujo raoviraento crescente muito inturossa-

ria ao criterioso e inflexível julqamento do provir" (171).

Sob oete pano de fundo, que ali atinqiu a sua maie con-

creta oxplicitagão, continuariam a manifestar-so as duae

posturae na radicalidade que Antdnio Matos Veloso colocara

na eua comun icagno ao Conqresso. Isso mesmo justiíica a di-

voreidade de propostas que surgem, um pouco por todo o paíe,

nos limitec extremos de obediência a formuiárioe ou de ras-

gos inventivos em novoe ueos de materiais e pesqu Lsas for-

mais, atd rogarera a linha escaldante desta separagao quo c.to;

cedôncLas oscilatbrias de corapromissos de iinquagene nero

cempro conci 1 iatdr ias . Enguanto João Andressen e Rogdrio

Martins jirocuravam num qesto poeitivo fixar uma sLntaxe onde

articul.ir as novae técnicas a uma n«ão menos nova apropr Lagao

de matcr'uii:;, como fizerara com o granito, no projecto ric: uma

casa perto de Lainego (172) e Delfim Aroorim e Oliveira Mar-

tine tentavara metamorfosee numa casa para Guimarrios em 1950,

a partir dae influênciae da arguitectura braeileira e de

experiônciac anteriores firmadas, em 1947, no projocto para

duas moradias gerainadas na Rua Domingos Sequeira no Port.o ou

na proposta avangada em 1949 para a casa de forias em

A-ver-o-Mar (173), Joâo de Brito, projectava cc; outra m-

tuagão, o. iiotcl ..."Garanr i a,". era. Famaiicão, conetru.irio em 1945
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e •'"'ernando Ferreira desenhava uraa casa "regional" para Cha-

vc.:, que encontrou desfecho adequado a estas opgdec na

Ke alaqem do "Cruzeiro", em Aljubarrota, t.ragada por J.

i'o.eira da Silva (autor do Bairro da Foz do Arelho) e

in.ugurada ero 1950. Esta últiraa obra foi o fim fruste de uma

te.itativa de renovagão dos equipamentos hoteleiros que iicou

a íuver-se a uma iniciativa oficial com a criagão das pri-

Uié Lras Pousadas, no Norte do País, da autoria de Roqério de

Azevedo, e que paraleiamente teve outras afirmagdes iih.miok

inventivas e que deram o Hotel "Turismo" da Guarda

(1930-1946) de Vasco Reqaleira, o Hotel "Turismo" de Cactelo

ûranco (1945) de Veloso Reis Camelo, o Hotel do "Luso"

(19.8-1942) cie Cassiano Branco e o Hotol "Astoria" .!<•

MonJ cjrtinho (1948) de Vasco Lacerda Marques.

Sem estes, ecjuívocos, e solidária com uma pesquisa for-

ma . de outro enraizamento, continuaria no Porto a determi-

nacáo de onde procedem obras singulares como o Hot.el Port.o-

Mar (Leixbes) de Fortunato Cabral e a Estagão de Servigo

Austin (1948) de Eugdnio Alves de Sousa, ou o projecto para

o :lospital Recjional de Braganga (1948), de Viana cie Lima,

a.-poLs das suae já referidas notáveis moradias, ou ainda a

.'..isti de habitagcîo na Marginal, datada de 1949, de Carloĸ

..oiireiro, em pesguisas gue se prolongariara era Agoetiniio

Ricca ou Mario Bonito (cora o bloco de apartamentoe de 19'>0

na Rua Fernandes Tomás) ou na casa de férias no Carrego, a

ioi'to de Viana do Castelo (de Joâo Andressen, construida em

.7.50), culminando, em 1951, com o projecto de Fernando Tá-

vora para uina casa sobre o mar na Foz do Douro. Mas esta era

;ja fruto de outra reflexão que, mantendo embora uma relagão

uon o contexto om que se formaram os anos iraediatamente an-

terioree, os ultrapassava sobejamente.

Ma.is presa aos seus pressupostos e nem sempre com possi. -

ij.i. : idade de serera aclarados, ficaram projectos como o pJano

•:i<: oxiensão e embelezamento do Luso, tragado jjor Paulo Cunha

uin 1942, com zonas residenciais e turísticas em obediôncia a

ouncepgôes de zonamento de diferente raiz das cjue, pcjr

oxomplo, Far.ia da Costa anos antes, em trabaLho escotar

sustentara para a Fiqueira da Foz (1937) ou depois viria a
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delinear e defender para a Costa da Caparica (1947). Aliãs,

Faria da Costa, ein 1945, acabaria por propor trds alterna-

tivas de modelos de casas de praia para Sts Amaro de Oeiras,

em opgdes inteiramente
"

reaportuguesadas
"

,
oterecuiido can-

tarias nas fachadas e gradearaentos, dentro de ura gosto ofi-

cial, tal coino, de resto, neeee ano desenhara a moraclia para

o lote n^4 na Quinta do Arrabalde em Sintra.

Nesta linha de equivocadas converedus podem incluir-se

projectos como os que deram, era 1946, a ediîicagão da habi-

tagâo na Quinta de S. João, em Alveqa (Abrant.es) do José de

Lima Franco e Dario Silva Vieira ou a remodelagâo da casa da

Quinta da Cruz, no Cercal (Caldas da Rainha), de João Simdes

que pareciam tornar total o eclipce da arquitectura . Mae um

facto inegável é gue sob a confusão aparente alguns momentos

existiram gue, em si prdprios, evidenciavam outra realidade.

0 Restaurante-bar "Vela Azul" (1946) na Mnrginal de Caccais,

projectado por Filipe de Figueiredo, transfigura uma situa-

gão não apenas pela coneciência dos novos valures guo veí-

cuia mas por sublimar uma visão profutica (que Keil havia

anunciado) e ali so concretizava em realidade vieiveJ ric uraa

originalidade, afinal, possivel.

Mesmo que, com rigor, se possa circunscrever a problema-

tizagáo da arguitectura privada a determinadas rualidades

gue forara núcleos importantes deste fenbmeno e que atravee-

cam a décaria como preocupagão f undamental ,
cete queetiona-

mento inscreve-ee dentro da prdpria interpelagão que os ar-

quitectos fazem da sua prática. Não d caminho scquro ver no

1 endmeno em que o Nortc do pais se traduziu uma motivagao

conscientemente diferente daquela qut: animava os iirqui i.ectoe

rie Lisboa. Razdes fulcrais e impottantos levaram <i que ess.is

realidades tiveseem tradugão diversa e, possivelmetito, uma

outra maneira de reflectir os problemas terá estado na base

de um certo vanquardismo sublinhado o aseinalado em 1947

(174). Mas é iraportante notar uroa certa sintonia de preo-

cupagôes, pelo menos com alquns dos arquitectos de Lisboa,

com um Keil do Amaral, por exemplo, como se torna impres-

cindível verificar que esta divisão entre o Norte e o Sul é,

em determinado aspecto, aleatdria.
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Quando propoetas integrais e de determinado standing de-

cidirara avangar, quer a nivel oficial ou privado, elas nâo

escolheram circunccrigdes de territdrio. 0 exemplo da "Casa

:'o mbrão", Monte Redondo, em Leiria, divulgado pela revista

".■'■. .'u quitectura Portuguesa" (175) raostra corao foi poceivei a

cunceituacia casa Jaico de Lisboa fornecer, simultaneainente,

o jjrojecto da moradia, a construgão, a decoragão e o mobi-

.. Lario, nura prazo minirao e nuraa acgão conjugada que nâo ne-

..ucci tava de mai.s ref erenciagão nem conhecia distâncias . Por

•'.;' ro lado, muitos dos arquitectos do Norte tiveram obras

'

.uportantes em Lisboa, pelos anos 50 fora. Em toda a prát.ica

o i qtiitectdnica anterior -

principalmente naquela que, sob

■ iií.iii ragao conc:c:rtada, confiqurou uma acgão cjuu tuvu honraĸ

ri.: oxposigão em 1951 no Ateneu Comercial do Porto (176) a

voutatíe quo a atravessa, mesmo sob formas desisteiii.oe ou

t.'onforntidas, e a de tentar situar-se num presente, su I ocado

cio referências do passado e paralisado entre influências que

! eĩ.tou absorver corao maneira viável de ultrapaeear um blo-

..jueaiiit": íto que as dificuldades de informagão o do contexto

pojit i ;o nacional e internacional acentuaram.

Fo i sob esse signo gue as famosas exposigdes Gerais rio

...ri.es Plásticas (1946-1956) reservaram um lugar ã arquiteo
-

r.ura : foi ainda era norae desse presente gue, no Porto, a

oxpoe .gão de 1951 ee apresentou . Mesmo gue a guestão central

tío repensamento da habitagão nâo se tenha resolvido nectes

.-.uiGs, foi neiee cjue ela se colocou e praticou em termoe cu-

joc c ondicionaliemos não fariam então supor gue fosse poe-

c ĩvui eequer ir tão lonqe. E talvez a ingénua proposta de um

EuqonLo Correia ao tentar avangar, em 1951, cora uma coLugão

i>ar.i a habitagão, baseada nas velhas construgdes de fornos

• i<: caL, a gue chamou de "Paraboloides" (1T$?) , eeja o remate

..ijjt ojj "iado a ossa bueca de formas num passado agora mitica

:uer:.te procurado era casulos, espdcie de metáfora â gruta an-

oe.ur.il onde parece gue originalmente os homens ee recolhe-

i aiii .

C5 2



5 - A ESCULTURA COMO ESTATUÁRIA

0 que há de mais signif icativo na eecultura devida ao

Estado Novo é a sua vocagão ou o seu desejo para se penear,

conceber ou propor coroo estatuária. Do interior deste

extravasaraento e em ltita notdria coin ele, brotarara alguraas

obrae de uut reduzido núraero de escultores que escaparam ao

iraenso caudal do reino oficioso do entendiraento deeta prá-

tica. Mas, na sua qrande maioria, mesmo essas excepgdes,

dcixaram de lado a funda inspiragão que o primeiro moder-

nismo sustentara com Francisco Franco, Dioqo de Macedo e

Canto da Ma.ia, entre influências parisienses coliiLcias nas

ligdes de Rodin e Bourdelle, em modelagdes exemplares que

deram, respectivamente, o "Busto de Manuel Jardiin", o "Torso

de Mulher" e "Bendito seja o Fruto do t.ou Ventre", todas

datadas de 1922.

A fruste assimilagão formal døi inteliqibilidade destas e

de outras obras que o terapo produziu, juntou-se depois uma

certa complacência da parte daqueles que, entre nár, , pro-

taqonizararn essas esperangas modernizadoras, na eviclente

facilidade com que elee prdprios pacsaram a reeponder oti a

aceder a uma monumentalidade que o mieticismo nacional pe-

dia. Não é preciso muito esforgo para captar as consequên-

ciae desta eituagão que se tornou prática comum e, sobretu-

rio, justificagão aceitável durante quaee trinta anoe. M i ra -

culoso seria que a escultura tivecse podido escapar ao apelo

dae qrandiosidades que a retdrica do ReqLmc neceseitava para

sustentar a eua perspectiva ideoldgica. Toclavia, ecsa cha-

raada tcve a seu favor a oportunidade efectiva de uma reno-

vagâo da estatuária sob a forma precisa e radical que Fran-

cisco Franco lhe tíeu, na proposta para a eetátua de Gongal-

ves Zarco, destinada ao Funchal, e que, exposta era Lisboa em

1928, passaria a reviver como referência absolutizacla, na

medida em que essa idealizagão consubstanciava, realmente,

os valores e posturas de um olhar herdico sobre o paceado.

A importância e o eiqn ificado desta obra não precisou de
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-■ utuar por adesdee tardias, forjadas em metddicas dúvidiie,

porque iraediatamente suscitou a admiragão generalizada e o

i osjjoito da critica gue logo lhe sublinhou as potencialida-

tíes, vendo no seu pendor a forma imanente de um arguétipo de

qut: há muito a estatuária nacional carecia (1). Inspirada na

fiintura de Nuno Gongalves (tal como os baixos-relevos que

aoabaram por a acompanhar (2)), a figura de Gongalves Zarco

porie definir e fixar um modelo, gue não mais deixaria de

! rutif icar, devido ã capacidade de ser utilmente explorada a

'i-.ntese expressiva da ideia que continha. Que o notavel

trabalho do madeirense Francisco Franco, um dos "5 Indepen-

cieutes" de 192 3 (3), a quem a sua terra natal devia já, em

1979, um busto daquele naveqador, ntim dramatisrao singular

c.j«.u: o pedestal contraria, tivesse revolucionadcj e dado uin

novo alento a uma prática, gue repetia até â exaustão uro

ioimulário naturalista anacrdnico, é inegável. Que ele ti-

vesse contribuldo mais do gue gualguer outro, no empenha-

raento em gue se langou nesea empresa desde 1926 (4) e no

zei.o gue nela colocou por razdes prof issionais e sentimen-

tais, para restituir uma dignidade formal ã estatuária e

instalá-la numa perspectiva centrada no tempo em gue era

concebida, tarabéra não parece difícil de aceitar. Francisco

i-ranco, que comegara por afirmar os seus dotes neste campo

cor.i pequenas encomendas, como as da eetátua alusiva aos

bombardeainentos alemães durante a primeira Guerra (1917) e

cto "Anjo Implorante" (1919) para o túmulo dos Vieira de

(.'aetro, no cemitdrio de Nossa Senhora das Anqtistias, no

i'uuchal, configurou na imagem-símbolo da descoberta da sua

ilha uma tipologia imaginária onde era poseível situar não

apcuias um navegador mas toda uma dpoca, assaltada perigosa-

uionte por novos intentos retrospectivos gue nela encontravam

já uraa fonte inesgotável de exemplaridades estruturantes .

Eeta sua obra foi verdadeiramente providencial e não faltou

cjueiii nela tivesee visto uma espécie de "reeposta â Torre cte

Belém, mandada de aléra-mar" (5) vislumbrando logo ali Vasco

da Gama, Fernão de Magalhães e até Afonso cte Albuquerque, ou

ee'ia, a possibilidade dela incarnar idealmente os herdis que

pontuavam um certo periodo da Histdria.
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0 factor ou vector decisivo desta solicitagão não este-

ve, assim, sdmente na verificagão do abandono de uma "retb-

rica torpe" gue atravessava toda a estatuária nacional com

propostas "declamatdrias
"

(6) ou na constatagão de que era

"escultura e boa escultura" porque "antiga" e "moderna",

nessa conciliagão da inspiragão gue Ihe servira e da tradu-

gão com gue a assinalara, como então concluira Josd de Fi-

gueiredo (7). Mais importante ainda foi esca obra ter eur-

gido "como tim sopro" (8) gue devolvia "tocio o vigor tío nosso

passado de gente aguerrida e esforgada, coneciente e fectin-

da", no momento exacto em gue o novo Regime, recém-iinplan-

tado, se voltava para uina política de restauragoes â cjual

iria conferir foros míticos, prontos a serem consumidos,

como uma segunda natureza nacional.

Circunstâncias várias ajudaram a preparar o terreno onde

em breve se faria confluir todo o nacLonalismo preparado

para glorif icagdes do passado gue sancionassem o presente.

De um lado operaram as representagdes portuguesas cm expo-

eigdes internacionais, corao a de Sevilha (1979) e a Colonial

de Paris (1931), sentidas como oportunidade para afirmar no

exterior a nova situagâo politica; de outro, tomou-ee ess<;a

espécie de embaixadas como imagem capaz tíc salvaguardar , no

contexto do tempo, aguele minimo de caracterizagão que

porventura era o máxirao que então se podia apresentar
- sein

o quai o Reqirae não se podia dar em exietoncia ou oihar-se

em reflexo. Deste diálogo gue se desenvolveu suavomente re-

ceberia a escultura oe dividendos do penhor quc representa-

ra, raas, era compensagão, ficaria como garantia e fiadora do

espelho onde pela primeira vez o novo poder politico se re-

viu com uma consistência e uma presenga que, do facto, ainria

não tinha.

Quando em 1937, e, depois, em 1939, o qoverno de Sala-

zar, sob a inspiragão de Antdnio Ferro, decide prossequir

esse diãlogo levando-o mais fundo, de morio a consolidar as

relagdes internacionais indispensáveis aos caminhos gue a

politica interna tomara, é novamente â escultura gue são

pedidas as maiores responsabilidades . E foi ainda em nome
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decta preferência, e dos encargos gue já lhe eram imputados,

que se pensou e concebeu a "Exposigão do Mundo Portuquês"

( i940). Tendo sido o momento curae da reunião de todas as

arr.es, ela não deixou de ser a celebragão da união da ar-

cjuitectura com a escultura, ou seja, da consumagão que a

-uotraiu de vez ao seu campo, colando-lhe para sempre uma

riiuiensão de monumentalidade que os arquitectos prepararam em

qrandiosidacles extremas, empurrando-a sobretudo para o reino

d<i estatuária.

Em finaie doe anoe 20, a atmosfera política e social era

propicia a revisitagdes ao passado, mais ou menos enquadra-

tJ.ts em fervores nacionalistas de vária pandplia. A encomenda

cla ostátua de Congalves Zarco para o Funchal, que vimos

de;spoletar um interesse renovado pela escultura, foi fruto

ou comunqou desse clima e, sd em 1934, por altura da sua

i nauquragão, que ee fez recair propositadamente a 28 de

M.i.io, é que a intencionalidade oriqinária seria recuperada

ac inodo oficial (9). Antes disso, a estátua fiqurara na ex-

posigao Ibero-Araericana de Sevilha (1929) ao lado de outras,

r epresentativas de herdis nacionais, como a de Afonso de

A I. buquerque (Maximiano Alves) e dos Buetos de Bartolomeu

Dias ( Ruy Gameiro) e de Gongalves Zarco (Antdnio da Costa)

quc acusavcim já influências da glosa utilitária de Francisco

r'r mco (10). Esta representagão nacional foi, aliás, pre-

tt-xto para se dar forma a uma ideia antiga de homenagem a

nio.ndria do Infante D. Henrique com um monumento, matriz de

uiua visão exaltante do passado cujo primeiro alvitre fcjra

chido, em 1833, por Sá da Bandeira, quando este fora gover-

ua.'Jor do A.lgarve (11), e, naturalmente pensado para Sagres.

A apresentagão em Lisboa da estátua de Gongalves Zarco, de

Ii uicieco Franco, em 1928, ressuscitou novamente eese dese-

jo. Dois dias depois de estar exposta na Avenida da Liber-

i..!<-, o "Diário de Notlcias" divulgava a intengão do Min.is-

r r.j da Instrugão, Alfredo de Magalhães, em fazer erigir em

Sagres essa estátua cuja proposta seria reproduzida num

i: rubalho de Simdes de Almeida (sobrinho) (12). Uma visita

Gt. Lcial ao promontbrio de Sagres chegou mesmo a ser ef ectua-

d.i, mas entretanto, a decidida presenga portuguesa na
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cxjjosigão de Sevilha absorveu completainente as atengdes e oe

csiorgos desviando essa iniciativa para uma integragão mais

oportuna na raanifestagão nacional gue então ee prop.irava.

Deve-se a Antdnio Ferro a demonetragão pública da neces

cidade dessa murianga de direcgão gue configurou a titulo

indiscutivel o nacionalismo remanescente ao argumentar, nas

páginac do raeeuio jornal (13) que "a Expoeigao Ibero-Araeri-

ea.ia sem o monumento ao Infante D. Henrique eeria o meemo

que uma catedral ondu faltasse o altar-mor" (14). Na altura,

or.a ainda cedo para avaliar a cxtensão deete empolamento,

mae os terraos clamorosos em que foi consignado terâo servido

para despoletar ura movimento apoiado pela "A Voz" e por "0

ĸeoate" (15) e contrariado pclo "Diário do Lisboa" que pre-

feria ve-r ali entronizada a fiqura de Camdes (16). De cjual-

cuo-r raodo, a polémica contribuiu para evidenciar e ajustar o

•_e.:.a das consagragdes gut: o tempo solicitava e gue a eccul-

tu.-a devia figurar mesmo gue a sua justif icagão pouco acres-

ceatasse aos Lugares-comuns da retdrica patridtica. A v.,u-

oa(.e é que a intervengão de Ferro pdde recortar-se num pano

■!e fundo que, aposar das contradl gôes aparecia como mais

ueiu racia oti actu.i 1 izada politicamente razâo pela cju.ij

otevaleceu a sua ideia, tomando meeino, a oetátua do Infanto,

o naior dectaque na repreeentagão portuquoea, cobre a pro-

posta alqo . rtiste de Costa Mota (sobrinho) .

Foi sintomático valorar assim súbita c of'icialmente, a

riiqura do Infante, cujo urgencia em concretLzar- ce em home-

naqem havia sido langada pela recreadora vcrsão de Francieco

i-'ianco para a estátua rie Zarco, e que agora se eobrepunha a

esl.a gue fora padrão e cra tle mu i t o mais notdria e incompa-

ravel gualidade. Ela não correspondia, potem, â caug.ĩo in-

i.e.ra de um nacionalisino desorbitado que comegava a deeenhar

,is stias preferências. Não cloixa de ser i ntoressante rior.u

.jue, mesmo a coberto desse destaque, infundado sob o ponto

tío vista formal, os avatarc; dos eublinhados ideolbgicos do

novo regirae acabaram por albergar, simultaneamento, o mo-

munto sí.nbolo da renovagão da escultura e o mitico patrono

rieiinidor de ura . ce.rto periii . .do_ pais.,. no mundo da sua
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priraeira representagão no estrangeiro. Dois anos depois, na

exposigão Colonial de Paris (1931), estee dois vectoree en-

contraram o seu total centramento na encomenda gue foi feita

a Francisco Franco para uraa nova estátua do Infante D. Hen-

rlque, gue ali foi apresentada, reunindo as coincidênciae ou

ouncretizando os acertos da escolha do escultor e de uraa

comática que tarabéra lhe era qrata e onde provou, uma vez

inaie, as suas iraensas capacidades inventivas (17).

0 cucesso que esta obra de Francisco Franco alcangou

(18), nâo pode ser visto fora dos investiraentos do tentjjc) e

do contexto em que se produziu, integrando a exposigão Co-

lonial de Paris.

Da vocagao patrimonial do Regime e do seti interesse pela

líictbria foram iangados motivos suficientes para se insi-

nuarem no espirito dos escultores, e o surto de iniciativas

prdprias gue apareceu, desde 1928, é suficiente para ilus-

trar uma evidôncia gue ainda não era feita de encomendas .

Dessa apetôncia sobressai a proposta gue Canto da Maia pro-

tíuziu de uma figura do Infante D. Henrigue, gue constituiu a

sua representagão no Salão de Outono de Paris, em 19 30,

jtintamente com o seu famoso "Adão e Eva" (19). Foi assim o

inicio simbdlico do encontro deste escultor com uma temática

que havia de prossequir no busto de Fernão de Maqalhães e na

estátua de D. João II, ambas expostas na "Cidade Luz", em

1933, antes de atinqir o momento curae com o cdlebre grupo

de "D. Manuel, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral" (1940)

gue pontuou o Pavilhão dos Descobrimentos da Exposigâo do

Mundo Português. Mas existia na impressionante litania da

explosâo deste moviraento, gue se voltara para a glorificagao

doc herdis nacionais, ura fundo ambíguo cuja perspectiva em

fjreve se esclareceria separando as recriagdes das versôes

discursivas gue tendiam a uma fixagão iconograf ica ,
de

acordo com as necessidades dos discursos oficiais. A Expo-

sigão Colonial de Paris convocou os esforgos gue o Acto Co-

lon.ial de 1930 precisara para se fazer raelhor conhecer e

fora, de certo modo, circunstância grata, o gue justifica o

omponho nela colocado. Todavia, ela passara-se fora de
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portae e, raesmo que, paralelamente, no interior do pais se

comegasse a reforgar a ideia de instaurar um proceseo gene-

ralizado de homenagens a certas figuras do passado, que

deram, por exemplo, o concurso promovido pela Câmara Muni-

cipal de Lisboa para as eetátuac de D. Joâo II e D. Manuel a

serem erigidas na Avenida da índia, tornara-se iinper ioso

aglutinar esses fenbraenos locais, ou de proraogão particular

(20), numa iniciativa govornamental gue ineerieee a ideolo-

gia oficiai numa visão concertada da Histdria. De recto,

tanto a intervengão de Antdnio Ferro, gue o:r. 1928, leinbrara

a importância da integragão do Infante D. Henriguo na re-

presentagão portuguesa em Sevilha (21), corao o seu postorior

aproveitamento, gue levou h encomenda expressa tio nn.n ostá-

tua desse símbolo vivo dos Descobrimentos <i Francisco Fran-

co, para a exposigão Coionial de Paris, apontcivaro ;jâ uiua

escolha cuja pretensâo primeira, de ordera eimbdlica, seria

superada por outras, embora concervando ar, intuLgdec cio ;>ase

gue caucionaram iinediatamente o seu indisoutiveL destino.

Sob estas duas pontuagdee aflorava o eco de um movimento

que retomara a ideia de canalizar para Saqree as aaecdes e

os sentimentos que podiarn fazer convergLr a figura c o Lu-

gar numa entidade mítLca mais convenieiu emunte polarizada.

Não bastava ter-se feito estátuas ao Infante, era necessário

erigir-lhe um monumento colossal, chegando-se mesmo a suge-

rir, ein 1931 uma subscrigão internac i.ona 1 (77). Qu.-ni ass im

convocava os esforgos e a membria, repetindo cada vez com

rnais forga o desejo vago manifestado em ũi tocentos, era o

académlco llunrigue Lopes de Mendonga, colocanrio a tdnica

nacionalista de uma interpe lagâo que haveri.i tíe encontrar liiii

fértil terreno. A <iscengôo tíe Salazar a chofia rio Govorno, a

reformulagão que impriiniu ao Reqime e o aclarar dae asp.ira-

goes do Estado Novo, que consignava, vão pormitir quo este

projecto se transforme na forma maqna dos seus valores, in-

carnagão suprema do investimento num certo passado quanto

era ovidente dele precisar o presente.

Joaquim Manso relangara a icieia no "Diário do Lisboa"

(23), o "Diário de Noticiae" relen.br ava as nove
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i euresentagdes conhecidas do ínfante (24) e, um mês antes da

uova Constituigão entrar em vigor (25), aguele vespertino

lioticiava gue o governo pretendia assumir o propdsito de

tazer construir rapidamente no promontdrio de Sagres a es-

tãtua ao Infante (26). A 16 de Junho de 1933, o "Diário do

Governo" publicava a portaria que lhe dava realidade, e â

«.;u..:il se juntava já uma comissão nomeada oficialmente para

proceder ao estudo das bases em que se deveria langar o

concurso.

Figuras conhecidas e consideradas no mundo da literatu-

ra, da arte e da ciência como Júlio Dantae, Gagcj Coutinho,

Josd de Figueiredo, Reynaldo doe Santos, Matos Segueira,

Antbnio Soares, Simdes de Almeida, Cristino da Silva e, na-

turalmente, Joaguim Manso, a guem se devia a pública chamada

do atengão, constituiam essa comissâo, a gual fora dacio um

prazo de trinta dias para efectuar o reclamado estudo. A

to.nada de posee realizou-se seis dias depois e os discursos

acuntuaram a necessidade de este projecto assentar num acor-

oo nacional, isto é, num raovimento produtor de consensos

(27). Mas, por atrasos vários, sd em Outubro desse ano é que

as bases do concurso estavam finalinente acertadas e a 27 de

Dezembro publicava-se as condigdes regulamentares que o

instituíam.

"Não se tratava apenas da estátua de um principe, mas de

uma síntese de uma época", afirmava o preâmbulo do decreto.

Ma.-> tambéra não era sb a dpoca do Infante que se devia con-

sLderar: a nossa prdpria tinha que prestar-lhe contribuigão

e essa fungáo velaria pela sintese desejada cumprindo os

objuctivos qtte se pretendia alcangar. Com efeito, o monu-

iiio ito devia "reflectir o espírito da época em que era con-

cebido e realizado, documentando um verdadeiro pensamento

criaclor -

sem o qual estariamos nds raesmos neqando ae pos-

cLbilidadee artisticas da geragão a gue pertenceraos" . 0 jú-

ri, que era composto pelos mesraoe elementos que elaboram as

bases do concurso (28), velaria pela observância das "vastas

projocjrgdes" pretendidas, pela
"

imponência cios volumes", nes-

;a necessidade primeira de fazer jogar com "grandes massas

... •
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■

.

■
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em gue a arguitectura predoroinasse com a escultura", coroo

estipulava o prograraa . Nessas prescrigdes estava já o gérmen

da uniâo ontro os dois registos artisticos que ficavam

abrangidos por uma mesroa exigência, pelo mesmo idcal, iuais

talvuz pulos objectivos gue pelos meios prbprios u parti-

culares de se poderera expressar. Nâo roi por acaso que a

raaqucta premiada em 1936, da autoria da cquip.; Rebelo do

Andrade - Rtiy Gameiro, acabaria por ser vitima da conscien-

cia desee estipulado e, eendo embora a proposta do melhor

qualidade plástica que então se apresentou (29), a sua for-

muiagão seria impuqnada e com ela o concureo, abr'u.cioeu a

fractura nesse consenso nacional tão desejado.

Uma monuniental Cruz de Cristo de bragos iquaie, urquiria

no eepago, projectava para terra ae euas formas, recebendo

em baixo as figuras eetilizadas de Gameiro inel.incolicainento

inspiradas em Nuno Gongalves (30). O sentido da homenaqem

era indiscut ível ,
o ajustamento ao lugar aparecia couio eco

natural do sou desenho e a pontuagão escultbrica inscrevia-

-se numa gcnealogia aberta ãs fixagdes iconográf i cas

cuperadae como exemplares. Porgue não foi construida? Porqu

nâo aqrariou â clasce dos arquitectos? Porque coricu o qover-

no, instaurando um novo concurso em 1936 c apreciado cm

1938? Eetae questdes continuam a ser formuladas

plausivel juctificagâo (31). Se Salazar acsumira a ciupreca c

apressara o seu processo, reservando-lhe mosmo um.i v«:rba de

novo inLl contos, era porque nela deposLtara intcressoc

fundos. N.to que esse seu desejo não tivesse, â part.Li.la,

manitosto como devendo processar-se "nura arabiente do inteira

siinpatla. . ." (32), mas a rapidez que atravocsara toclo o

desenvolvimento leqal que o permitiu e a forma qoral que

tomava uma nova apetência por construgôes de inonuiiu.-ni.oa ,

levant am dúvidas relativamente ao seu inesperado dosfecho.

Uma auto-designada "Representagão
- 35", saícla cio uina

Aseeinbloia Geral do Sindicato dos Arguitectos ..: cntíurugatía

ao Presidunte do Conselho, parece ter eetado na basu da

anulagâo do concurso, embora esse fosse apenac um doc seus

objectivos (33). 0 outro, -.como-.também . já foi notacio, cra

i' e -

.■
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sugerir uma alternativa "moderna" ao trabalho dos Rebelo de

AnJrade gue era ali considerado como produtor de "uma hor-

r.uida impressão arquitectdnica" , recheada de "ofensas ao

espírito da arquitectura" (34). Sd que, por seu turno, essa

aiternativa "moderna" tinha já forma e era avangada como

oovendo ser baseada no projecto que Pardal Monteiro apre-

i-iitar.i nesse concuiso, enr iquecido coin outrao ooi aborugries

que se previam poder recair em Francisco Franco, Leopoldo de

Al neida, Ruy Gameiro (visto como mal aproveitado pelos ir-

iiiáLJs Rebelo de Andrade) e até José Cortês conhecido pelas

saas posigdes ultra-nacionalistas e que vira o projecto da

s-.ii equipa loqo recusado na primeira fase do concurso. E

ntuta tentativa marqinal ao poder e aparentemente aplicada

no deeejo de consequir "um estilo português de arquitectura

uioderna" (35) se joqou uma perspectiva que já foi vista corao

inais radicalmente nacionalista que a que fora leqislada,

i ncorporando uma pantíplia de escultores que nâo podiam es-

tr.iturar ou repensar em conjunto o lugar gue a escultura

ueveria merecer numa obra cujo peso da arguitectura se re-

vetava notbrio. Possivelmente, sem o terem desejado, os ar-

quLtectos substituíram-se aos escultores na reivindicagão de

Lima maior diqnidade ou afirmagão da quota parte que a estes

últimos cabia nesse projecto. Mas essa voz que erqueram por

ciii,.>réstimo não nascia exactamente dos poderes que ã escul-

tura tinham sido tomados. Por razdes outras, e alheias a

ela, a posigâo dos arquitectos sd veio reforgar o desenrai-

.uunento dos escultores neste processo e nâo seria impune-

;r.e ite que esta cedência se verificaria.

É certo que no preâmbulo do decreto que instituiu o con-

eurso se previra já que nao se tratava "apenas de uma esta-

tu.ri" (36) mas não era claro que a "sintese" desejada confe-

riese aos arquitectos, enquanto classe, uma posigão de maior

proponderãncia na aceitagao ou na impuqnagão do processo. 0

quo, na verdade, aconteceu foi que os arquitectos sentiram-

-ee lesados por não terem tido voto na decisão final do júri

qu>,- premiou o projecto dos Rebelo de Andrade . A intervengáo

de Tertuliano Marques na reunião da Assembleia Geral do Sin-

riicato, em 19 de Setembro de 1934, nâo deixa dúvidas quanto
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ao sucedido. Apesar de a classe estar representada por dois

elementos, nas pessoas de Cristino da Silva e Paulino Mon-

teiro, o júri reunira e decidira sern esta intervengao. F,

como então foi dito, "náo (se compreendia) que o concurco

dum monumento de tão qrande valor arquitectdnico fosse jul-

gado por literatos e escultores" (37). Não são conhecidoe os

motivos particulares ou estratégicos gue estiveram na baee

da ausência de Paulino Montês e de Cristino da Silva no acto

da votagão e sobre ela ficarão ainda dúvidas. Mas essa nâo

preeenga teria sido decisiva na poeigâo tomada poeterior-

mente pela classe. Que Cottinelli Telmo tiveese centrado as

euas criticae no náo cumprimento do júri da cláusula quu

estipulava uui limite orgamental, manifestaraente ultrapassado

pelo projecto vencedor, era um artificio (38). Jorge Scgu-

rado fora mais claro ao afirmar gue "o caso do nionumento ao

Infante D. Henrigue não pode ficar no pé em que ce acha"

(39). Dai até ã propoeta de Carlos Raraos era oficiar ao Mi-

nistro das Obras Públicas e Comunicagdes sobre concursos

públicos (40) ou mesrao â representagão-protesto junto do

chefe do qoverno foi um passo (41).

Os elementos de que a classe se possa ter servido, como

o de ser encontrado um "estilo portuquês de arqultectura

moderna"ou cte achar que a proposta qanha causava "uma hor-

renda impressão arquitectbnica" (42) nâo podem ser tomados h

letra e fora do contexto em que se produzirain. Não é de

aceitar tao pouco que, com base neste documento, se reepon-

sabilize os arquitectos por uma "formulagâo tedrica" (43) de

cuja intengão eles eetavam arredados. Quanto muito eles de-

rara uma resposta que usou em demasia um formulário oficioso

servindo-se das armas que ele continha para podercm levar

avante o fim em vista. E este era tão eoraente a anulagáo do

concurso que se apreciara sera a eua reprecentagão, o que de

facto conseguiram.

De fora desta questão ficou a interpelagão f undamental

da uniâo entre arquitectos e escultores que seria depois

várias vezes refeita sera que a sua forma matricial tivesse

sido repensada ou sequer eievada a. uma dignidade quo diziam
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pr 'utender . 0 novo concurso para o monuinento de Sagres, aber-

to cm 19 36 (44) e apreciado em 1938, foi a primeira prova de

que nem todos os probleraas tinhara sido exorcisados. A eguipe

de Carlos Ramos -

Leopoldo de Almeida e Almada Negreiros

alcangou um primeiro prémio com uma proposta banal, de uma

ciioriiie vela enfunada ligada a um mastro padrão, com a su-

geetão de proa que servia de base ã figura hirta do Infante.

0 uncontro de três dos mais dignos representantes da produ-

gao artística nacional da altura, não foi, porém, baetante

para que a sua tradugão se efectivasse em criagâo colectiva.

Oe Rebelo de Andrade, insistiram na sua proposta anterior

(45) e, estranhamente, é-lhe conferido um guarto lugar, en-

quanto que o projecto "qrandiosamente teatral" de Raul Lino

Antdnio Duarte (46), recusado em 1933, ficou classificado

imc:diatamente a seguir (47). 0 tão sublinhado desaproveita-

raeiito dos escultores gue os arguitectos da "Representagão-

35" expressaram (48) não encontrava neste novo concurso

oportunidade ou espago de recuperagão. Francisco Franco fi-

cara de fora, Ruy Gameiro falecera e sd Leopoldo de Almeida

iun dos nomes então avangados
-

pôde dar largas aos seus

delírios na tripla presenga que lhe foi proporcionada nas

ri'. ic-rentes equipes. Antdnio Duarte revelara-se na sua cola-

boragão com Raul Lino e uma certa originalidade que tres-

I'm! sava a sua fiquragâo do Infante. Anos depois este

• i i t:,n Ltecto daria emprego ãguele projecto, numa proposta gtte

t ui lizou para o Funchal, já cora a colaboragão de Leopoldo de

A tn.eida, e era outros desígnios de uma pontuagao urbanlstica

..jLifc veremos ser comum neste decénio. Para já, é importante

nutar gue foi exactamente no projecto doe Rebelo de Andrade

,.jue a presenga de Canto da Maia iria pontuar, não negando a

nccanga anterior do trabalho de Ruy Gameiro nem a sua

i icagão a uma proposta gue se vira impugnada e depoie

reiietida a um penúltimo lugar, sem alternativas reaie que se

ob jectivassem. Fadado, assim, para uma dbvia e qeneralizada

contestagão, o novo concurso foi iqualmente anulado por

i.azoes evocadas de ajustamento.

Ein 1954, quando uraa derradeira tentativa é feita para

Luvar a cabo tim projecto ..já.. sem .pro_me.5S.as de ressurreigão,
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apesar do seu pretexto se fundar na celebragão, em 1960, dos

quinhentos anos da raorte do Infante, ela evocava eera teraor

as causae dos anterioree fracassoe. "Náo foram coroados du

êxito os osforgos realizados de 193 3 a 1936 e de 1936 a 1938

para se erquer o monumento ao Infante D. Henrique" coaie

gava por afirmar o preámbulo (49). Mas as razdec que os im-

pediram náo eram reconhecidas como tendo sido as mesmas: no

primeiro "j_>ode atribuir-se o insucesso (...) ao J iinite im

posto ao cucto do monuroento e urbanizagão do LocaJ e as he-

sitagbes que o estado da nossa técnica nâo permLtLu vencer

..."; no sequndo, "prevaleceram as dũvidas de inuiroc espi-

ritos sobrc o valor relativo das diversas concej>gôes dos

artistas nos trabalhos apresentados" . Distanc ian.lo-se do

iracasso pela teatral Lzagão do historial, e nâo rieixando do

acentuar em ambos as reservas sobre o "estado ria t.ocnica"

nacionai ou sobre "o valor relativo rias cliversa:"; concepgbes

doe artistas", Salazar pdde desenhar uma situagão que eal-

vaguardava a ideia, mecmo gue o seu prego íosee a imputagão

das responsabilidadee ãs classes prof issiona ie envolvidae,

num processo cujo eignificado não poderia jaraaie conf inar-st:

ao resultado destes concursos.

Falharia assim finalmente a concretizagao do uionumento

que melhor podia tracluzir e simbolizar um certo culto da

exegese da Histbria gue outros acompanhavara em qoetoe con-

feesoe sem terera uraa fungão tão preciea e abrangente. Tal-

vez, por ieso mesmo, guando, em 1938, Salazar anuncia e

define o quadro das celebragdes centenariac é neste projecto

que se fixa e também é o tinico que Jamenta náo se i or efec-

tivado (50). Desde 1933 que praticamcnte se protund.:ra fazer

dele o olo aqlutinador de uma afirmagâo nacional, buscando

urna relagâo perene cora essa realidatíe efectiva o quu, eob ac

diferentes propostas arquitectdnicae, incarnava o i omplo da

nova iiiiaqoin do país que o Reqirao neccssitava para se impor

miticamontc: dentro e fora do territdrio. Se a qrancie romaqem

que, oin 19 i7, se fez a Sagres (51), foi aquola que
o fervoi

nacionalista estava peciindo, nos inflamados discursos de

Alberto de Sousa e de Joaquim Manso, o horizonte que Salazar

vislumbrava no. .ano seguint.e,...ulttapaseava csse proposito ao
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...«>.-;trar que eLe se prestava a outros espectáculos e «1 m«i i s

i.u.ae admiragdee: "Pena é" - dizia o Presidente do ConeeJho

que "náo noc seja (...) riario assistlr ao espectãculo ma-

: .uvilhoso que seria desfilarem em grande parada naval,

oiante da ponta de Sagres, face ao monumento ao propulsor da

,:avegagão c doc descobrimentos nos tempos raodernos, luzidae

t opresentagdes de todas as marinhas do mtindo. Por niiro não

^ulgo impossivel gue a Europa, a Ásia e a Araérica viessem da

iueliior vontade e com a presenga de barcos seus reconhecer na

obra do Infante a ambigão e o impulso das descobertas e o

tervLgo prestado ã mais estreLta comunidade dos povos atra-

vés dos caminhos do mar" . . .

É claro que não havendo monumento nao havia possibilida-

tlo tíe concretizar esta evocagão, e ineeino que o houveese, a

conjuntura politica internacional não era de molde a favo-

:ecê-la. Continuava-se no mundo do sonho imperial carregado

ae recordagoes grandiosas na estrutural dependência de re-

."oniiecimentos vários que a oxposigão cto Muudo Português etn

parte resoiveria. Nc-la haveria de confluir os dois vectoies

ci't, que a prática da escultura se exercitara ao lonqo dos

anoc 30 -

a estatuária e o baixo-relevo -

rnesmo mitLqaua por

projectos falhados em desejos paradoxais que aqui vivifica-

riaro em eféraeras existências, a que sb o fundo dc exaltagâo

pacribtica pdde comunicar a forga efectiva de que necessi-

tuvaro. Todavia, a ideia de personificar oc herdie e oe fei-

; os na urqência de radicagão e consubstanciagâo coin os in-

•:eresses ideoldgicos que serviam, poseibi iitou aos escul-

tûiee uma mais concreta e intima participagão com historia-

uores gli eruditos ( na altura os directores dos pavilhdes) e

l undainentalmerite com os arquifectos, com os quaie acabaram

jjot' encontrar um projecto de vocagão comura pela vontade do

assegurar oe princípios vitais do discurso histdrico a gue

-,e eubordinavam. 0 resultado foi uma aparente demonstragão

ce torga da escultura gue tentou ir buscar a obras-chave tías

mais recentes representagdes nacionais no estrangeiro uma

qeneaiogia gue nao lhe pertencia completaraente, mas gue era,

o.e algura modo, o eeu suporte. Nesse espelhismo, a escultura

■ ■o.iquifstou um lugar..destacado_ jio' m.undo ...inct itucional, cria-
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rara-se raesmo prémios no S.P.N. para a estimular e desenvol-

ver, nuii; processo equivocado que não via a blocaqero cuja

irradiagâo ora tomada como f loresc Lroento. E esta t'oi a

qrande fatalidade que ndo sd confiqurou como correspondeu âs

metaroorfoses desta arte nos anos que aqui nos intert:ssa tra-

Nâo se tem reparado muito nos projectos que nasceraro pa-

raleiamente a maqna questão dos concureos para o Monumcnto

de Saqrue o que procedem da mesroa inspiragão. É verriade que

estes concursos resuinem e explicitaro, incLlior do quu qualquer

outra obra, o ideário que os presidia e a capacidado de rec-

poeta quc ontre os artistas encontrava. 'i'odavia, o quu oc

estruturou foi comum a outras propoet.is nao menos importan-

tes, princLpaLmente porque a elas se ligarn todos os pro-

jectos em que o decénio de 40 se encontra, por aseiiu rii.zer,

envolvido.

Apds Joaquim Manso noticiar em primeira raão no "Diario

de L.isboa" a determinagão de Salazar em assumir o compro-

roisso da edificagão do monumento ao Infante em Sagros ('>?) e

antes de ser nomeada a comissáo gue ostuciaria ac basus era

que se deveria formular o concurso (53), "A Voz", quot. Lci Lano

inonárquico, divulgava que Salazar manifectara o desujo de

ser erquida na capitai do pais uma estâtua ao fundador da

nacionalidacie (564). 0 historiador e poieinista Alfredo Pi-

raenta, que redigira a noticia, coraentava-a de modo peculiar

achando ser "uma vergonha gue andem por eese pais fora, era

estátuas e bustos, uns tantos figurôes gue não foram nada

neste paie, ou, o gue (era) mil vezes pior, gue fora.u sol-

dados da Anti-Nagão
- e D. Afonso Henrigues gue criou, i-cia

forga da eua eepada, a nacionalidade portugueea (...) tenha

apenas eetátua na terra gue a tradigáo aponta corao a do seu

naccimento". Com uma verbe apropriada, el.e nâo »6 apoiava

essa iniciativa do Presidente do Coneelho corao piu-conizava

que "Afonso Henriquee devia ter em cada ciriade do pais o ...e.:

monument.o". Era uma forma de recordar o nasciraento cia nagão

e ura modo específico de expressar o que o articulista cha-

mava "c.ulto totali.tario._da. påtXÍAl'. .._-.... senUme.nto.
esso oro que
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so f'. Jiava e no qual baseava a razão de cada vez olhar mais

o passado "como estimuio e quia do presentc" . A partir des-

. u: preseupostos não era, evidentemente, qualquer figttragão

«;jt iria servir a um personagem gue estruturava no seu âmago
i;: ;><-nsainento tradicionalista nacional. Ela deveria corres-

l>..i,dor ao significado novo gue se lhe atribu ia e implicar um

: •-•_ onhecimento dentro dessa actualizagão . 0 tinico testemunho

puoiico, gue Soares dos Reis deixara, parecia-lhe trouxo

deiuais, "delicado" em excesso, e muito prbximo do seu autor,

no qual reconhecia, por razdes de teraperamento ou tndolo,

;;<3t- poder "de maneira nenhuma integrar-se na alma de D.

ãfc.nso Henriques". A estáttta era "bonita" (55) apenas, e

Lc£o nao constituía matéria para equivalências e refloxos de

excltagão tão determinada. Tornava-se imperioso rever a sua

coi cepgão e atender â sua realizagão. Ora a primeira impli-

cava uma motivagão confessa para repensar toda a iconografia

ou atravessá-la de discussão gue seria, aliás, um dos teraas

raais fcrteis destes anoe; e, a segunda, uraa vez colada ao

sertLdo de oport unidade da anterior, que eievaria o espirito

dos escultores, descia entao ao nlvel do concreto, isto é,

da matéria em que deveria ser feita. Afastadas estavam deede

já as hipdteses dos mármores e dos bronzt:s, porque para o

tjrdador sd um material servia: o qranito
- "o qranito for-

to, rude, tosco de Entre-Douro e Minho".

Na sequência destas preocupagdes uma há que foi comum

aqcela que definiu a figura do Infante, logo na portaria de

19 7 3, e que se refere ã caracterizagão da eua natureza. Se

p<ira o Infante nâo se tratava "apenas da figura de ura jjrin-

cipe" (56) para D. Afonso Henriques tarabém era iraperioso não

(j vur como em eiroples "condottiere" (57). 0 pouco que entâo

eu cabia eobre o íundador e a desconfianga manifesta perante

ae fontes acess.iveis aos escultores - Herculano e Oliveira

Martins ou âs representagdes disponíveis, levara Alfredo

t' Lineuta a avangar algumas precaugdes gue eram já orientagdes

precisas. Não que ele acreditasse que D. Afonso Henriques

uec ussitasse delas, mas porque julqava que "para os noesos

.'iott.ens que fazem escultura", "duma incultura geral", esee

reí não era "estatuável" (58).
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Irapunha-ee, assim, pela necessidade, desenhar algumas

ideias gerais que se ligassem ã vontade dessas homenagens

com uma mais ou menos consistência hist.drica ela prdpria

feita do novo olhar com que o passado comegara a ser pere-

pectivado. 0 sistema de concureos públicoe foi uma torma

purfuita para marcar opgdes e divulqar propostas. Mas roais

ef icaz ainria foi condensar nos seus enunciados os dados

prospectorec de urna decifragâo de intencional idades que era

vil.il jj.ua os escultores se situarem como artistas o i.nter

pretes. Sb assim se compreende o cuidado posto nas curoissdos

nomeadas para esse efeito. Foram elas, em tiltima inetância,

que rnodeiaram o perfil futuro da estatuária portuguesa era

opticas de coerente estruturagão, que se repetiram e insti-

tucionalizaram até pela simples circunstância de serein quasu

sempre constituldas pelas mesraac pessoas. Bastaria contron-

tar os eiementos que inteqraram o qrupo que redigiu as bases

do concurso para Sagres com aguole gue tove a seu cargo o

estudo do regulamento para o monumento a D. Afoneo Henri-

ques, p.ira se verificar uma coincidência que não eia, cer

tamente, i'ruto de ura acaso (59). Eeeas pi osongas e seus va-

lores velariam por uma leitura produtiva ri.i estatuária, som

meemo se interrogarem sobre a acieguagão tiuina conversão si

mLlar de todas as grandes figuras a uma ideia de heroismo

que mantinha o mesmo ênfase, independentemente do modo como

fora conseguido e praticado. A dignidade, o vigor, a detcr

minagão voluntaria, passaram por cima de todas as compluxj.
-■

dades dae personagens e transforinaram-ee ero principioe oti-

cos cuja eetética devia secundar, em não menos simpi.it i cada

afirmagão. Oe psicologismos e simbolismos de toda a e_.. ta-

tuãria de l'.inal do sdculo desapareciam como uma inoperante

nianifostagão sem ser possívei asseverar se o novo idoaJ,

reviqorado depois em referências gormânicas, podia servir

para remodelar, com alguma imaginagâo, a iace do mundo da

escultura .

Aos dois projectos-sirobolos dos priroeiros anos da década

de 30, juntou-se um outro gue havia de trazer ã iuz do dia o

vector que faltava nessa reestruturagâo imagistica da Hie-

tdria. Dopois do monumento ao Infantc: e a D. Afonso IlenrL-
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ques momentos incontestáveie da expansão e nascimento da

nagâo surgia o propdsito de homenagear logicamente "a

ccnsolidagao da soberania portuguesa em Africa operada no

(:uariro clo século XIX, em lutas contra a resistência das

grandes ragas indigenas ..." (60). A escolha recaiu eobre

ricuzinho de Albuguergue, coneiderado como "figura iudicada

para perpetuar o ciclo da ocupagão militar africana" (61)

:ião so pelos seus feitos na tomada de Chaimite e na pacifi-
■ 'agão do Namarral como, fundaraentairaente, "pelas suas con-

i:t.pgôc;s em matéria de governo colonial". A sua visâo sobre a

i'ol it lca colonial cra de tal forma reconhecida cuiuo "posi
■

iva" qtie ultrapassava raesrao o terapo era cjue se exurcera

ciccura em que os probleraas de Mogarabique se encontravam

.lint.ia numa fase incipiente" -

para eubsistirem "como prin-

.,'ipicj d.i arte de administrar colbnias e que as novas cir-

.uustancias, posteriormente advindas não ( alteraram) em na-

tíiU' . A Lmprensa teceu futurantes eleqias, esperando ver

tuiqido esse novo stmbolo na capital que "perpetuará o que

«.td ao prodíqio fizemos em Africa para assequrar a nossa

.-.ooerania, no periodo de tão qrandes perigos gue foi o úl-

: .:í;ío rneado do século XIX". Assim, "em Lieboa, cabega dcj im-

j.>u: iu, o eeu monumento dirá gue era uma roentira o apregoadcj

■iecinaio daguele valor com gue noe séculos XVI e XVII a Crei

i.■.»_;. ;rosamente contribuiu, no Mundo, para tima nova civiliza-

gao" (62). 0 século XIX reforgara-a em plenitude e aesungão

iie herangas, de que Mouzinho era o penhor, e aqora cheqara o

tempo de despertar essa consciência em merabria sem equivo-

coc. Mae essa presenga, se por um lado coropletava a pontua-

cdo essencial de um itinerário da Histdria - a fundagão, a

expansão e a colonizagão
- marcando indiscutivelmente a vo-

cagâo patrimonial do Regime, que um amplo movimento de res-

i auroe arquitectdnieos acompanhava, como vimoe, por outro,

iĸ..o cobria inteiramente o preeente.

A ideia de eriqir este último monumento era coincidente

com a preparagão das celebragdes dos 10 anos do Regiroe e

tias deveriam afinar-se também pelo tempo e pe.los "feitos"

rio que se pretendia comemorar. Ora um tal empenharaento no

paesario -

que. não. iora .apanas. desen.cadeado por razoes de
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nacionalismos vários - embora contribuíssem para eolidificar

uro cariz ideoldgico fundaraental ao perfil do Estado Novo,

deixara na sombra os acontecimentoe recentes da prdpria "re-

volugão nacional". É possivel gue este esguecimento estra-

tégico fosse premeditado, tanto mais gue foi longa a conco-

lidagão rio regime eaido do movimento de 28 de Maio (63).

Todavia, esta apetência generalizada por raonumentos, não foi

capaz de produzir uma idealizagâo actual gue fixaece esso

acontecimento ou que congregasse vontades suficientes para

em seu redor se manifestarern como desejo de uma imagem prd-

xima da situagão vivida.

Motivos vários podem ter estado na base deste aparente

desinteresse em entronizar um passado tão recente e, entre

eles, não é de excluir as relagdes complexas que Salazar

manteve inicialmente com os militares, para aldm, cvidente-

mente, dos focos oposicionistas que marcaram a sua contes-

tagâo nestes primeiroe anos, com consequenciae vturi<iriej.ra-

mente coneideráveie (64). Mas tambem não seria um projecto

do escultor Armando de Carvalho Mesquita
- o único que se

conhece - e cuja maquete fora reproduzida e anunciada pelo

"Diário rie Noticias", em 1935 (65), que poderia responder

aos eventuals propdsitos de Salazar que moetrara jri as pre-

tensdee e o teor que desejava ver imprimido nos monumentos

de homenaqero.

A verdade é que a proposta académica de Carvalho Mes-

quita, mau qrado os seus esforgos, vivia de referôncias eim-

bdlicas cm complicadas aleqorias, coro dtizias de pcreonaqens

que rodeavam a fiqura de Gomes da Costa, implantada nmn ca-

valo que ma L se percebia tal era a profusão de soldados e

alusdee ã República e até ao prdprio Presidente do Coneelho,

que não sobressaia nesse amalgamento, contíenado plástica e

ideologicamente a uma restrita aceitagão. Com outro contex-

to, e ma'ts prbximo das aspiragdes de Salazar, nasceria, em

1936, a ideia da edificagâo de ura Arco de Triunfo, integrado

no arranjo do Pargue Eduardo VII, numa das versdes dc Cris-

tino da Silva, gue para este lugar, desde 1930, vinha pro-

pondo estudoe e alteragdes que eram, ero si inesmo, o reflexo
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tía- aspiragdes do tempo. E o Arco de Triunfo mais do que

qu. Jquer outro era a tradugão da "Lisboa-capital do Império"

iui. ), obra com assinatura reconhecĩvel e fruto da politica

tí'- roalizagdes tío governo de Salazar. Na dependência estru-

tuia. dessa vontade de raonuraentos, surgia assira, e por von-

taoe expressa do Preeidente do Conselho (67), a obra que

oiubloniiĩt Lzaria o Estado Novo ( e implicitamente a sua acgão)

nun.a cirobologia bonapartista , cuja afirmagão e excesso não

so ulr. rapassavam todas as expectativas como não encont ravam

r. r.jdi gão nacional onde se inserir. Para trás ficava a ante-

r'icr e timida propoeta do mesmo Cristino da Silva, em apro-

voirar a base larga da prevista estátua da República para

a.jcnciar um "museu da revoiugão", como em 1932, havia avan-

g.tco. (68). Em seu lugar, e já sem os eguivocos e contradi-

gricu: que essa jungâo inevitavelmente traria, fundeava-sc a

nrccl amagão de ura novo reino sem os embaragos daquelas pon-

tuagGes que iriaro exigir revisdes de uma Histdria ainda

uiuito prdxima da memdria. Quanto ã simbologia do passado gue

a íibertura dos dois concursos públicoc para o monumento a

Afcueo Ilenrigues e Mouzinho de Albuguorque evidenciara,

riest inancÍG-os h capital, em breve seriam remetidos para as

..'oidniae renovando e actualizando as premicsas que Ihes ha-

vlain clario origem.

Foi a imagem de um Estado Novo triunfante, activo, orgu-

líioco e inodernizado, que Antdnio Ferro levou a Paris, no <uio

:;egu i nte, para inostrar, enfim, a uma Europa reticente os

reuuiLt ados de uma acgão sobre a gual os olhares não eram

coincitíentes . A representagâo portugueca nesea exposigão

'. liternacional comegara a ser preparada no ano anterior,

<:xactamente sob o s igno gue dera o projecto do Arco de

'L'i' iunfo para o Parque Eduardo VII e, neeee ambiente clt: exal-

tag.io se forjou, cora apoio dos arquitectoc, pintorec, deco-

íitooree c oscuitoros, como vimos. No aspeeto que aqora nos

Lii toressa - a escultura - ela não deixou de reflectir a

real.. ciacte na qual ee integrava e apenae cluas estátuas pon-

t.uaram ocsa embaixada, representando o Preeidente do Conse-

iho, num trabalho de Francisco Franco, e o Presidente da

Ut-r.'LÍfj 1 i c:<i
,
modolado por Antbnio da Costa. A mitologia de um

C72



presente nacionai, gue Antdnio Ferro autonoraizou do culto

generalizado do passado, encontrou forgas, na exaltagâo in-

terna da situagcio politica, para justificar aquola escolha

centrada nas duas únicas pegas de estatuária que no pavilhão

portuquês figuraram, embora não se deixasse de aproveitar a

carga histdrica qtie algumas referências podiam proporcionar .

Todavia, esse re-envio, que pontuou a fachada cio pavilhão

com homenagens a Pedro Álvares Cabral, Camdes, Vaeco ria Garaa

(obras de Barata Feyo) e do Infante D. Henrique a Fernão de

Maqalhães (de Canto da Maia), era dado em preocuj)agdes ma.is

de evocagão que de intengão de presenga efectiva. E nâo ioi

por acaso que se utilizou o baixo-relovo para riar ossa m-

formag.io, registo mais aproximado da descrigão c; J ogo ria

fácil leitura, que serviu tarabéra, no intorior cio edifício,

para aleqorizar as fungdes e vocagdee do Estado Novo, nura

trabalho assaz coneeguido de Henrigue Bettencourt. De resto,

o aproveitamento do baixo-relevo do Infante D. Honrique, que

Gameiro apresentara no concurso promovido em 1933, cm equipe

com os Robelo do Andrade, e o contributo que outros escul-

torec como Antdnio Duarte, Antdnio cie Azeveco e Luie Fer -

nandee puderam facultar dentro deeee registo foruial gue ce

aliou ao agenciamento que oc decoradoree estruturaram, num

discurso que percorria as salas atravessando-as clo documen-

tagão vária e atraentemente disposta, resultou como fendmeno

francamente positivo que nâo deixaria de ser reconhec lcJo

pela imprensa francesa corno a mais sedutora imaqeiu de um

regirae fascista (69).

As notas caracterist icas desta iraagom, que foi veiculada

na Europa, sd em parte se repetirara nas exposigbee tle Nova

lorqtio e S. Francisco, realizadas em 1939. A intonc Lonal L -

dade que acabara por decidir a participagão portuqu.:sa ora

já de outra naturcza, como tLvemos oportunidade de vor, e <i

proximidade das celebragôes centenáriae comegavo a colocar

necessidades de uma atengão outra ao passado. Neste preciso

momento, ele era importante como memdria afectiva, que dc

veria cer devolvida aos araericanos-lueoe a quera a noesa re-

preeentagão se dirigia e, sobretudo, a ela importava ligar

os condiiuent-os-gue al-iraentariam--a- saudade -da- terra, coino
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Lucjar idí lico h espera de regressos ou de remessas de divi-

ciic que a recordaescm. Para que esta pretensão desse frutos,

i'ornava-se imperioso conquistar um crédito no qoverno que

periuitieee o desbloqueamneto de desconf iangas ou de Lndife-

i ougae reconduzindo-as a uma nova situagão que aparecia corao

...lcse joe.i de integrar os seus filhos dispersos pelo intuido. A

foiiiiula cte uraa Histdria coraum e exaltante era, assim, in-

ri.cpcnsável, raas a ela era preciso unir o presente no mesino

ic.puiso onde tudo passaria a convergir.

So ae estátuas de Salazar (de Francisco Franco) e de

('.'iii'uona (aparecid<i agora numa roelhorada versão cio :_oopoldo

de A!n,eida) continuararn a pontificar a insistência r.uma

cei ta imagem da realidade, feita de dignidades e saberes

que, ein Salazar, a figuragão de profeesor de Coirobra ajuda-

v<i, cuiis a sua toga e capelo, ou de postura militar diligen-

'■ c
, que Carmona simbolizava, fora do pavilhão, espalhadas

po'lo jardim, presengae coino "Cabrilho" (obra de grande gua-

licade plastica encoinendada e paga pela coldnia portuguesa

cia California ao cscultor Álvaro de Drc-e) ou alusdee monu-

mor talmente expressivas a "Raga" (Barata Foyo) davam o sinal

de uraa raudanga no dialogo cora o passado. Dele se deveria

aqcra retirar mais do que uma informagão ou alueão passa-

qoira porque era aí qtie se forjaria o primeiro encontro cora

ura pais cujos governantes eeperavam colhor ao fim os divi-

dendos daquele reconhecimento . Mas o baixo-relevo ncio dei-

xaria de exercer a lungâo, que já em Paris exercitara. Para

alc'iu d<o; três fiquragdes dc: Vasco da Gama, Pedro Alvares

c'atral e Luis de Camôes (de Barata Feyo) que pontuavam o

Lacio dir.:ito da fachada, ao baixo-relevo seriam pedidas

alnda maic provas da sua capacidade de explicitagão tuigu-

rante e, Henricjuc: Bettencourt , refez mosmo, no interior do

p.'.vilhão, a aiegoria ao Estado Novo, gue no ano anterior

<ipr uuor.tara em Paris, desenvolvendo a tumãtica e acrescen-

t.ai.do-lho dadoe eem contudo a enriquecer sob o pontû de

victa formal.

A Canto da Maia, porém, foi pedido mais que a totíos os

.->■«. i.roe, pelo simples facto de que seria ele a fiqurar o tema

'■
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a gue se subordinava a exposigâo internacional o quo a re-

presentagão portuguesa parecia ter esquecido. E esea grande

temática era tão sômente a idealizagão do "Mundo de Amanhã",

aesunto pertinente numa época em gue a Europa entrara em

convulsão e os Estados Unidos cantavam aincla as deliciac da

mãquLna-toda-poderosa, das qrandes cidades satélitee e das

auto-estradas, como vimos. Pelo meio, Portugal preparava a

sua casinha rústica num basis de paz e estagdes florldas,

gue o S.P.N. coraegava a cuidar, ein esperangas de tuiisrao gue

a guerra contrariaria . E fo.i essa aiegoria rio "Mundo de

Amanhã" , que para este país se reservara, que Canto da Maia

trabalhou, num extenso e monumental baixo- relevo, encenado

numa especie de altar até onde se subia por uma escadaria,

em deqraus de simbdlica vontade.

Vale a pena, porém, determo-nos um pouco neste baixo-re-

levo não apenas pelo significado que assumiu mas pelo lonqo

caminho de adaptagdes e ajustamentos que os primeiros estu-

dos sofreram até puderem receber com jucteza a ieqenda ti-

rada de uma frase de Salazar, onde este sintetizara as qua-

iidades que procurava fazer manter no espirito da nagâo e

que ficaram célebres nos três items: "a simplicidade cla vi-

da, a pureza dos costumes e a dogura dos eentiiuentos
"

(70).

Fora aesim que o Presidente do Conselho explicara, em 19 37,

aos irmâos lusos do Brasil, como pensava "a todo o transe

preservar da onda que cresce no mundo" (71) o que então

charaava de "equilíbrio das relagdes sociais", visto e re-

flectido nesse "ar familiar, modesto mas digno da viria por-

tuguesa" era gue se traduzia "a paz social". Ora essa "paz

eocial" assente no núcleo familiar que, para Salazar, iria

garantir o "Mundo de Amanhã" e, coitio tal, foi encomendada a

Canto da Maia uma representagão de "A Familia em Portugal:

avds, filhos e netos" (72).

0 tema da "família" fora longamente tratado por este es-

cultor entre finais dos anos 20 e principios do deconio de

30 (73) numa perspectiva intimista que colocava todo o

acento na modelagão do desenho dos corpos e no efeito plás-

tico do conjunto, sentido como uma unidade que não precisava
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d«- outrac referências. 0 baixo-relevo, pela sua natural es-

p.:( iticidade, veio introduzir um elemento discursivo que o

er.ci. uor t.eve que aceitar corno ura facto inerente ã encoinen-

díi . Mas essa leve introraissão que deu um primeiro estudo

(!<:;, ses três raomentos qeracionais, onde a estruturagão dc

cac<i painel ee condensava em composigbes sistematizadas e

eqi: i t ibradae pela forga de certos elementos, como era o caso

<!<• o eavalo, no núcleo dos "avbe", ou dae árvores e í'rutos

110 tioe "filhos", passa a distorgão quando esses mesmos ele-

mertos são substituídos por conf iguragdes mais ligadas ao

quotidiano real. Foi o que aconteceu na passaqem da figura

cio c.tvalo ãs mais plausíveis vacas, que tirarara grande parte

tía unidade forrnal do primeiro tema, e na substituigão cJíis

.iivoros e frutos que formavaro o fundo do segundo pelas redes

de peeca, alteragâo essa que obrigou Canto da Maia a re-de-

:..:i;h<ir a presenga da ovelha gue compunha o conjunto, ele-

vcir.tío a até ao ombro da f igura masculina que simbolizava a

p.i r ..unicJade no painel central. Outras raodif icagdes foratn ali

Lnt roduzidas : envelheceu-se mais a figura do avd, concreti-

zí.n.i-ee uina certa abstracgão que trespassava o painel do "fi-

llic.'s"
, dando ã fiqura feminina uma consentida raaternidarie

que não tinha, e deixou-se o painel dos "netos" em respira-

g<a. niais livre, mais autentizada. Mesmo assim, essa charaada

a realidade, que quase tocou a natural ística visão que a

riecada sequinte iria fixar, não foi bastante para se irapor a

C.oito da Maia como questao ineuperavel e, nesse baixo-rele

vo, ele rieixou não apenas uma obra, mas uin exemplo seguro de

coíi'.g ora possivel resolver uma impositiva jjedagogia sern fa-

:.cr codências lulcrais aos valores da criagão.

A vaga de exaltagão de alguns heroi.fi da Hictbria pãtria

quu jiorcorreu estes anos, e que encontrou cco suficiente nas

ambigbes do Regime para se traduzLr ero concursos públicos

destu nados ã edificagão dos respectivos raonumentos, não pode

íazer rnquecer o papel que a escultura comegava a ter na

rie.orngâo dos edifícios públicos. Estci união entre a arqui-

teco.uira o a escultura proporcionou uma condensagão doe

juiíîoĩpios ideoldgicos gue as representagdes nacionais voi-

cuiaram no ectrangeiro, fazendo dos pavilhdes um campo cie
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ensaio privilegiado, pela sua natureza efémera e pela en-

fatizagão que permitia. É verdade que as primeiras partici-

pagdes do novo reqime nas exposigdes internacionaie, em Se-

vilha (1929) e em Paris (1931), não conseguiram explorar

todas as potencialidades gue tal facto facultava, parecendo

mesmo faltar-lhe uma ideia aglutinadora capaz de produzir um

discurso estruturante. Todavia a nova embaixada em Paris

(1937) e depois as gue se levaram a Nova lorque e S. Fran-

cisco (1939) dão-nos o reflexo de uma súbita reconversão

que, tendo embora a assinatura inconfundivel do Antdnio

Ferro, não pode ser apenas por ele explicada. Sobretudo, se

analisada pelo luqar que a escultura passou a ocupar, nessas

perspectivagdes da imaqem de um país, até atinqir o momen-

to-cume, em Nova Iorque, onde por si mesma, e em alianga

extrema cora a arquitectura, consequiu congregar, nura esjjago

guase marginal ao pavilhâo propriamente dito, a tra-

dugão-simbolo da temática de toda a exposigão
-

gue era

também o sonho salazarista do "Mundo de Amanhã" .

0 trabalho de Canto da Maia foi ali entendido e enalte-

cido, não sb pela sua qualidade conto, fundamentalmente, por-

que resolveu o maior problema daquela representagão, que

era, exactamente, o modo corao se deveria tocar uma temática

cuja imposigão tinha sido pretexto e condigão da prbpria

exposigão, como vimos atrás.

Ferro, quando anunciara a participagão portuguesa, dis-

correndo, em entrevista aos jornais, longamente sobre ela,

confessara não saber ainda como tratar aguela guestão (74),

por sinal, o fulcro de onde tudo partia. Aoe interecses po-

liticos, comerciais e ideoldgicos estabelecidos, o baixo-

-relevo de Canto da Maia trouxe a solugão de um enquadra-

mento no contexto da manifestagão internacional e tornou

acessível uma mensaqera que serviu corao nenhuraa outra a cru-

zada de Salazar, sera precisar de ter ou ceder ao perfil de

uin nacionalisrao arcaico. Com esta espécie de milagre e den-

tro cla autonoraia particular do destague gue se lhe conferiu,

o baixo-relevo ganhou uma afirmagão que não tinha e recupe-

rou um poder antigo que não mais deixaria de ser reclamado.
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A consiqnagão de uma verba especial no orgaraento de Es-

taclG para o ano de 1932-33 destinada a decoragdes e ed.ifí-

c
•

os públicoe (75) tinha sido um primeiro sinal da atengão

qtii- u pcrier j^restava ã nobilitagao rias cidadec. Ern certa

mecida, ela foi raais um encora jamento aos artistas que a

i i ■ tiugao ef'ect iva de uma realidade que ainria teria de espe

1,11 • i I .|ll l.i- .1 ll< >:. | >.l I .1 :;.' I <• ■</, |,ii . /\ i ii.iin |i| i ,i,-,|< , < |, , | ||. | | I u | , ■

N«.n. ionul tíe Estatistica (1935) pGrie mostrar o d<:scnlio <i.Liida

t.eine dosta intencionalidade no qrande vitral encomendado a

Abi
"

1 Manta (e executado por Ricardo Leone), nas dispersas

por.tuagdes decorativas de Martinho da Fonseca e nos retratos

rio Chufe do Estado, do Presidente do Conselho e do director

du respcctivo Instituto, pintados por Eduardo Malta quo

i>i cenchiam ac paredes do grande salão de reunides . Era uma

po: taagão m.ínima, sero preteneão ou razão para se reivindicar

coiro programa decorativo, na linha, aliás, do que então se

taz.a. Mas, loqo no ano seguinte, um projecto do mesmo ar-

quitecto haveria de trazer consigo uma roudanga radical nesre

tloii í nio .

Constituirá sempre um rootivo de refluxão as consequên
-

ci.is cjne a c:difit:agão da prinieira iqroja roocierna em Lisboa,

riscttda, t-rn 1936, por Pardal Monteiro, produziu. Envolvida

uuii.i jjolêniica que ultrapassa o ámb.ito desto trabalho (76),

mas apoiada fortemente pelo cardeal-patriarca de Lisboa, D.

M.u.uel Corejeira, ela "marcaria o início duma transformagão

uiu roda a arte religiosa" (77), como entâo se previu e de-

sojou, aceitando tornar-se raodelo de ura programa construtivo

tju.' englobava, por inerente necessidade, um controlo sob o

(|ti.it se rieveria desenvolver a escultura. A ligagão do pro-

jtuto arquit.uctdnico a eete suporte referencial, que tinha

<•:< itjoncias iconoqráf icae prdprias e valores de reconheci-

iuoi:t o a salvaquardar, elevou esta obra a um paradiqma cone-

iiui i vi i que não maie se limitou a uma tipoloqia do edificio.

A vetciade o quo, por razdes de riqor, houve a preocupagão do

junt.ui ã iniciativa uma equipe de artistas que desde o ini-

cio neia trabalharam, invertendo a situagâo habitual de uro

.ip.Jo final aos escuitores e pintores para pontuaroit ara

trugado que, ci partida, era pensado sem eles.
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Com a construgão da Iqreja de Nossa Senhora de Fatima,

deu-se inicio a um processo que, introduzindo os artistas na

produgão das obras do Estado, os situava com outra consis-

tência nesses proqraraas uma vez que a eles lhes era reser-

vado um papel iqualmente estruturante . Quando a consagragão

da igreja se deu, em 1938, a capital e o país forara postos

perante um facto que n.io era apenas a concretizagão de um

projecto moderno neste gdnero de edificios em Portugal.

Diogo de Macedo vincou bem o significado desta erapresa

(78) e analisou, com entusiasrao justificado, o trabalho que

os pintores e escultores ali fizeram, em cstreita coiabora-

gâo com Pardal Monteiro que, na mesma altura, detendeu as

vantaqens desca relagao cubordinada ao vector-chave de uin

proqrama (79). Quanto ãs obras propriamenf c ctitas, c para

alêm doe cdlebres vitrais de Almada, que inf luenciaram de

incjctû particular a sua obra pictural, e dos frcscos de Hen-

rique Franco e de Lino Antbnio "buscados com carinho em do-

cumentos iconoqráf icos e transplantados com oriqinalidade de

aqrupamento e espiritual izados no filtro emocionai" que oe

trcspassou, como foi então observado (80), a oscultura con-

quistou todoc os direitos de cidadania quc: teitiporariamente

havia perdido.

Leopoldo da Almeida assinou a decoragão do Baptietério,

com uma estátua de S. Joâo Baptista a pontuar a vocagcio li-

túrgica do espago, e um baixo-relevo na Casa Mortuária re-

precentando
"

A ressurreigão de Lázaro", numa modelagâo

cuidada e coneeguida, Antbnio da Costa escuipiu a estátua do

Noeea Senhora de Fátima gue se levanta no ãngulo ctireito da

frontaria da igreja, Raul Xavier recuperou a tradigão da

raadeira fazendo a imagom de Santo Antdnio, Harata Feyo foz o

crucifixo para o aLtarunor, Anjos Teixeira conccbeu a porta

do sacrário, nura baixo-relevo era bronze guo desportou o in-

teresse de um levantamento de pegas similaros (81) ... Mas

nesta presenga da escultura todos os olhares convergiram

para o friso de Francisco Franco, "0 Apostolario" , que so-

brepde a porta principal do templo, "quase dominando a en-

genharia ent_que_ _ ass.enta.'L. .^ 8J_X-..._T_ai ...coino Diogo de Macedo



jjreviu "os firiis tomá-lo-ão, possivelinente por uro pormeiior

rie.orativo" (83). Todavia o gue ali se apresentava, era "a

>.::;cu itura capital deste monuraento"
,
a voz tíe "um solista qttu

:.:- riictinguiu, sem prejudicar a harmonia geral". Franco "la-

V! mi unia obra de art.e gue a arguitectura enguadra e que ali

c>u Leolada será eeinpro uma obra emocionanto, viril e cris-

t.«i" (04). As suas consequências não se rutiuziam ao "reatur

uitiii t radigão iconoqráfica era Portuqal", po.ie além deste me -

1-.10, como reconhecia a revista "Brotdria" (85), outto

oxictia e, esse, era já visto como havendo "de transforniar a

iiieiit ai idade tíc arquitectos , escultores e sacerdotes", obri-

q.itlos, necessariamento, a reparar nestes iiiodelos. A cjuestao

n, io 1 'Lcaria, porém, confinada aos programas dae novas iqro-

ja... u, eesee enormes ba Lxos-relevos, numa uxtensão de cjuase

t i (•■..' metros por dois de altura, revelariam, pouco a pouco,

.í sua exemplaridade como adequagão express'tva a uma nâo me-

iio: uova fungão da arquitectura que os anos Lmediatamonte a

segu'tr iriam pbr em pratica.

0 movimento moderno trouxera já coneigo uma urbanidade

tjue .i racionalidade dos eeus tragados juntara pontuagbes

ri.-corativas intecjradas na nova linguagem ero gue se afirmava.

A '.'asa da Moeda (1934-36) de Jorge Segurado pdde mostrar

c.:no ora poseivel jogar com a mobilidade das fachadae o eom

c> oqo dos corpos do edifício havendo espago para a criagão

tí.i occultura num conjunto tão expressivamente entendido como

esiu. 0 baixo- relevo, alqo naturalista, de Francisco Franco,

■:sc I arece essa convivência mais do que justifica a sua

e i qn i f icativa presenga formal. De qualquer maneira, era a

; e: i ituigâo dos direitoe de cidadania de uma arte que ia

opeiando uma mudanga no entendimento dae relagdes que pac-

;..i.i <_. estabeiecer com a arquiteccura.

A onda de modernizagão dos Cafes de Lisboa, na sua qran-

«1.- maioria assinadoc por Raul Tojal, sustentara dois ext;o-

l.iios baixos-relevos de cimento de Diogo de Macedo (o ou-

ttt.; tíois de Anjos Teixeira) no Café "Palladium", como pro-

j>t>r c Lonara os de Barata Feyo para a fachada do "Jardim-Ci-

ii.u.i" (1934) com risco de Raul Martins, ou ainda haveria de
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justificar as decoragdes de Leopoldo de Almeida (e de Bar-

radas) no novo Café "Portuqal" (1937), de Cristino cia Silva,

ou oc notáveis baixos-relevoe do meerao Leopoldo de Alraeida

para o Cinema "Éden" (1937) de Cassiano Branco. Pelos anos

40 fora, esta união continuaria a pontuar, era desejo ou

efectivagão, os grandes projectos do Estado ou edificagôes

de empresas particulares . Os Armazéns Frigorificos em Al-

cántara (1932-1942), de João Simdes, contariam cora a cola-

boragão de Barata Feyo, nos expressivos e bem modeladoe

painois guo se harmonizam com as fachadas do edifieio, ein

alogoriac que os baixoe-relevos ostentam e nas duae estátuas

com figuras tipicas de maritimos gue decoram a entrada, tal

como depois, o "Diário de Noticias" (1940) ou as "Gares Ma-

ritimas" (1942 e 1945), obras de Pardal Monteiro, p'.uieram

contar com os frescos de Almada Negreiros que, nessas cons-

trugoos, deixaria reforgada qrande parte da sua capacidatíe

invuntiva .

A escultura fora ainda reservada outras pontuagdes, sem-

pre paralelas aos empreendiraentos mais caros ao Estado. A

remodelagão da Assembleia Nacional, integrada num arranjo

urbanístico local de Cristino da Silva, pedia, na nova mo
-

numentalLdade da escadaria tragada por Antdnio Lino, uuia

pontuagão eecultdrica afim, que Raul Xavier reforgou ora doie

moiiumentais ledes que a ladeiam, enquanto no corpo centra!

da fachada as aleqorias h "Prudência" ,
ã "Justiga", ã "For-

ga" e <i "Temperanga" ,
foram pretexto para as estátuas asei-

nadas, reepectivamente, por Raul Xavior, Maximiano Alves,

Costa Mota (sobrinho) e Barata Feyo. Todavia, este fora um

diíicil oxcrcicio para os nossoe escultores. Feitae e re-

foitas vãrias vezes, com excepgao da de Raul Xavier, por

nâo eo adaptarem ã monumentalidade que todo o conjunto re-

quoria (86), elas são o exemplo acabado clesea dificuldade

que, sb em 1942, encontrou fim numa pouco feliz obra consu-

tuada (87). Em 1940, porém, no novo arranjo dos jardins deste

Palácio, já estavam colocadas as estátuas que para este

aqencLamonto tinham sido encomendadas : um vigoroso e bem

modelacio "Pensador" e várias "Esfinges", de Leopoldo de

Almeida, confirmavam o papel preponderante gue a oste
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escuitor, nesta grandiosa obra, fora dado, e que nesse inesmo

i.'iiletcj havia assinado os relevos alusivos ã pesca o ã

<_.j] icultura para as sobreportas desee edificio. Ao lado, no

pequeno jardim público de S. Bento, também aqenciado por

Ciistino da Silva, foi igualmente erigida, em 1947, a

qrandiosa estátua da "Familia" que este arquitecto concebeu

(trii) e esbogou, antes de Leopoido de Alnieida a modelar e

osculplr na emblemática pega que haveria de simbolizar a

sintose ideoldcjica da política de Salazar, em cuja imaqcni cta

-•;.e i rutura familiar tudo assentara. Mas este era jã um

exeinplo da outra via que a escultura tomava, mais colada aos

pi o jtsctos de arquitectura, coir.o idealizagcão de voluraes ou

coiiío rcf erenciagao iconograiica do conjunto, como veroraos .

Na linha das colaboragdes, com mais ou menos apoio ou

previeão dentro das concepgdes gerais das novas edificagôes,

oncontramos ainda no projecto de Carlos Rebelo de Andrade

p.ir.i a "Fonte Monumental" (1940), na Alameda Afonso Henri-

qu.:., esta vontade, que os baixos-relevos de cerâmica de

■ loi ije l.arradas serviram, corn cenas aleqdricas ao trabalho,

oolocadas lat eralmente, enquanto, na parte central da i'onte,

t iquras alueivas ao Tejo e as quatrcj Taqides de Dioqo do

M.icedu e grupos de vocagão decorativa de Maximiano Alves,

.-mprostavam ao conjunto arquitectonico um viqor de diferentu

tju... : idade . Dioqo de Macedo conferiu ã representagão do i'ejo

líi.io sobriedade e um classicLsmo que as lembrangas de Bour-

<io ih: animaram, numa obra que se destacaria por naturai en-

tei.iimento de uma prática a que pouco depois, ele volunta-

ri.uiieute poria fim, por motivos particularee e intirooe, fa-

ri-ii.do eete trabalho corao uma das manifestagbes derracieirae

tlo stui exercicio de escultor. Pelo contrário Maximiano AL-

vu:., uitcontrava-se na altura, no extreino oposto. Ocupatío com

.•::( oiiioudae do Estado, já dentro do quadro das celebragdee

coi i enririas (89), e na sequência da colaboragão que encetara

ct>in o.; Rebc:lo de Andrade em obras de cbmocta e potente rea-

li:.igao, como a substituigão do antigo sifão de Sacavdm, qtie

qarantia o abastecimento de águas a Lisboa, por outro mais

CC'T riigiio com a reestruturagão das inf ra-estruturas em que

lUi, rr.e Pacheco se langara, facilmente transitou com a cqaipe

O O /..
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já formada para o projecto da Alameda que coroava a inter-

vengão anterior e cuja conclusão decorativa se efectivou em

1942. 0 novo sifão do canal do Tejo, feito em cimento armado

numa estrutura intercruzada de fungdes e imagens de forga,

teve em cada topo o remate simbblico que pedia e neles Ma-

xiraiano Alves deixou duas qiqantescas estátuac, em cimento,

com sete metroe de altura, hipnotizadas pela qrandiosidado

da obra que, assim, eublinhava, em "diiisensdee quo fazem dela

a maior (estátua) de todo o Portuqal" (90).

Pela mesraa altura e liqado ainda ao projecto dos Rebelo

de Andrade para a ampliagão do Museu de Arte AntLqa, sob

orientagão de José de Figueiredo, entâo director daguela

instituigão, Diogo de Macedo criou ainda ciuas figuras ale-

qôricas da Pintura e da Escultura para a frontaria tío edi-

fício cuja entrada se faz pelo Jardiin da Rocha, e que rema-

tara, de inodo sdbrio, as pilastras da porta.

Foi assira que, desde o inicio, a confiquragâo exaltante

das obras que deverLara concretizar a efeméride do duplo

centenário da Fundagão e Restauragão da nacionaLidade, im-

plicou uma acgão conjunta de arquitectos c escultoree, não

deixando apenas ao ãmbito restrito da expoeigão do Mtindo

Portuquês essa colaboragao. F certo que foi neia que esta

convivência melhor se traduziu em trabalho concertado, mas,

fora dela, e banhadas pelo meemo espirito, ae qrantíee ini-

ciativas que deveriam mostrar sem equivocos o "csforgo rea
-

lizador" do Estado Novo, foram buscar os escultoies para

ajtidar a evidenciar eese propdsito. Projuctoe como o Aoro-

porto da Portela (KoLl do Amaral), o Estãdio N.icionai e o

viaduto Duarte Pacheco (Jacobetty Roea), o Parquo de Mon -

santo (miradouro c equipamentoe de Keil do Araaral), l'raga do

Império (Cottinelli Telmo), Praga Afoneo rie Aibiiquerqiie

(Pau.Lo Cunha), e arranjoe dos Jardins da eidade (Estrela e

Campo Grande), para aldm da Fonte Monumenta 1. (Rebelo de An-

drade) já referida, ou do entâo adiado Parque Eduardo VII,

tiverain a sua reivindicagão escultdrica coino coroamento da

realizagão .
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Pai'a o Aeroporto, inaugurado era 1943, Barata Feyo conce-

ii.'i. uma enorme figura alada, com uma anatoraia cuidada, e

ai i avessada por um vigor gue consubstancializava o novo po-

■ l.i ria-s ligagdes internacionaLs ,
num baixo-relevo carregado

.!.■ teioicidades antigas, enquanto Raul Xavier depositou todo

o ■,<-u unqenho nos baixos-relovos do viaduto de Alcântara num

si.l ! i. nhacio do sentido e dos esforgos que a elu presidiram.

.1.1 ii..ira o Estádio Nacional, inaugurado em 1944, com pomjja o

c i i ciinstancia (93), a escultura não encontrou ec:o nem von-

t <•.<,:<• financeira para a viabilizar simultanoumunte a cons-

; i'.lcíIo e os pedestais preparados para a receber esperariam

i '', <inos para figurarem as modalidades da periela e do oxer-

i.'it'io gue ee esperava ver desenrolar nacjuelo monumental

cGnjunto de construgbes ,
em que sb o Estáciio de Honra ocu-

jii-v.i 200 liectares . Mas uiosmo esse, que comportava uma ecca-

ti«it ia cicldpica, não prev i ra na sua qaleria superior espago

p.Tra a colocagão de bustos ou estatuas, conio const.atara, era

194i>, Estrela Faria, nura depoimento prestado ã volta deste

!.:>•:!:. i (94). Toda a atengão foi posta na porta de ferro tra-

Dc Lhnda da entrada de Honra, onde se recort.avnm "os sirobolos

ri.i u.icionalidade e da sua universalidade" (9'.) e á escultu-

t.i, Loi ontão atribuido um sentido muito gerai, corao traba-

1 lio "gigantesco" de canteiros que deixaram alL a sua "ci-

rurqia eetetica no corpo da terra, amoldancio outeiros, cor-

riqindo encostas, amaciando horizontes" (96). Sb em 1958,

usi ai uas de bronze rt:prc:sentando "O Atleta" (lloltíor Baptis-

t<i), "0 Halterof ilista" ( l.aran jeira Santos i e "0 Corredor"

(StoLla), tentariam reparar modestamente essa falta t:m ciis-

cursos desajustados pelo tempo e enqenhos prdprios.

0 Parque de Monsanto c o arranjo do Jardiin do Campo

(a.nirie tiveram melhor sorte por terem encontrado oin KeLI do

Ara.ii.iJ o filtro atento a uma depuragâo rie forvorcs, que

im.'iiiiio passando pelo projecto de um teatro ao ar livre, para

t> l'arquo, e de um padrão comemorativo construicio no mLra-

riot.ro, com uraa caravela esculpida, puderara escapar a vaqa

rias riiir.cnsdes engrandecedoras que manif estavam, muitas ve-

zes, a sua presenga sd peia correspondênci.i em taroanho. No

J.uriiiu cio Campo Grancte, qtie beneficiou de um proqraraa onde
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se previraro equipamentos, deede o qrande reetaurante Alva-

lade (decorado interiormente por Maria Ke.il o pontuado no

exterior por um baixo-relevo de Antdnio Duarte) até aos

campos de ténis e piscinas, inauqurados sb em 1947, velou-se

tambdm pelo seu arranjo paisagistico, inic Lalmente favore-

cido pela colaboragão do engenheiro Gomes de Amorim, tambc.m

responsável pelo a jardinaroento de Monsanto. So alguma con-

cessão houve no desenho da ponte decorativa gue atravesca o

lago, para a qual ee fez uma escada de aceeso em pecira, la-

deada por dois débeis potros, concebidos por Rocha Correia,

outra intengâo respondeu ã encoraenda da "Sereia", i.eita era

19 38, a Canto da Maia, pega notavel pela raodoiagão cíos lon-

gos cabelos que a envolvem e a estruturam, em pose de uma

serena estabilidade que lhe vein do interior (97). Mais para

o fim da ddcada otitras pegas se lhe juntariam numa tentat iva

de tradugão visível dessas restruturagdos que a e.-uãtua de

Antdnio Duarte, "Mulher ao espelho". vincularia em adequada

sinalizagão junto ao lago.

Aliás, esta conjugagão de esforgos no melhoramento dos

espagoe ajardinados da cidade, ganhara um novo alento, cm

1940, cora o langamento das famosas expoeigdec cie t loricul-

turu, promovidae pela C.îmara Municipal de LLcboa com apoio

do S.P.N., e nas quais Keil do Amarai e Gomes de Ainorim on-

saiaram recantos, coro propoetas e solugdee de arranjos que

haveriara de ficar corao modelos, e não apenas para a capital

corao veremoc. Mas antes, há que fixar os dois momentos-sim-

boloe do ano de 1940, que ficaram como fulquråncia extreina

do que se pretendia ou podia deeenvolver, corao alirmagão

escultbrica de uma epoca, que "quie criar um oetiio" ('»8)

atravée de uma empresa que, desde o principio, se vocacio

nara como efémera.

Apde a qrande manifestagão, que teve forgas para erigir

uma "Cidade da Histdria", deveríamos ter deparado c-oiu pro-

jectos gue continuassem os designios centrados em Deiém,

expreesando em edificagdes definitivas o que, ero qeeso e

estuque, os cenários da exposigão laziam prever. Em vez

disso, pordm, os pavilhdes foram ficando atc se docmoronareiu

t8a
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oi. retirarem com falsas ecperangas, como íoL o caso do "dos

Po.'t ug..e:.es no Mundo", demoLido para dar lugar ao Palácio do

!,' i i r .iinar , corao vimos, ou mesrao se consumirem em chamas gue

liiii , i.raso de incêndio pdc f Lin (99).

0 cjuc da exposigão do "Mundo Português" ficou, nos ar-

t.urjos urbanísticoe que a seu pretexto se fizeram, foi a

poii! uag.ĩo escultdrica tia Praga do lmpdrio, cíulineada por

c'om Luelli, coroada com dois qrupos monumentais de "Cavaloe

M.i iniios" concebidoe por Antdnio Duarte, c a marcagão do

:.i.vc> aqenciamento da Praga Afonso de Albuquerque que Paulo

Cuiiha tragou, e que Barata Feyo e Antdnio da Costa remataram

em quatro alegorias que fecham o espago (100). Delas se po-

d.uia dizer que joqavam já uma vocagão monuratuitalista com

r.i zus na exposigâo que as fez nascer e, objcct ivaiuente,

cii intereeoes em conjugagdes arguitectdn i cas gue as detcr-

mi n.ivaiu, em herangas ínentais e culturais tjue vinliam tíos

iji .iiiries projectos que os concursos públicos proinovor.im nos

cil.o:. 30.

A jjrática do baixo-relevo tambérn não ficaria impune ã

[>.is:.;.iqi.:in e ao servigo cju..- ã exposigâo do Munclo Portuguos

j)ic:;tou. E verdade que, jâ em 1936, por altura tía exposigâo

conoiuorativa clo Ano X do Regirae, ela tivera um Jugar desta-

o.irio e curoprira a fungão cjtie a estatuária cstava destinada

suprindo atc as carências das alegorias fructes que a p.in-

c.ij"a deixara, coroo vimoe. Depois, as reprosentagbes nacio-

s.7:; ncj estrangeiro consolidaram-lhe uma lungão ideoLdg.Lca

<]..<• oc bons raomentos da exposigão de 1936, com Henrique

iioi i encourt na sala "da Revolugão Nacional" ou mesmo com

Iriit I Xavier nas f iguragôes do desenvolvimunt.o tía "Agricul-

tutu" e das "Coldnias" ja evidenciavam (101). Em 1937, a

ex|>osigão "Histdrica da Ocupagão", levada a cabo por Júlio

t.'iiyot a, Agente Geral das Coldnias, no PaviLhão do Pargue

l'.'dtardo VII, traduziu em termos paradoxais esta demonstragão

om casa, p>aralelamente ã afirmagão gue em Parie so consuma-

va . Os três baixo-relevos rie Barata Feyo, representando o

iiii.n.te Santo, o Infante D. Henrigue e D. Sebastião, erara

o' i .iveesadoc pela meema ideia revigorante de heroicidade sem
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conformidade possível com o carácter especifico de cada uma

dac personalidades, enquanto Maximiano Alves se encarregava

de exaltar Ferreira do Amaral (governador tíc Macau que, apbs

a cua acgão bélica com ocupagão militar das ilhas da Taipa e

Coloane, fora morto em 1849 peios chineses revoltados) e

isco na sequência de estudos anteriores que já lhe valeram,

em 1935, a encomenda da estátua, destinada h homenaqem que

naquoLa coldnia se pretendia fazer. Hein Seinke, esee tratara

o toma ci.i "Sala do Drama da Ocupagão" com uraa pega descri-

i iva e eom uma estátua a St« Antdnio que seria novaroente

exposta no do Mundo Português. Mae foi noe baixoe-relevos cie

HenrLque Bettencourt, para a sala "doe Brasdes", quo este

rt:qLsto voLtou a recuperar toda a tensão e qualidade que se

lhe reconhecera. Claro que isso não siqnificava que todos os

escultoros passariam a cultivá-lo dessa maneira. As duae

enormos estátuas de Manuel de Oliveira que pontuararn a ía-

chatla do Pavilhão do Banco cte Anqola (projecto de Vasco Re-

qaioira) na Exposigão-Feira do Luanda em 1938, foram a

exemplif icagão de que não era possível uro entendiroento re-

flcxo das qrandes oportunidades que os artistas viviaro.

Acontecimento de consequências inumeráveis ou reunião de

i.iuhae que ee vinham desenhando ao lonqo do decénio que ali

torminava, a exposigão do Mundo Português deu logicaraente um

larqo ospago â escultura e foi a ela que pediu grande parte

da sua fungão pedagdgica. Para vincar mais essa aposta, que

a arquitectura suportava, resolverara-se as questrioc pon

dentc:e dos qrandes projectos que atravessarara es;:.os anos,

tíemonstrando dentro e fora do espago ria exposigão que a sua

liora chegara. Aos raalogros succs.sivos dos monumentos par.i

Saqree, respondeu-se com o Padrão dos Doscobrimentoc guo

Cottinolli esbogou e Leitão de Barroe e Leopoldo do Almeida

deram forma mental e plástica, corao vimos, num clesfecho a

medida que o tempo confirmaria ,
na cristalizagâo clo projecto

ao ser paesado â pedra em 1960 (102). Â ideia, nacionalie-

ticaracnte promovida por Alfredo Pimenta, de se construir nâo

apenas um monumento ao fundador em Lieboa mas vários (103),

que assinalassem as cidades e vilas do pais, e iquaimento

mal sucedida, correspondeu a encomenda expressa a Maximiano
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A:\'t:s de uraa estátua que colmatasse no pavilhão "da Funda-

g.io" essa falta. E foi tão qrande o encargo e a responsabi-

! ití.ttíe gue, ela prbpria, ao fim, traduziu toda essa difi-

cu dade sintetizada por Adriano de Gusmão como sentío "uma

iiv.uitesma sera nenhura interesse plástico" (104). Pior ainda,

inas nao menos sicjnif icativo, foi este crítico ter lembrado e

chamado a atengão para o facto dg_ "a grandeza duma obra nao

sur proporcional ao seu tamanho" .

A confirmar este pressuposto e paralelamente h exposigão

nacceu e cresccu o único projecto que, a ter sido entendido,

fjooia ter alterado a prática cue os anos sequintes alimen-

t.iiam. Tratou-se do monumento a D. Joåo IV, cncomendado a

Francisco Franco, para Vila Vigosa, e anunciado por Salazar,

lt)(|o em 1938 (105) como homenagero devida h figura de cujo

dosempenho a efeméride também cuidava. A pri.inei.ra vista tudo

inriica que ela foi peneada já com autor e, t.alvez, nâo seja

poi aoaso que, como já foi notado (105), tres mesee depois

ria tu.blicagão da nota oficiosa que consignava as celebragdes

c .-,1:1; programa, tenha sido divulgado o nome do escultor in-

i.!'u;Ltado. É exacto que, apesar dos seus já numerosos culto-

rt::., o mundo da escultura nacional indicava, por todas ae

razuos, Francisco Franco como escolha adequada. Dele vinha

turici heranga renovada e as contribuigdes e mLmetLsraos que a

vo : ta dela se praticavara nada tinhara acreecentado ainda ã

propoeta que Gongalvee Zarco coneolidara. E justamente a

i'Otlus esses condicionalismos se liqava o lacto de ser uma

est.ir.ua ecjuestre, dificuldade máxima no domínlo desta arte

.:, certamente, também motivo da excepgcão quu Duarte Pacheco

as:,uniiu ao rediqir de forma invulqar a portaria que a via-

bilizava (106) e na qual confiava por intoiro a tarefa ao

oseultor noraeando Pardal Monteiro como arquifucto e seu as-

sei.cor .

Escusado se torna insistir no desafio que Francisco

Ft'cinco deveria ter sentido ao forgar-se, assiin, a um pro-

ject-.o que havia sido seu eonho antiqo, em ternpos distantes

ííii que viajara por Itália (107). Ele foi toraado, compreen-

.licio (100) e executado, coin consciência extrema, levando até
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â rainúcia os estudos sobre a iconografia do rei (109), nuro

escrupuloso trabalho de notável entendimento plactico que

devoive, sem favor, a magnitude da perconagem sem ee servir

de artificios activos ou de voluntário apoio no pedestal.

Pelo contrário, a sobriedade com gue Pardai Monteiro o tra-

gou reforga o desenvolvlmento da enorme pega que suporta o

cnquadra-a no conjunto arquitectbnico do Pago, sem dtivida,

uma dae maiores preocupagdes do escultor, que reeolvcti com

sucesso o probleroa apesar da crítica negativa gtie Reynaido

doc Santos ontão lhe fizera (110).

Diogo de Macedo considerou-a então a melhor estátua do

conjunto da obra do escultor, extraindo da sua analise ae

conclusoes podagdgicae que toda a estatuária nacional caro

cia: ola nâo ee eocorrera de "élans prdprios dae corridas

hipicas ou tauromáticas" ; não tinha
"

nada de
'

Kolossa 1 itia-

des' ã maneira pesada, sistemática e decorativa doc qermá-

nicos" ; e náo precisara de ir buscar "movimentos barrococ,

coleantes, arbitrários, que sd os cavalos marinhos nas suae

fantasias e proporgdes explicam e requerem (111). Estava,

assim, feita a sintese da prática comum numa articulagao que

evidenciava, por oposigão, o papel que Franco uma vez inais

marcara .

0 aproveitamento politico deste modelo não so fez espe-

rar. A ustátua do D. Joâo IV "t.inha uma cortidâo de nasci-

íuento" qtie era o ano da comemoragdes centenarias ,
tora

anunciada como parte integrante delas, e "o seu ritmo ctia-

dor (coincidia) coin o ritmo dtima renovagão do son tiiuunto

nacional" (112). Para Atigusto de Castro, a conclusao da obra

corresponclia a um centramento não apenas cronologico nias

moral: "1940 produziu um monumento -

que d a obra da inatu-

ridado dtutt qrande artista e o simbolo conscientc ri.i maturt-

datíe rie um qrande povo" . 0 ano áureo do reqirae deixava, in-

diecutivelmente, "a sua epopeia e o seu bronze" . Ele seria,

pordm, uraa excepgão no devir da estatuária portuquosa, apo

sar das apetências monumentalizantes imbuidas de um forte

desejo do deixar marcas.
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O ano de 1940 representou tambéra, com oe necessários ba-

langos que traz.ia, a revisão das apostas que neste campo :;.:

haviam feito. Os qrandes projectos vindoe de trás não su

ef uctivaram, ombora aparecessero estudos e autores que o;:;

cuucursos desvendavam. Se o monumento para Sagres encontrara

na formula do padrão dos Descobrimentos, dentro do recinto

da exposigão, uma tradugão temporariamente compensatbria, já

os tâo iaiados monumentos a D. Afonso Henriques e a Mouzinho

de Albuguerque, pensados, em 1933 e 1935, para a capital,

ac.ibariam por encontrar em Anqoia e Mogamb'tque o seu l'inal

riostino. A ideia do primeiro fora retomada o financiada por

..'o.onos resident.es em Anqola que a erigiram em 1940, em

Luiinda, apbs um concurso público bastante produtivo (113)

tjtn: deu o primeiro lugar ã eguipe Faria da Costa, Raul Tojal

t: -\ntdnio da Costa; a do segundo, bloqueada num primeiro

concurso, seria reformulada de acordo cora o novo local a quu

se cJ<-stinava, o promovida oficialmente (114).

Deslocado agora para Lourengo Marques, nuin dbvio sontido

<ie oportunidado, o projecto para este monumento seria ganho

fjola eguipe Antdnio Couto e Simdes de Almoida (sobrinlio),

(.jue já trabalhara em conjunto no monumento ao Marques de

Poiibal, inauqurado era 1934, nos mesmos terraos apoloqdticos

( 1 _ 5 ) . A jiarte a recondugâo dos dois concureos, que no caso

tlu monumento a Afonso Henriques fora totalmente forgada,

Luanda e Lourongo Marques eram objecto do uin súbito inte-

rosso construtivo e einblemático, de diferente intengão e

iju.i litíade . Mais sbbrio o de Luanda, mas eein enquadrarocnto

ínqerodnico quo o justif icasse, apesar do eeforgo dos seus

autores, ele ficaria isolatío da marcha crescente que oe anos

suquintes proporcionariam em propostas do iqual intengåo

l'.na as outras coldnias. Pelo contrário, o roonumento a Mou-

zinno de Albucjuorque, que se quis estátua equestre, ilumi-

n.i! cio todas as preocupagdes com as questdes da colonizagão

! icou aquéro das mais bem intencionadas exj^ectativas, muito

umbora as cerimdnias solenes de que foi pretexto o tentassem

esconder no acto da sua oficial inauquragâo, em Dezembro de

I 9 /. 0 (116).
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0 monuinento para Lourengo Marques reuniu um emaranhado

de citagdes, que o feito de Macontene descrevia em condigna

v.isão coin o episddio da prisão de Gugunhana, já eivado da

leitura que o terapo exigia. Diogo de Macedo dirá entâo que

ole era "como que a tradugão colonial de tantas outras ce-

".ebragbes em movimentos de aprovagáo qratuita" (117). Toda-

via era impossivel esquecer o projecto que Ruy Gameiro para

aquela c idade concretizara, no eeu "Monumento aoe Mortos da

Crancic Cuerra" (1931-1934), premiado em 1931 e exposto na

Avenitía cla Liberdade em 1934. A esse título, compreende-se a

cieeilusão de Diogo de Macedo gue chegara a depositar algumas

espcrangas na obra de Simdes de ALmeiria (sobrinho) ao supor

cjue, com ela, se auraentaria o significado das ceLebragries

centenârLas (118). Mas não será, talvez, por acaso que do

niesino Ruy Gameiro se inauguraria, em 1940, em .Abrantes, um

rios ítielhores monuroentos concebidos durante a década ante-

rior, longamente esguecido e relegado em depdsito, e quc

agora, por pretextos outros, e deslocados da homenagem quo

orlqinariamente fora (119) se recuperava na Lmagem da pãtria

que taillbrim era.

Curiosamente, o seu siqnificado extravasa a raridade

formal e a raagnitude serena gue Gameiro lhe imprimiu e reu-

ne, objectivamente, as pretensdes da solidcz da matéria e do

vigor da concepgão gue Alfredo Pimenta tanto pugnara para a

estatuaria nacional (120). Sendo o primeLro monumento em

Portugal a ser fundido em cimento (121), ele passava para

esse rocitorial toda a condensagão quo ee quis encontrar no

qranito, ao fazer dele reivindicagão úniea capaz de so

ajnsrar a idealizagão herdica que deveria atravescar ac it-

quras da Histdria nacional, enquanto resolvia o probicina

real da dificuldade que escultores t: canteiros encontravaui

no trabalhar daquela pedra. Desta maneira centrou-ce num.i

obr.i a oportunidade e a realidade a que ela induzia, mi

uroa nero ouî

rios á consistente prova da matéria.

uis nem

itra alterariam ou ajudariam a reajustar os ideã-

oor

O ano dos centenários foi prbdiqo em proposigdes de im-

iosas urqôncias, que se viviam num momento priviieqiado



rie exaltagoes i.acionalistas , contraditoriaraente afirmadac na

.:! o::..;ridade doc materiaie com que para a qrande exnos i.gão

!or<ira uriqidas. Vimos, nos capítulos que a ela consaqrámos,

.1 .uijjortância e o valor de cada uma dessas existôncias,

conriunsadas emblematicamonte na monuraental estátua da Sobe-

rania o no Padrão dos Descobrimentos
, obras liqadas a

i'oti inelli e a Leopoldo de Almeida e jpensadae eobretudo eob

.ima jjurspectiva arquiti:ctdnica . Não está em causa e:ssa ade-

quag.io nuina demonstragão como a que se protentíera. Outra

coisu não se podia ou devia esperar, no contcxto prdprio da

:>!"ocjr<imagão, decerto justificável mas não isonta das conse-

quencLas que tal perspectiva firmaria. 0 eeu í raco suporte,

a n.ÍG passaqem â pedra dessas pegas, com a oxcepgão conhe-

uiria do Padrâo, não foi razão para que o espírito que as

iiiioimava não permanecesse cristalizando-sc: inagicamente, e

coiti uma consistência maior, possivelmente por já não terem

coiu tjue eo confrontar.

0 fainoso grupo de "D. Manuel, Vasco da Garoa e Álvares

i,'. .itii <il
"

,
de Canr.o da Maia, foi oferecido pelo eecultor ao

Museu Naci.onal Machado de Caetro, e nele ee conservou em

q.o.so, dissolvendo-ce na memdria essa proposta rie oxcepgâo

'•in tjue consistira, a ponto de se supor destruída a pega .

Mcsmo com ecee gesto, dat.ado de 1955, já não era possível â

ciriarie assim distinguida poder eroparceirar eesa oferenda coro

.o; tjuo, cntretanto, J.oi dotada, na decoragão e pontuagão do

iir.iuriu ompreendiraento em que se transformou o projecto da

::ov;i Univercidade de Coimbra. Foi ai que oe escultores fi-

xar.-m. a imagistica gue povoara a exposigão do Mundo Portu-

qiie:;, antes de se langarem em outras aventuras que assina-

uu'iam o fini da década coin os célebres concursos aos inonu-

iiionios a Trietao da Cttnha e Diogo Cão, ganhoe por AntcJnio

Hi.n te, ern 1946 e em 1948, como adiante vereraos.

No projecto de Cottinelli Telmo para a cidade universi-

■ .uû «i de Coirabra, e como cjue a sublinhar a concepgão que

oainara, em 1945, o conjunto, de que a monumental escadaria

<o<i a nota mais poderosa, conceberam-se ae estátuas a D.

i.ini:: e D. João III por Francisco Franco ou a de C.ircia da
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Horta, por Martins Correia, estudadas numa perspectiva apta

ao a justamuiuo dessa formulagâo arquitectbnico-urbanisi iea .

Os primeiros edLficios gue deram a Faculdade de Mcdicina

com risco de Licinio Cruz, a Biblioteca e Arquivo (ALburto

Pessoa) e a Faculdade de Letras (Licinio Cruz) contaram com

condiqnas pontuagdes escultdricas em emolduramentos centra-

dos nos preconceitos da prdpria arquitectura . A Faculdade de

Medicina (sd inaugurada em 1956) gue ocupa o espago situacio

entro a Rua Larga, a Rua Sá de Miranda, a Rua dos Ectudos o

o Largo da Sd Nova, foi pretexto para inuroerns enconiondas

gue viveram os termos das alegorias a gue a conetrugáo st:

vocacionava. No cunhal voltado para a Praga da Porta Férrea,

uni enoruio grupo eecultdrico alusivo â medicina, co.locado sob

um pcdeetal, ccntra a fungão do edificio na iinageiu quc Lco

poldo cie Alroeida fixou sob formas macigas de referũncias

nobres, mas onde nâo d possível apreender ou revcr cesa

ideia na desmedida que parece apenas justif icá-la . A porta

principal, reforga este seu perfil com baixos-relevos que

fiqurara D. Mendo Dias, Pedro Hispano, D. Dinis, D. !,.:onor,

Carc'ta da Horta e D. João III, Araato Lusitano, S. ooao de

Deue e o Miirqvioc de Poinbal, aos quais se juntou ar. roreten-

cias raaie recentee aoe profeesores Correia Piciingo, Coeta

Simôos e Antbnio de Sena, num trabalho de Euclidec Vaz. Para

oe átrios, proqramaram-se, iqualmente, baixos-relt-vos, seni-

pre de acordo coro a temática que serviam e que Vasco Pureira

da Conceigâo assinou, onquanto Portela Júnior recr iava tcxi,.

a histdria a ela l.iqada num enorroe e banal frosco com as

inesmas motivagbes.

Esta vontade decorativa que procurou dar croditos <i no-

bitag.io d<i nova cidade universitária não teve sempru .1 mesma

intencionaLidade. Para a Biblioteca Geral (que rusultara da

aclaptagão da antiga Faculdade de Letras) e com a preocupagão

de valorizar a sala de leitura, Jorge Barradas realizou uin

painel de faianga policromada que pontua uina das suas pare-

dee emprestando-lhe um colorido estimulante. Depois, os mo-

delos de Barata Feyo para a Faculdade de Letras, manif' esta-

riam, sobre formas díspares, as suas concopgôe:; da
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Fiiosoiia, da Histdria, da Poesia e da Eloquência
- temas a

que duu corpo em alusdes enraizadas nos deetinos e fungdes

riesto edifícic-, em simbologias vagas gue, atiás, foram tam-

iien comunc âs que deram o monumental "Grupo decorativo" de

A:rdnio Duarte. Exemplos deste trabalho não faltaram na

qt.oide exposigão dos "15 anos de Obrae Públicas", em 1948, e

iiiu.to:-; delos foram aí apreeentadoe pela primeira vez, em boa

pa.te exiqidos pela necessidade da celebragão, altura era que

' ori.i a imacjera da escultura nacional se rofractou ou, melhor,

so ruiuiiu, numa condensagão sobrevalorizada .

Antes, porém, de nos determo-nos nesse 1 endrneno a todos

oe titulos sinqular, pela iraportancia quu revestiu e jjelo

i ui'.ult.-ido do exame aprofundado sobre a runlidade nacional,

oi.rio a estatuâria teve lugar destacado, pela natural espe-

«; i : icidade de embelezar e evitíenciar sonhoe e realizagdes,

c.'onv.-.:: analisar como se criavam espontaneamente certas he-

rangae .

l'eor Lcamc:nte alinhadas pela inspiragão da I araosa estãtua

tio Gon.galves Zarco, mas nåo tâo coladas a ela que fossem

''<i|><i.'.uc de re-desenhar o modelo de que foram eco, a escul-

ttir.i portuguesa destes anos viveu essa qenoaloqia para cora-

j>c:ii:;ar uuia ausência de alternativa ou para contrabalangar

iim< i h i peratrof iada criagão gue depositara nac condigbes dos

coucursoí; os princípioe estéticoe com que eo recjulava. Re-

t iexo natural, ou cdmodo, para uraa classc: que até ao prin-

cipio do deconio de 30 praticamente não tivora encomendae e

qtn- via arrastarem-se os projectos dos monuraentos para Lis-

:>u.. e Porto, num misto de incúria e desmotivagão dos poderes

p.\b ! Lccjs? SubinLesão involuntcária a uma irioia de escultura

qut aparecia já inscrita na e:icomend<i com o crescente re-

totgo, que a intervengão dos arquitectos ainda raais vincava,

pel.i capacidade de qarantiram a monumentalidade pretendida?

Mesmo que quisdssemos facilitar uma razão única e Idqica

cuu, afinal, nno se desenha assim tão facilmente - ela não

i!(>;: njudaria. Os anos 40 nao definem um modelo de estatuária

iii-ii I ouĸmtain unia prática em rnoldes que o decénio anterior
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não tivesse já assentado. A exposigão do Mundo Português

deu-lhe uma imagem coerente, na qual ela pareceu escolher-se

livremente, mas tudo estava decidido antes . Verdadeiramente

novo, foi o impulso e a expressão que a efeméride trouxe e

que deeencadeou uma série de inauquragdes de obras já rea-

lizadas ou pensadas anteriormente . A inauquragão doe monu-

mentos jã cltados a Mouzinho de Albuquerque (Siindes de Al-

meida sobrinho) em Lourengo Marques, a D. Afonso Henriques

(Antdnio da Costa) em Luanda, a Afonso de Albuquerque (Ma-

ximiano Alvee) era Nova Goa , e, principalraente, a Ferreira do

Amaral (Maximiano Alves) em Macau, todas em 1940, dâo uma

ideia precisa desee investimento.

De uraa maneira geral, elas não contrariam nenhum dos td-

picos que esbogámos, capacidade de se afirmarem nessa li-

nhagem nobre que Francisco Franco langara, mas reforgam a

necessidade ou o contributo que ã arquitectura iam buecar

para encontrar essa aparência de qrandeza que nâo tinham.

0 caso mais estranho é, sem dúvida, o do monumento a

Ferreira do Amaral, em Macau, para o qual oe Rebeio de An-

drade conceberam um pedestal formado por quatro qroesas e

altiseimas colunas que a suportam em desnecessária grandeza,

constituindo este trabalho dos arguitectos uma obra de fun-

gâo e significagão contraditdria. Ela resulta, por si sd,

como uma apetência de monumento gue o escultor náo resolveu,

na frouxa proposta da estátua eguestre que apresentou, a que

o cavalo, mal desenhado e desproporcionado, confere um cunho

insdlito, e que os Rebelo de Andrade toraaram como pretexto

para uma diqnificagão urbanistica locai, impondo-lhe um

embasamento larqo, iveT qual incluiram um pequeno jardim. Se

este exeraplo não constituiu uma prática coinum, ele taz pen-

sar corao uma solugão arquitectdnico-urbanistica pddc trans -

formar inteiramente a fungão da escultura, oncarecendo-a de

tal forma que lhe decviou o sentido.

Imbuido dos mesmos princípios que justificaram estas im-

plantagdes inauguram-se, pelo pais fora, também ein 1940, uraa

série de estátuas e bu-stxxs. cora a-.mesma vocagâo ric insergão
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aicatdria no processo dos centenários. A cidade do Porto viu

accbado o seu inonuraento aos Mortos da Grande Guerra (deli-

ne< rio e concebido pela equipe Marques da Silva e Alves tíe

Sols«t, mas concluído por Leopoldo de Alraeida); Faro foi do-

i.at g cora um monumento ao prelado Francisco Goraes de Avelar

(Rcul Xavier), a vila de Monforte prestou horaenaqera a Antb-

itic Sardinha o, Aveiro, a Horaera Cristo (Filho); Abrantes

ercuia finalmente o monumento aos Mortos da Grande Guerra,

cjuc ora vieto agora como ura fendmeno de glorificagão â pa-

tria, no excelente trabalho de Ruy Gameiro, e a Serra da

hetreia enriguecia-oe com onrĸxĩTĩTnrento a Lusitania (de Júlio

Vaz Júnior). Outras ambigdes, porém, havia. O tempo presta-

va-so a interpostas merndrias e, nesse ano, utna comissão de

uiilitares exigia a Duarte Paclieco um monumento a Sidonio

Pais, a urigir, de preferência, no Parque Eduardo VII... Se

Antdnio Josd de Almeida teve a sua memdria perdurada, em

19 37, no monurnento que em Lisboa se edificou, era concurso

ganho por Leopoldo de Almeida e Pardal Monteiro, exactamente

dez anos depois rio que ee levantou em honra de Tedfilo

Hraga, eob modelo concebido por Teixeira Lopee, a reivindi-

cagao de uma continuidade, mesmo de einal contrãrio, paro-

c i a - 1 he e 1 egít ima .

Mais conforme foi a ideia de Diogo de Macedo que, nesse

quadro, avangou com a curiosa ideia de se fazer uraa exposi-

gac iconográfica de Salazar que, â data, contava já com

biistos de Coeta Mota (sobrinho), Antbnio de Azevedo, Maxi-

lu.iano Alves, Barata Feyo e de Francisco Franco, para aléra da

farrosa estátua toqada que este último real.izara, e de efi-

gics oxecutadac por Romão e Alberto do Vale (123).

Mas não significava ieso que todas as proclamagdes t.i-

vesscm atendimento. A exaltagâo que se viveu em 1940, de-

pressa acalmou ein necessidades de vivência quotidiana e de

acabamento dae obras que, no contexto das comemoragôes cen-

tenãrias, se haviam iniciado. A instituigão dos Prémios "Ma-

nuel Pereira" ( em 1940) e "Teixeira Lopes" (em 1947), pelo

SPN/SNI, deetinados a qalardoar obras em Lisboa e Porto,

ba 1 Lzain o t.empo do forte estimulo que oficialmente h
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escultura l'oi dado, rodeando-a das precaugôes e do deetino

que lhes eetava reservado, como complemento das iniciativas

dos empreendiinentos quc: cteveriam marcar as duas grandes ci-

dades . Ae premiagdes do qalardão "Manuel Pereira" fornecera-

-nos um indice sequro da atengão que comegou a ser dacta aos

novos escuitores, que D.iogo de Macedo, em 1941, aprescntara

(124) cora elogiosas referências na revista "Panorama". Tra-

tava-se então de Martins Correia, Antdnio Duarte, Antdnio

Fragoso o Alvaro de Brée, gue já se haviam destacado ein ox-

posigdes ou representagdes nacionais anteriores, raas que

aqora se viam consaqrados cora honrosas dictingdes. Alvaro cie

i.ree (em 1940), Antdnio Duarte (em 1942), Martins Correia

(em 1944 e 1948), Canto da Maia (em 1945), Barata Foyo <em

1946), João Fraqoso (em 1947) e Maria Amélia Carvalheira da

Silva (em 1919) recebem o prcmio "Manuel Peroira", onquanto,

no Porto, Sousa Caldas (em 1947), Antdnio Cruz (em 1948) e

Maria Graciosa de Carvalho ( em 1950) eram distinguidos com o

gaiardão "Teixeira Lopes". É, sem dúvida, uma amostragem de

nomes que veremos dccempenhar uma acgao importante, inac

acima de tttclo convém atentar nas obrae apresentadac o na

correspondência que ao lonqo dos anos v.io tonclo com as apu-

trincias dae encomendas .

No priraeiro ano em que o prémio "Manuel Pereira" u atri-

buido, eetão presentes bustos (Álvaro de Brée, Anjos Tei-

xeira Filho), retratos (Antbnio Duarte, Antonio de Azuvoclo o

Martins Correia) e teraática religiosa (Canto da Maia u Leo-

poldo de Almeida), servindo um legue nâo mtiito variado rio

acgdes, mas estável na sua afirmagão e continuidadc . Dela

fizeram jiarte obras gue ficarão corao pegac important.es da

época, como os excelentes retratos de Raul Lino (1940) u de

Antbnio Navarro (1942) por Antbnio Duarte, os de Mericia de

Lemos (1945) por Martins Correia, de Miguel Torga (l«J4-_)

por Euclides Vaz, de Alves Redol (1945) por José Farinha, em

inovadoras pesquisas formais ou em 1 ixagdes de valoree

adquiridoe, uin todo o caso diálogos vivos com personalidades

rio tempo onde u justo integrar o ref.rato de Maria Lalande

(1940) cto Martins Correia e o da futura pintora Menez tít;

Barata Feyo e, ainda, o de Fernando N.imora, de Joso Dias
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i'oeiho ou de Mario Beirão, de Francisco Franco. Noesa fi-

li.g.io, e com outro alcance, estão oe retratos de Arlindo

Vicente (1943) e de Francisco Keil do Araaral (1.944), de

f.n.to da Maia, o de Antdnio Ferro (1948), de Alvaro rio Brde,

«.<u os de Duarte Pacheco (1948), de Leopoldo de Almeida o de

íi.'iiata Feyo, ou mesino os bustos de Saiazar, de Francisco

i''r<: nco. Mas acedendo a um grau outro, e com uma carreira

ma.is apagada, até pela pouca contribuigão no mundo d<i eeta-

i ut ria oficLal (125), eet.ão os retratos do escultor José

t'lcrá (1946) e do pintor Vasquez Dias (1947) realizados por

.lo«" o Fragoso.

Interessado na cerãroica artística e procurando rocuperar

laiz.c's nacionaLs perdirias ou abandonadac, criou taniboin João

i''r< goso o Estúdio de Cerâmica Artistica, ecpdcie de escola

riue onde J'omentou um.i prática gue, em 1948, foi visivel

iio: seue rusul tados ao integrar os seus alunos como parti-

cL| .aru.es da Exposigão riu Artes Decorat.i vas , promovida pelo

mpn/SNJ (\?(>). Este foi, porem, um campo marginal, do oxplo-

rar.no e atongno pedagdgicas gue eete futuro profeesor da

\: . h•. B . A. L. oorio tentara. A sua pesquisa formal proesucju Lria

■:iu criiigôes de espirito abstracto mais moderno peloe anos 50

lora, ao contrârio da qrande maioria dos eeus companheiros

du profissâo, ciemasiado presos â circunstancialidade das

.•iic oinendas públicas cujo qrande client.o passara a ser o Pa-

' riarcado. Nuste domínio da cerâmica notabilizou-se eobre-

i ucg Jorge Barradas, e ainda Hansi Stael e Hein Semku.

A construgão de novae igrejas em Portugal e nae coirinias

i.rc.uxe consigo um surto repentino de obras votadae ã temá-

: ica religiosa. A primeira exposigão de Arte Sacra Morierna,

i!G Palãcio GaLveias, realizada em 1945, mostrara já as po-

t.or, cialidades que, de outra maneira, e de modo raais cabal

puoeram ser vistas na qrande exposigâo de Arte Sacrii, pro-

íiiov Lda quatro anos depoic por AntbnLo Ferro, no SPN/SNI.

i'ocavia, na eecgão de Escultura dos Saldes de Arte Moderna,

e:Ua apetência evidenciara-se desde 1940. Priraeiro com obras

,.ie Canto ria Maia (que nesse ano fizera para o Pavilhão dos

i'or t uguoscs no Mundo e oetátua de "Nossa Senhora do Aírlca"
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(127)) e de Leopoldo de Almeida, gue expunha ali a sua "Ma -

ter' , eeguida, em 194 1, de "0 Baptismo de Cristo"; depois,

t;in .944, seria a vez de Hein Sentke, com um "Eetudo para S.

Francisco", de Al.ípio Brandão, em 1945, com um "CrLsto Cru-

ciíicado" ,
de Barata Feyo com a "Imaculada" (194i. ), para-

lelamente a tim aproveitaraento do teina por Canto d<i Maia, na

s.ua "Nosea Senhora das Dores".

A partir de 1948, a insergão do religioso torna so nor-

raa: Hein Serake e Martins Correia apresentam nesce ano cria-

gdec que, no caso do primeiro, se estendem pelo ano suquin-

te, uo seu "Job", acompanhado já pela estátua de '"__.. Joâo de

Deus" (destinada ã capela da Cruz Vermelha em L.isboa), de

Maria Aradlia Carvalheira, da de "S. João 3aptista", de Maria

do Lourdes Barreto dos Santos, e do famoso ba.ixo- re 1 ovo de

AJviuo de Brée, destinado ao tímpano da Catedral rit; Nova

Lieboa (Angola), ainda em construgcão. Mas outras cncottteutías

então se preparavara no silôncio dos atelierc para vivifica-

reiti as homenagens a S. Joâo de Brito, na Lgrc ja do inusino

nome, ou para emoldurarem portais, corao na Igreja do St^

Concostável, ambas em Lisboa, cora risco de Vasco Roqaleira e

com a colaboragão escultbrica de Leopoldo de Almeida. No ano

antorior, este escultor, esculpira já as imagens da Virgo::. e

de S . José para o novo teraplo gue se inaugurara, na Rua dos

Remt'dios h Lapa, com risco de Carlos Rebelo de Andrarie, ía-

zendo jús a ura crescendo de encoraendas da Igreja que as no-

v.i". construgdes das catedrais de Nampula e de Bi.esau podiam

ou quo nas mais modestas construgdes na Ilhas, como uo Porto

da Cruz, no arquipélacjo da Madeira, surgiam aseinadae por

Antdnio Duarte.

Em 1949, guando no salâo do SPN/SNI se realiza a exposi-

gão de A:te Sacra Moderna, o balango pdde ser feito: Aitino

Maia com imagens da Rainha Santa Isabel, de Santo Antdnio o

de £. Francieco Xavier (para igrejas da coldnia portuquesa

da GuLné), Antdnio Duarte com um eetudo em qeseo dc um re-

levo (para a Capela do Ceroitdrio da Guia, ero Cascais), Ba-

ruta Feyo com um modelo em qesso policromado dc Sao João

Baptleta (para a Capela dos Jesuitas, no Porto) e Carlos
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:ii ĸjanga com uma cscultura em ciraento policromado de Santa

-■u..i o a Virgem (tarabém para uma igreja da Guiné) deixcivam

!.t:.u claro a referenciagão das encomendas . Já Canto da M.i La

i <■ '.'"u .1 turas ern barro de Nossa Senhora de Fãtiraa e do lina-

oulcirio Coragão rie Maria), João Fragoso (escultura em burro

ri.' :-;<i it to Antbnio), I.eopoldo de Almeida (modelos vários om

,[<• ;so de Nossa Senhora, Sao Cristbvão, Sao José), Luis For-

n.i irios (escuitura em marieira de S. José) ou Maria Amôlia

t.'.i v.j 1 i>.:: ira ( baixos-relevos de barro pintado, figurando

i.resépicJS, São Vicente de Paula, Última Cuia, Santo Uraberto,

:iamo Antdnio, Sagrado Coragão de Jesus e uma série de Lma-

qens du Nossa Senhora - "da Consolagáo", "da Conceigão", "da

::<iurie", "da Boa Viagem" , "de Fátima"), Maria Isabel Bertjui

(in ui Laturas de Nosea Senhora da Almofada Verde, São Joao

BaptLsta, Nossa Senhora e o Menino) e Maria de Lcjurdee Pint.t)

(Anjo:; e Santa Familia) nâo situam o sentido da apetcnc.a

qtit: riera tão proficua produgão. Mesmo acsim, ola era a evi-

rieucia de ura mercado que justif icava outras pegas afinc nas

.•ncoitiondas a Querubim Lapa (cruz peitoral cio bispo de S.Ltva

l'orto, e Custodia, Calice, Pixide, Báculo e Cruz Procccsio-

n, i rio Mosteiro de Singeverga) ou a Maria Amélia Cantio (mo-

riu.os para bordadoe litúrgicos) ou ainda a Dbrdio Gomec (ma-

quei.e para o frecco "São Martinho" da Iqreja de Nossa se-

nlioru da Conceigcĩo do Porto). E Martins Correia apresentavii

um us.tudo em geseo para a irnagem de Nun'Álvares, acompanhado

<i<- uma escultura era cimento da Mater Dolorosa, em exemf>lar

■■■ inlxjlogia do gue estruturava realtnente esta nova realLri.ic.it:.

Curiosamento, não f'oi o maior e mais cniblc.:raático pro-

■.■..•r.o que atravessou o condensou torio o ! ervor religioso

;uic '..onal
,
duraĩU.o a prLineira raetade do sdcuio, gue propor-

t.'iouou aos escultores ura campo fértil de criagão, como, cm

\>i . ncípio, deveria ter s ido . 0 Santuário de Fãtima, sagracio

ein !9'i3, obra inonumental de inspiragão ecldctica Oitocentic-

i .'i coiu lembrangae oricjincirias ndrdicas, risc.ida pelo holan-

tltAs Van Kriechon, conceituado professor de desenho na Eecola

inriustrial do Porto e amigo pessoal do entâo bispo dossa

cĩri.itio, foi aprovado em 1928 (128), e alterado depois jjoi"

co.io Antunes, ant-es do arranjo urbantstico envolventc tcr

".' 0 0



sido confiado a Antdnio Lino, facto gue sd aconteceria em

19 51.

Entretanto, algumas obras forarn sendo realizadas sero

programa de conjunto, ao sabor das boas-vontades quo, era

1945, já constituíam quatro estátuas de anjos na fachada do

Santuãrio da autoria de Albano Franga c: uma imaqero de Nosea

Senhora, coiii destino ao altar-mor, concebida por Maxiroiano

Aives. Nos altares lateraie, painéis rio bronze coro figurae

alusivas a caria mistério do Tergo sao assinados pelo por-

tuense Martinho de Brito, sem iinaginagão o sera sobîo-esti-

magão das suas capacidades . Melhor conet:guida, foi, sero ciú-

vida, a triologia das Virgens
- da "Senhora da Boa Estíela" ,

da "Senhora de Agra" e da "Senhora de Fátima" -

que Antdnio

Duarte produziu, entre 1943 e 1945, no qranito do Covão do

Boi da eorra da Estrela, vistas anos mais tarde como resul-

tado tíe "precsentimentos escultdricos" que f uncionav.un "nas

suas radiagdes cosmoldqicas entre o plano humano c o plano

cio infalivel" (129). Mas estas obras procediam tambdra de uma

outra vortente que encontrava mais íntiraa corresponcténcia no

teor que avassalava as iniciativas do Eetado.

Que interesces eram esses que comandaram as opgdee do

poder, apds as comeraoragdes centenárias? Certamente ioram oe

que ce centraram no acabamento de todo um proqraraa que pre-

eidiu a oseae celebragdes raae não se consutnou com elas. I'clo

contrário, a pressão exercida em tenniná-iae atrasoti, como

vimos, projectos vocacionados para qrandes encomendas aos

eecultoros, como era por exe.v.plo, o do Parque Eduardo VII.

Quando, em 1942, este voltou a ser assunto, corn Duart.e Pa -

checo, e depois, por morte deste, se concretizou cora Sal-

vagão Barreto, em entrevista sensacional ista que dava a co-

nhccer a nova reformulagão (130), a antiga ideia langadit cm

1940 de al.i erigir uraa estátua a Siddnio Pais volta a sur-

gir, coin condigna oportunidade (131). 0 entâo ministro tías

Obras Públicas, Cancela de Abreu, recordará mesmo o Decre-

to-Lei nU899, votado em 1935, pela Assembleia Nacional,

ondf: se expressara a promogão do seu estudo e rápicla exe-

cugão, encon. rando, em mais ura anivers.ĩrio sobrc: a sua
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morte, o inotivo de forga efectiva que parecia faltar. Com

estti duterminagão (que deu finaimente a encomenda da refo-

rica estátua a Leopoldo de Almeida) veio tainbém outra, li-

qaca ao sequndo pblo de atracgão dos poderes públicos, e que

r.e prendia cora a "valorizagão" da Praga do Irnpério, que roe-

recĩa condiqna "matéria de monuraentos escultdricos" (137).

Eiu 1946, a imprensa divulqava com grande destaque que "um

cjrupo de oscultores" estava a trabalhar em várias estát.ucis

deetinadas a Belém e a outros pontos de Lisboa. As encoinen-

uas para a Cidade Universitária de Coimbra inoreciant icjual

atongáo mae, para os seis anos que até entao haviain docor

lícío, esta notícia aparecia como ura exercic.Lo propaqanri i s-

cLco de recurso utilitário dentro da prdxiraa efeméride do 05

centenário da capital que também se anunciava c quc dcvoi iu

tc:r lugar no ano eeguinte. Na altura ainda era cedo par.i

orever que outro acontecimento, de maior siqnificado po.li-

íico, como í'oi a exposigão dos "15 anos de Obr.is Públicas",

rea L i zada em 1948, iria suplantar e ultrapassar todae ostae

ioiiu<iS noticiosas que iam buscar ãs grandes obras de esta-

tuat ia um curso a imagein de uraa continuidade conetrutiva .

Mosmo aeeim, vale a pena analisar como este proceseo ce ve-

i i. J'iuou, tanto mais quo alqumas dúvidas permanecem cobre o

estado o a realidade efectiva dessas encomencias.

Em 1946, ora dado como verdadeiro o facto de Álvaro de

Hr.e, Canto da Maia e Leopoldo de Alraeida, estarem a traba-

lhar nas eetátuae de Congalves Zarco, de Nuno Tristão, do

DLoqo Comes, de Pedro de Sintra, de João de Santarém, dc

Diogo Cão, de Poro de Alenquer, de Nicolau Coelho, de Caepar

Corto Real, de Antbnio de Abreu e de Pedro Escobar. A enco-

men.la pertencia ao Ministdrio das Obras Públicas quo assim

via i-nr Lquocor- so o arranjo urbanístico de Belém. Para Coim-

ora, clizia-so igualmente estar Francisco Franco a oxocutar

ae ostátuas de D. D'tni.s e-D. Joâo III, enquanto Barata Feyo

trabaihava nae alegorias cĩ "Poesia", "Eloguência" , Histdria"

u "Filosofia" e Antdnio Duarte e Martins Corrciia ultimavam,

r osoectivamentu, dois baixos-relevos para a Biblioteca Cen-

: ra 1. o uin motivo decorativo para o Jardim Botânico. Uma es-

i át aa do Dr. Júlio Henrigues^ ._por_ Barata Feyo, riestinaria ao
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Inetituto Botânico daquela cidade, acrescentava a nota in-

formativa sob formas de verosimilhanga indiscutiveis .

Todavia, para outras zonas da capital, que não eraro

explicitadas, aparecia uma produgão de outro tipo: Leopoldo

de Almeicia prepararia um grupo escultdrico para o Jartíira ein

construguo na Calgada cta Estrela e Francisco Franco ora dado

como autor das estátuas de Nun'Alvares Pereira, D. Joâo I,

D. Joâo II, todae a erigir em Lisboa, "em locais cuja esco

lha se encontra em estudo com a colaborngão da Câmara"

(133). Nâo eram concursos a gue os escultores .icodiam,

segundo rogras e cláusulas legisladas, mas indigit.igries pes-

soais noticiadas como imagem de um engrandecimento de uni

poder construtivo do qual a escultura participava ein l.isu

ultorior de coroagão. A ideia de pontuar a Avcnida da Libor-

dadu com estátuas dos escritores portugueses vetu iĸrasa so-

qurincia e tein a raesma datagão e ldgica interna (134). Toda-

via, era ilusdrio pensar gue uma tão excessiva protensão

trouxesse consigo as condigdes reais para a sua rápida

efectivagão .

De uraa maneira geral, o ritmo construtivo abrandara, o

fim da guerra fixara mudangas de rumo, porgue iinpusera

exigdncias novas e reforgara a larga contestagão que, em

breve, as eleigbes preeidenciais mostrariam ter poder ex-

pres.civo. Por mais que eeta vontade de emolduramonto, que a

oncomenda dessas estátuas traduziam, quisesee siqnificar uma

roalidade estável e semelhante â que, ero 1940, o ReqLme vî-

vera, nada já se lhe equivalia. Em 1946, ela era radicni-

mentu dLiurunte e nem sequer correspondia a tim qualquer pro-

graraa. A estatuária tinha sido encoraendada soiti dost.no pru-

vio oti prociso e, quando o teve, ele foi tão vaqo qtio o tra-

balho rios cscultores se transformava numa hipotdtica acgâo.

0 exempio da encomenda a Francisco Franco da ostátua cío

Nun'Alvares Pereira d esclarecedor . De inicio, cla aparecc

como fazendo parte de um conjunto onde entravam as c:státuas

de D. João I e D. João II, homenagens que a ciciadc devia,

sem, contudo, oferecer ainda locais adequados ã intengão

70 3



(135); depois, a proximidade do 8° centenário da tomada de

i.Lsboa aos mouros, absorve essa vontade, e destina-o ao

oarque Eoluardo VII, com a justificagão de que "embora Nun'

Atv.ir'oe Pereira não fosse seu conquistador, foi, com certo-

.'.i, liiii dos seus defensores" (136). E, em Dezembro de 1947,

l>assada esta efeméride, a mesma estatua era não sb razão

Lntiiscutĩvel do coroamento do novo arranjo urbanistico para

aquelc Parque (137) como até ganhara materialidade concepti-

va . Eia era, finalmente, uma estátua equestre, seria oferta

• io qoverno â cidade e, como tal, remataria o projecto da

Cainara Municipal, que Keil do Amaral tragara, eriqindo-se no

Itiicjo miradouro, ao topo da vasta alea. Em volta deete mo-

nuiuonto, deeenhara-se já quatro colunatas, sobre as quais

.issetitavam motivos aleqbricos de bronze que lhe emprestariam

i ori.i a qrandiosidade pretendida . . . Era o levantar do véu que

cseondia outras referências ã enorme parada em que se conc-

i iiuira agora a anunciada exposigao das Obras Públicas

tl.8). De dost ino em destino, e sujeita a larga discussão

que <i censura proibiu na imprensa noe auos 60, a estatua en

cont.rara finalmente sentido e noticiava-se mesmo que oia

pouLa ccr apreciada nessa qrande manifestagão (139). Ao I 'im

<• <io cabo foi instalada diante do Mosteiro da Batalha om

I 9i t. .

Ein 1948, porém, ninguém ousou perguntar porque se arras-

tai ain projectos que dois anos antes haviara sido divulqados

oon.o já inLciados, e que agora, os jornalistas, em visita

os[ ccial promovida pelo Município, assistiam cumprirem-se em

.iz.'ilama desusada, pressas súbLtae, tentando ultimar moldes

ein qocco que cheqassem a temjjo ao Instituto Superior Tdcnico

Juqar onde se realizaria essa qrande exposigão (140). To-

riavia, iiĸismo sobre os silêncios que as reportaqens entáo

i. raziam, e poeeível ler, na sua ausência de explicagao, o

soru Lrio da propaganda pura e a mitLficagão de encomendas

que, nii sua qrande maioria, não cheqaram a passar å pedra

(141). O importante é que fiqurassem como projecto na expla-

iiag.io do s "15 anos de Obras Públicas", e que delas se re-

t irasse, in esmo no seu provisdrio modelo, o cânone consa-

qrado ria monuraontalidade vLnda da tradigáo do Mundo Portu-
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gues .

Foi com ecse objectivo e cora a preocupagâo iraplicita "de

documentar a intensa colaboragåo das Artes Plásticas na exe-

cugâo das obras do Estado" (142), como sc escrevia iĸ> c<u<i-

logo, gue a escultura apareceu na exposigão de 1948. No

Instituto Superior Tccnico, e aproveitando o vasto terreiro

em frente ao ediíicio central, colocaram-so os moclelos das

estátuas de D. Joâo IV, de Francisco Fr.inco; rie Puciro Ecco

bar e Pero de Alenquer, de Leopoldo de Almeida; de Pedro cle

Sintra e de Dioqo Goinec, de Álvaro de Brde; e de CongaJves

Zarco, Nuno Trietão, Corte Real e Gil F.anee, de Canto da

MaL.i. Mae não as de João Santarém, Nicolau Coelho, Cacpar

Corte real, Antdnio de Abreu, pensadas em 1946 e divulgadae

como f'azendo parte deste grupo (143); em seu lugar, ficou a

presenga de uma alegoria â Engenharia (Barata Feyo) e â Ar-

guitectura (Alvaro de Brée), era simbologiiis mais oportunas e

feitae para perdurar no I.S.T. e na E.S.B.A.L. ao cont.rario

das outras gue se haviam de manter era gecco (144), com ex-

cepgâo da de D. Joao IV, jã inaugurada era Vila Vigoea .

Os outros modelos, igualmente preparados para servirem

em primeira mão essas intencionalidades, foram distribuidos

cm conver.iente agenciamento, a cargo de Jorge Segurado: as

estácuas de Alexandre Herculano e de Almeida Garrett (Barata

Koyo) e a estátua de D. João III (Francieco Franco) pontua-

vam ae fachadas do Pavilhão das Comunicagbes
- o maie cui-

dado rio conjunto o que chamara para o seu jardim frontoirigo

o famoso "Pensador" de Leopoldo de Almeida e uma escultura

riecorativa de Antdnio Duarte; as de Oliveira Martinc (Loo-

poicio de Almeida) e de Antero (Barata Feyo) engalanavam <i

entrada principal do Pavilhão da Hidráulica, enquanto na eua

rachada norte, a eetátua de D. Dinie (Francisco Franco) dava

o tom da monumentalidade da dimensão ria aposta que ncste

neet.or ce colocara. Ae estátuas da Eloqudncia, da Pocsia, ria

Histdria e da Filosofia (todas de Barata Feyo ) destinatías a

cidade universitária de Coirabra, figuravam do Pavilhão dos

"í.dificios e Monumentos" e a imagem da Imaculada Conceigão

(Harata Feyo), alindava o Pavilhão da "Urbanizagâo" , com <i
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iiiesma ildgica das reetantes (145).

Para assinalar este acon'.ieciraento, Álvaro de Brée conce-

bot. tuna raedalha comeraorat iva num ecoar de perpetuas qualL-

.1.10.:.; inventivas que haviam dado a medalha em bronze do 89

ti-iii enario da Toinada cle Lisboa aos Mouros (1947), e que

i' runc.Lsco Franco reforgaria coui a que realizou para o XVI

('cuqrosso Internacional da Histdria da Arte (1949), numa

l>iuii ica que antes atinqira já momentos eiqnif icat ivos com as

::...:c.i lliae das efiqiec de Duarte Pacheco (1943), de Oliveira

Salaxar (1948) ambas de Leopoldo de Almeida, ou mesmo com a

ot: M. Norte de Almeida, para a Companhia Colonial de

N.ivcqagão, "Pátria" (1947). De resto, a década comegara com

prftoxtoe coraemorativoe cjue alimentaram logo encomendas

uei.ii! oampo, traduzidas, por exemplo, na propoeta de Joao da

::• I va sobre a "Fundagão de Portugal" (1940), gue seria o

'■oii.i'co de uma longa produgão do consagrario escultor

.ic.iclemLco, gue encontrou mot.Lvos para continuar na efígie de

"D. João IV" (1946), no pontuar do "VIII Centenário da

Conqu ista de Lisboa aos Mouros" (1947) e do "III Centenário

.sa L'tbertagão de AnqoLa" (1949).

Uina vez mais, foi o tema das comemoragbes que tudo arti-

■ tili'u, Cuntenarios ou decénios, temáticas fortee e antiqas

• oiiic. a Fundagâo, a Restauragão e a Tomada da capital aos

Mouros ou outras mais recentes mas não menoe eiqnif icativas,

.'■on.o a celebragão dos "15 anos" da acgão do Req.ime, eram,

'. uv.ii' Lavelraente, a ocasião para confiqurar uma acgâo cons-

i rti! iva, quase sempre em fungno das urqências que trazia.

A oscultura, por tradigão, exercia um forte poder em to-

cias octas inotivagdes, cjuanto mais não fosso, por ter sido

'•ncarada como razão e meio de prestagão de servigos de ho-

uiun.itje:!, . Em 1934, Cottinelli Telmo, escrcvura um interes-

• ant e artigo sobre "o que costumara ser e o que poderiara eer

>.-; Monumentos Comemorativos" (146), e ne.lo deixara já uma

stnteso efectiva do que se deveria produzir. Corao bons

exemplos, apresentava "as esculturas arquitectdnicas
"

de

riotigalves Zarco e dos "Mortos da Grande Cuerra" de Ruy Ga-
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meiro, num intuito pedaqdgico que a exposigão do Mundo Por-

tuguês depois melhor explicitaria, neesa união artistica

desejada. Sd gue sob o pretexto de a transforraar ,
actuali-

zando-a e modernizando-lhe as fungbec, ela acabou por ficar

irreinediavelmente presa a ura didactismo gue nein afirmou nem

eonsagrou esea renovagão pretendida.

Depois do malogro das estátuas realistas de Francisco

Franco e de Canto da Maia na exposigão cle Obras PLÍbiicae de

1948, e das propostas de Antdnio Duarte para oe monumentos a

Tristão da Cunha para Bissau (1946) e a Diogo Cho para

Luanda (1948), ganhas em concurso (147), pouco ma.is havia a

esperar. As encomendas para os rnonumentoe a Jo.ĩo Pinto

Ribeiro e Rui de Pina (1950) demonstrariara essa realidade

pelo lado de Antbnio Duarte, enguanto que em esforgos

suplementares, Francisco Franco e Barat.i Feyo tuiitavam

ultrapassar esse irapasse com as propostas cjue rierain,

ruspuctivamente, o monuraento ao bispo D. Miquul de Portugal

em l.amego (1950) e a eetátua de BartolGinuu Diae (1957), para

a Cidade do Cabo (África do Sul).

As sucessivas inauguragdes de gue Lisboa ioi palco ero

1950, reinseriram essa prática no tecido da capital para nos

mostrar gue ja não eram possiveis ressurroigdes : o "Garrett"

e o "Herculano" de Barata Feyo pontuaram a Avenida da Li-

berdade, tal como o "Castilho" e o "Oiiveira Martins" de

Leopoldo de Almeida; o "Caroilo" de Antdnio Duarte cncontrou

acerto na rua que j<i recobt:ra o noine dt:s'.. c eccritor, en-

quanto o "Antero" de Barata Feyo, obra maior cit: todo octe

conjunto, era releqacio para o Jardim ria Estrela. Na cidade

do Porto, o "Ramalho Ortiqão" (1948) rio Leopoldo do Aliiioida

e o "Carrett" (1952) de Barata Feyo, davani a inosiua tonloa

desta inspiragcão que usara e abusara das Longas capas com

gue envolvia as figuras e a verdade da sua tradugáo. No

fundo, esperava-se gue a raalha urbana depoic cobrissc t.udo

reforgando o papel doe drapeados, em modae oti acasoe quc

escondiam a falência do entendimento dae suas rocpectivac

naturezan. A reiagão das cidades com os seus monuinontos não

era de tnolde a exigir compatibilidades mais ou menos acor-
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,iarias com as suas actualizadas arquitecturas . 0 Porto con-

i.iri.i, mesmo aseim, com os qrupos escultdricos de Joáo Fra-

(|(>:.(> pensados para a nova praga de D. João I, em adequado

rilaloqo coiii essa proposta arquitectdnico-urban Lst ica

rioi inida a cul pelo "arranha-céus"
,

a norte pelo Palácio

.'•.t : ,'int Lco e a oeete pelo Teatro Rivoli, num einoldurainento

consequido e no qual esta casa de espoetãculos Ltit roduzira o

■

o: , cic uma cu'tdada ciecoragão, com os baixos- relc:vos de

Houi Lque Moreira que pontuam a sua fachada. Mas, Lisboa,

cont inuava a apostar numa convivôncia entre aproveitamentoe

oe obras antoriores, quardadae em depdsito ou J inalmento

uciibadac, e cncomendas novas que davam cocomitantes

!>rei ..::■: tos para inauquragdee em acomodagdec citadinas ejuu as

i erubiam sem r.e interroqarem peloe eeus terapos . Foi assim

<iue, nesse ano de 1950, se inauqurou o bueto de Sousa

Vit.urbo, concebido há vários anoe por Francisco Santos, no

J.'uriim do Principe Real, e o monumento a Fornao de

Maq.ilhiies , cuja primeira pedra fora Langada em 1930, na

■'t nga do Chilo, p<ira receber a réplica da obra original do

eseuitor chileno Cuilherme Cordoba, cora a qual o :;eu pais

■ ].■: .-java horaenaqear Portuqal. J<i o pequeno raonuraento a João

• io [«■ i.o, de Alvaro Brée, na Praceta do mesmo nome, perto tío

Ai'e.-Lro, apontava para outras actualidades .

i'odavia, a naturalidade com que se encarava estas dicpo-

:.Lg.ies, e que, om 1947, já haviara dado a encomenda cio uroa

Mj.lica da eetátua de Afonso Henriquee, de Soaree dos Rois,

;>a:a o Castelo de S. Jorqe, em detrLmento dac propostas

«-o! t emporânoas que sobre a figura do fundador se api'or.enta-

: ntti, era ja o reflexo das insolúveis contradigdes cjue atra-

•■•í.savam a prdpria prãtica da escultura. E curioso so torna

iiotar que a qrande maioria dos projectos que estos anos

lucriuziram ou n.ão se realizaram ou ficaram aquictados na

soniora de alqune edificios, como ae estcituas de Afonso Hen-

: icuos e de D. João I, de Leopoldo de Almeida, agenciadas no

titi i.o dos Pagoe do Concelho da capital, enquanto outros

iiet uianeceriam para sempre no gesso dos seus modelos, gtiar-

, iacius t:m rauseus ou eequecidos noe dejjcisitos cie todas as me-

moriae. De resto, o cjue a.inda pbde caber em espagos mais
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abertoe a uma fruigão pública, e já retratando os simbolos

de outros herdis, gue o cinema trouxera era devogão univer-

sal, iiada acrescentava ao estado da quustão. Os trabalhos de

Anjos Teixeira e Euclides Vaz para o Cineraa "Monumental" ou

os baixos-relevos de Martins Correia para o Caí'é gue dossa

eala de espectáculos recebeu o nome, demonstravam, por si

meeroos, gue não era a temática a razão principal do resul-

tado modusto das suas produgbes.

Onze anos depois, o jornal "República" promoveria tiina

s.'uie de entrevistas sobre a situagão da Fscultura era Por-

tugal (148) e, no seu ingudrito, introduzia a guestâo cla

neccssiriacte cie "um periodo de repouso para a escultura tor-

nar a encontrar a sua razão de ser", pelo uso e "abuso do

comemorativo" a gue tinha sido sujeita. E não se julguu qut;

era uma qlosa sem correspondência real ou sem razão efecti-

va . Adriano de Gusmão e Josc: Auqusto Franga, colocar iam occc

problema sob signo de um desacerto com a época e preconiza-

riain entao a procura dinâmica desse "tempo" que faltara,

for.ee ele o do processo em que a escultura se determinava,

fossc a.inda o de um contexto mais qeral, que não tocava

apenas osta arte ou as artee (149). Todavia, o que ectec

depoiiuentos reflectiam, era exactamente uma situagao quo

purmaueoora, entretanto, inalterável . Antbnio Duarte, um dos

esoti Ltores entrevistados , dirá que "caminhamos fora do tempo

dos outros" peia simples razao de que "temos a nossa crono-

toqiii" (150). A ela subjacente ostava a lenta apreensâo rie

propostas novas e do manuseamento de materiais outros que,

tgualinente, a deviarn condicionar. Mae, sobretudo, ectava a 1 i

o vei 'edictum sobre uma prática que perdera a nogão da rea-

i 'triiirie u tio t empo em qtte se afirmava, prolonqanrio-so nuiiia

excossLva e perturbada relagão coin as coordenadas ficcioná-

riae em que ee alimentava e dentro das quais era impoes i vel

operarem-ce outras metaraorfoses .

0 critico Mário de Oliveira, era 19 68, falará era "EscuL-

tur.i de Capote" (151), retomando uma crítica de Josd-Augu-U-o

Franga que falava de "capas e capotes" (152) e que cheqara a

prof>or jocosamente escrever "eskultura" com emprego da letra
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":•", aliás em referência â influência dos escultores alemâes

s.u-i-í que eram f requentemente citados pela crítica favorávoL

,n> Estado Novo . Tal escultura, centrada om exemplos quo

i'i <> . iferavam também pelas coJbnias, era assinada por alqnns

'i.'s .irtistas que vinte anos antes tinham sido a grande es-

;•-■!, inga de Diogo de Macedo (153), exactamentt: por encarnarom

• i i>ocsibilidacio da continu.idade de uma
"

idade de ouro" de

que i oram, al'inal, a maic evidente e euperficial tonaliciadu.
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OS ANOS DA CONTESTAQÃO, 1945 1950

Doe vinculos prbprios que o Estado Novo criou e ã luz

das actividades que fundearam prioridades, que podem ser

lidas como raomentos ou tempoe orgânicos, aprof undáraos ,
so-

bretudo, a histdrica preocupagão pelas restauragdes genera-

lizadas e a plenitude da sua consolidagão nuraa "era de un-

grandecimento" . Na mera ordem dos factos assistimos ao

crescente papel gue as artes plásticas desempenharam nas

raetaraorfoses de um projecto politico, mau grado as hesita-

gdes e os receios gue atravessaram essa situagâo antes de

cer transformada num "instrumento de governo" (1). Has isso

também significava que uma estrutural dependência se estava

a forjar, em paralela exigência de ilustragao de um poder

realizador, gue precisava de eer docu.uentado, acentuado,

exaltado e até emblerr.atizado, atravcs tíe concertadas mani-

festagdee or.de se jogavam extremiemos Ldeolbqicos eon-

substanciados com os interesses vitais do regime. Dt:sse

contributo, gue nunca é demais sublinhar, foi a arguitectura

a sua expressão suprema e prova mãxirna. Os critérios gue

presidiraro ã recuperagão do patrimbnio construido; cora cle-

volugôes integrais ås tragae originárias e a conseguente

reparagão de valores, ideiae e conf iguragdee, tomadae como

especificidade rnesma da identidade da nagão, encontraram

nesta arte mais do que uina simples metáfora. Menoc moldável,

e loqo menos prestável, foL, pordro, a pintura. Por razdes

explicáveis
- e que reroontam h sua particular histdria entre

nds - ela nâo consequiu conciensar uma sintaxe formal com uma

eficácia que se equivaleese ao eervigo prestado pela arqui-

tectura. Oc seus méritos advinham de uma essôncia quase

exclusivamente decorativieta e a raiz modernizante onde re-

pousava não fora bastante para imprimir-lhe a forga o o vi-

gor capazes de criar uin "eetilo 1940", tal como Antdnio

Ferro preconizara (2). Pelo contrário, a arquitectura veio a

demonetrar, em toda a sua pujanga, que essa pretensåo era

possivel, e a exposigão do Mundo Portuquês tornou-a numa

evidencia contornável que CottineLli Telmo interpretou co.no

roanifeeta supremacia de ura reqieto sobre outro (3), anun-
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■■i.iudo a arabos ura devir que os anoe eequintes conf irraariam.

Aquém tías cxpectativas , liquidada como forma autonomiza-

:.. oe inscrigão e vontade, a pintura saiu da exposigão de

!..-!ein como um campo extremamente vuinerável. Talvez, por

-..-:. sa roesina razão, ela se tenha transforraado no territbrio

|ji iviiegiado de uma mutagâo gue para esta inscrigão fez

riesLocar o eixo da figuragão de novos imaginários, eies

pioprios veiculos de preocupagbee eociais e políticas, que

;;<• vinham a manifestar como reacgão, guer disparando em

ousc.i de céus "sobrerreais
"

, quer detendo-se pela terra

-■iitros era centramentos neo-realisticamente vividos. Todavia,

s.uLa Lncorrecto atribuir tusta responsabil idade apenas á

:...e:icia da pintura oficial, pois já a literatura havia al-

!-<:iqado essas intencionalidadec antes de se processar o

■ ::■: t ravasamento que tocou indist Lntamente consciências e

oortis até ao separar das áquas dessas correntes em movimen-

i os ou vias alternativas que seriam a dupla face da contes-

'. ,.gao. Isto nâo significa que a fraqilidade da pintura na-

iiotial, de que a exposigão oficial de 1940 era exemplo, no-

1 .'(1u por promotores e críticos (4), tenha sido indiferente

«.o dusuiivolvimento dos novos horizontes que para ela se rie

:,e:ihavam. Basta pensar na dificuldade de afirmagão forraal

ri.is ncjvas int erpelagdes surrealizantes ou na não nienos cus-

•«••.. tradugão pictural dos principios neo-realistas incren-

■

■-.; ao ideãrio marxista, que ainda por cima lhe prometia uma

-..:ioigão ldgica no novo tipo de sociedade gue pretendia

'.'■'iiatruir, para perceber como esse estado de coisas se re-

: tet:i. La no lugar onde era menos esperado verif icar-se . Mas,

:■■- a pintura não servira a fungão modelar gue para ela o

!■:.:(.] ime descortinara, forgando uma renovagâo de estímuloe e

iii.-ios, dif icilmente poderia interinar a exemplaridade gue

i .unbc'iii agora se lhe pedia, ainda gue outros poderosos ima-

qi.nar.ios a vivificassem em caugdes de natureza e grau in-

'•omj>arcĩvcis .

Mosmo assim, vale a pena notar gue a contestagão oficio-

c rio seu arbitrio, da sua fragueza, da sua ligeireza ou da

.;,..i impossibilidade tíe "estilo", nos argumentos de
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Cottinelli, obcecado por uma ausência de vertebragâo cujo

mote tirara da arquitectura, representava a consciência dc

um repensamento necessário dos poderes institucionais em

face de um registo artistico gue, afinal, não correspondera

aos anseios de um concreto nacional. Os saldes de Arto

Moderna do S.N.P., como as representagbes portuguesae no

eetrangeiro durante o reinado de Ferro, tinham eraprestado h

pintura um novo fulgor, acrescentando- lhe uma dimensâo

demonstrativa, através da gual ela parecera revelar-se coroo

realidade indiscutível . Na verdade, potencialmente, ela

conservava as promessas gue o primeiro modernisrao tragara c,

sd alguns criticos, corao Adriano de Gusmão, (5) tentariam

confrontar a sua prética efectiva cora esse sonlio já

distante, numa penosa tarefa de redimensionamento do

verdadeiro valor dessas produgdes, em tudo contrariada pela

visivol exaltagão do trabalhar de temas e motivos gue

repetiam sem cessar uma conformidade com ura não menos

importante e sensível panorama. Sem regularidade

significativa, um ou outro pintor, onde era possível

encontrar uma recriagâo da linhagem em gue pensavam

eituar-se, pds a nu essas potencialidades . Mas, de tun modo

geral, a grande maioria dos artistas portugueses náo os se-

guiu, como viraos atrás . Entre 1939 e 1945, as precengae de

Cãndido Costa Pinto, Antdnio Pedro e Antdnio Dacosta, atra-

vesearam os saldes de Ferro com propostas extremae e apelos

sincretistas, sem possibilidade de compreensão ou assimila-

gao, tal como sucedeu cora a fugaz passagera de Júlio Poroar,

que renovara, de raaneira outra, a urqência sentida em asei-

nalar caminhos ou direcgdee que so foram tomados a serio

quando, em espagos prdprios e adequados as suas respectivas

roivindicagães, se tornaram na expressão mesma da contesta-

gão ao eistema. Nesse contexto, a incursâo destes pintorcs

peloe saldes do S.P.N. nâo sd não deixou rasto, corao dc-

monetrou, pela aceitagão indiferenciada das suas propoei-

gdee, que os critérios que presidiam a essas selecgdos eram

latos e informes desde que a representagão sustentaese uraa

relagão íigurativa, cora o real, mesmo gue ela se mostrasse

dúbia ou eguivoca para os organizadores dessas exposigdes. 0

gue fora, nos primeiros anos, a grande arraa de Ferro,

7 1 ,".



"oLvia-se era contradigâo insuperável. A grande abertura, gue

..levuria significar um apoio generalizado, não produziu oe

.•i.-itos esperados: por um lado, ela não fora capaz de elevar

.. uivel da criagão; por outro, não conseguira formalizar um

.ibot, anualmente premiado, coin a coerência e a unidade in-

c . .■ifjonsáveis a uraa estabilidade pictural cjtie o Regime poli-

■ ■o pudesse identificar e fazer emparceirar com a

i eqoneragão que apostara levar a todos oe domínios da

cultura e da vida nacionais. E era imprescindivel que a

inagem dessa "restauragâo" operada, que a arquitectura

: r.iduziu na exposigão de Belém, fosse fixada também na

I -'. nt.ura .

Nâo se tem reflectido muito sobre a natureza d«is apetén-

cia:; que sustentaram a vocagão patrimonial do Estado Novo e,

l>i i ncipalmente, sobre o modo como se articularam em expres-

,:<.es de simulcánea e quase natural coexistência . Vimos, loqo

tie inicio, que a vontade de rectituigão, de devolugão inte-

iji.il dos tragados originais, comandou uma vasta campanha de

: ■ st.-juros arguitectbnicos e que serviu de imaqem paradiqraá-

'■ i«a aos dez primeiros anos de uma acgão politica, em altura

rio necessário balango, Paralelamente, anotámos a correspon-

ilt:ncia desse esforgo com o empenho de Salazar em instituir

ei oinér ides , festas e romaqens que recordassem e actualizas-

:.<:i!i o sentido repositor desse trabalho -

preocupado, acima

.!.- t.udo, em liquidar, em seu proveito, as herangas recebidas

o... primeira República. Mas, entre uma e outra destac mani-

: ĸ-s'. < igc.es, que pareciam acontecimentos dispersos, foi-se

...•.•nt uando um certo tipo de olhar sobre a realidade, que

..!<;«.• coneiderar como facr.or igualmente deterininante, porgue

i iĸu'eiite aos outros registos, e gue se cristalizaria sob uma

iGinici, por assira d.izer musecjldgica . De resto, a preocupagãcj

ctJin <ís reconstituigdes, com as grandes arruraagdee e revisdes

.1'.: certos períodos da Histdria, a comegar pelo que imedia-

i.iinuute precedera o Eetado Novo, sd podia favorecer a ne-

...■-•icldade de conservar a perspectiva encontrada, numa apro-

•uiuada encenagão que oe templos da arte fixariam em condiqna

« . ssão consaqratdria .
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A atengão dada aos rauseus não foi, assira, um aconteci-

mento isolado nem nasceu â margem dos ritmos e exigências,

gue vimos sucederem-se ao longo do decénio de gue nos ocu-

pamos. Ela foi um elemento essencial e adeguado aos propd-

sitos gue se firmaram no conjunto das proposigdes gue tra-

támos e, dessas instituigôes, se esperava também um contri-

buto, justificável na referência natural e permanente em

gue, por regra, se constitulara. Não foi, certaraente, por

acaso gue as celebragdes centenárias viabilizaram a amplia-

gão efectiva dos espagos como sucedeu com o Museu dc Arte

Antiga, ou de estudos tendentes a melhorá-los ,
como aconte-

ceu com o Museu dos Coches, ambos em Lisboa, ou criaram

condigdes para adaptagdes de antigos edif icios
_,
em agencia-

mentos novos, corao se verificou com o Palácio dffs Carrancas,

transformado em Museu Soares dos Reis, na cidade do Porto.

Todas essas iniciativas tiveram a suportá-las motivos fortes

de reunião de obras e espdlios gue se organizavam corao

matéria de exposigão, capaz de congregar era si dpticas

globais que tanto podiara justificar a existência de uraa

Escola Portuguesa de Pintura, confirmada nos Primitivos da

arte, corao raostravam intuitos ainda mais profundos, que

tentavam perseguir a raiz onde esta repousava, iluininando de

modo novo a escultura medieval portuguesa, numa exposigão de

moldagens (6). Se estas se apresentaram como "documentos

irrefutáveis (...) deese génio nacional em arte" (7),

sintetizado de forma bbvia e extrema na cbpia dos sepulcros

reais de Alcobaga e nas tábuas de S. Vicente de Fora gue no

Museu de Arte Antiga se mostrava, no Porto, o Museu Soares

dos Reis, apto a receber o importante espblio gue lhe dera a

designagão e a origem, provava a continuagáo desses

desígnios numa pontuagão mais recente. Em ambos oe casos não

era apenas a questão de um patrimdnio colectivo que estava

em causa. Tratava-se já do seu aproveitamento, da qestâo de

uma perspectiva sobre ele e do controle futuro dessa

leitura .

A igualmente programada e bem sucedida exposigâo de Ou-

rivesaria, que deveria liqar a Cidade de Coirabra ãs festas

centenárias (8), e que se realizou no Museu Machado de Cas-
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:!«>, ueve o mdrito de relangar a problemática do papel dos

ui'.iseus regionais, até porgue estes, se "vestiam" então pelo

".igurino" daquela instituigão (9). Anos mais tarde, João

Couto que ocupava já o luqar de director do Museu de Arte

Antiqa, lembraria aquele contributo para justificar a ne-

cessidade da abertura de uma Casa-Museu em Leiria (10), na

ooutinuidade das iniciativas deste género gue pelo país fora

se foram produzindo e gue ele situava como tendo sido con-

coquencia directa da série de exposigdes de Arte Sacra (11)

qtio tiveram luqar apds 1940, elas prdprias desencadeadas por

iiquela importante exposigão de Coimbra. Mas outra conse-

quéncia, ainda mais signif icativa, ele lhe atribuia.

Prendia-se essa com as sempre renovadas ocasides para
"

uraa revisão" (12) de conhecimentos
, gue a recuperagão e

i. ounião de espécies dispersas permitia, enquanto se ofere-

c'tam como matéria outra para aliraentar a foqueira dos sal-

vamentos generalizados que o Estado Novo representava . Do

e; quecimento e da incúria, que se imputava ã época "do bur-

nurinho" (13) extraiam-se os dividendos que esta devolugão

par. riraonial significava. Existe, evidentemente, neste ra-

ciocinio um misto complexo de nogdes, onde é possivel de-

t c-ctar o gosto do pesguisador ou do erudito, gue Joâo Couto

'..ambéra era, e a específica vontade de enclausurar obras em

e:>pagos de privilégio gue lhes dariara a única conotagâo ca-

paz de fabricar a imagera consagrada do passado, ein fungão da

(ji..aL o presente se passara a definir. E essa perspectiva é

canto mais importante quanto mais se aproxima da metáfora de

Salazar, traduzida no processo de "salvar", "devolver", c

"conservar
"

, esses tempos que ele sintetizara na exemplifi-

cagão da reconstrugão do Pago dos Arcebispos de Braga,

t ransformado, em 1936, como vimos, em Biblioteca e Arquivo,

cgíii a encarecida fungão de preservar os documentos que as-

sinalavam o nascimento da nagâo (14). Reflexo mais que sus-

peito de encarar a meradria a pretexto de a manter viva em

condiqnas arcju itecturas? Alinhamento por concepgdes gerais

e,<_s riguozas nacionais, que passarara a ser tema corrente e

ijue iam desde a paisaqem aos costumes passando pelos do-

cunentos que os espelhavam, até se re-encontrarem na exem-
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Dlaridade de uma Histdria refeita para os explicar?

Não é possivel inventariar todas as razdes nem seleccio-

nar as que raais influiram na determinagão de uma prãtica

que, afinal, era parte integrante de uma ideologia que não

se podia pensar nem exercer sem ela. Em comura há, visivel-

mente, toda uma gestão de restos, herangas, fragmentos gue

era preciso reunir e ter era reserva para depois mostrar em

encenagdes de continuidade gue apenas admitiam uma fractura:

aquela que fortalecia, por oposigão, este movimento repara-

dor, saldando-se num feito que não sd devolvia por inteiro

tim certo passado como sublinhava a "ruina" de uma primeira

República .

Exorcitagdes necessárias â consolidagão de uma icieia de

reedificagão que precisava dessa imagem para existir.

Acontece, porém, gue por razdes outras, e de diferente

intengão, tinha sido exactamente a primeira Repũblica a

ocupar-se, na sua onda de reforraas, de uma nova estruturagão

dos museus, comegando por cindir o antigo Museu Nacionai de

Belas Artes (fundado em 1883) em dois nũcleos, com vocagbes

e acervos diversos, que deram os Museus Nacionais de Arte

Antiqa e de Arte Contemporânea, definidos a partir da datada

charneira de 1840, que marcara a divisão do espdiLo (15).

Dentro das suas preocupagdes não estava^ obviamente,
a co-

bertura provincial que o Estado Novo poria em prãtica, até

porque as tensdes com a Iqreja estiveram na ordem desses

anos e era exactamente esta que detinha qrande partc do pa-

trimdnio artístico, principalmente, o centrado na Arte Sacra

- matéria que justificou os novos museus regionais, sob a

tutela do Patriarcado, nos anos 40. Mas na capital aLgo se

fez, com essa tentativa de separagão entre o Antigo e o

Contemporâneo, apesar do núcleo que integrou esta ûltLma

classificagão voltar âs instalagôes da primeira Galeria de

Pintura agenciada nos corredores e outros vãos dos pisos

inferiores do arruinado convento de S. Francisco onrie fun-

cionara a Acaderaia Nacional de Belas Artes, fundada cin 1836,

e depois extinta, na continuidade das mesmas reformas gue
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t ooaram estas reestruturagdes (16).

A ideia tinha sido a de voltar a aproximar o Museti da

l'.2---,"ola de Belas Artes, que naquele convento continuava o seu

exurcicio e, com mais razdes agora, uma vez gue nas 52 obras

que o justif icavam, na constituigâo inicial do seu acervo, a

s.i.i grande maioria era de artistas românticos, firmando,

assira, o nogão histdrica da contemporaneidade gue dera a

tí.uiominagâo do novo rnuseu. Aparentemente, ninguém parecera

dar pela responsabilidade gue esta classif icagão trazia ou

fi.il a vontade expressa de dever também voltar-se para o fu-

turo, na obrigatoriedade do exercício da fungão que o con-

r. <;;!,porâneo lhe exigia. 0 pintor Carlos Reis, seu primeiro

tiirector, nomeado a 13 de Junho de 1911, interpretou essa

vocagãcj, dentro da sua formagão e preferências naturalistas ,

rie acordo com o seu tempo estético e histdrico, engrossando

o caudal de obras do muceu, gue se inaugurou em Outubro de

1913, com um catálogo-inventário onde se somavam já 142

obras, em títulos provisdrios de identif icagâo (17). Afas-

tado involuntariamente da direcgão deste museu no ano se-

quinte, o seu luqar seria preenchido pelo pintor Columbano

Hordalo Pinheiro, numa continuidade de opgdes salvaguardada

j:>otas mesmas perspectivas . Fizerara-se então alguraae obras,

modernizou-se o ambiente sob o risco do arguitecto Josd Luis

Monteiro, aumentou-se iuesmo o seu acervo; mas, guando em

1916, de novo se re-abriu ao público, náo havia nenhuma

assunipgâo inovadora do adguirido. Onze anos depois, quando

Columbano c reformado e homenaqeado pelo Governo com o ti-

i. uio de Director Honorário, estava decidido o perfii da

instituicão nas 590 pegas que então o seu inventário geral

registava, e gue incluía também mbveis e livros, numa in-

sergão aieatdria de espécies cujo sentido global, sd se en-

toridia dentro do limite das suas p.'ĩprias paredes. Das in-

têngôee originais gue a sua designagão parecera indiciar

li.ida ficara. De resto, o movimento militar de 28 de Maio ja

destronara tarabéra os baluartes do projecto politico que a

iiavia suportado. Agora era a altura de gerir os restos do

rosto gue sobrara, era proveitosos aproveitamentos gtie a

i
. nércia ou os novos desígnios políticos melhor ajustariam.
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Adriano Sousa Lopes, terceiro director do Museu de Arte

Contemporânea
- pintor como os anteriores e indicado pelo

prbprio Columbano para lhe suceder, presidirâ aos destinos

desta instituigão de 1928 a 1944, altura em que, por sua

roorte, lhe sucederá o escultor Diogo de Macedo, gue viraos

atravessar o tempo do nosso inquérito, cora esciarecida e

inteligente actuagão.

Então, era já tarde para dar uma feigão outra a um Museu

que, voluntariamente, se foi afastando do destino que a sua

denominagão marcara, por desconf iangas e incompreensdes vá-

rias que eram o reflexo do entendimento institucional da

produgão artistica desses anos. Mesrao assim, Diogo de Macedo

langou-se cora afã ao encargo gue assumira, conciliando um

diíicil ajustamento entre a filiagão num presente e a re-

-descoberta das potencialidades de um acervo gue já atingira

um volume de mais de mil obras, cora doagdes iraportantes corao

ae de Teixeira Gomes ou as da viúva de Coiumbano para aléra

cias aguisigdes gue o legado Valmor, gerido pela Academia

Nacional de Belas Artes ( re-aparecida em 1932) proporciona-

ra. Esse equilibrio, de inegáveis consequencias ,
foi feito

de uma mistura de continqências pessoais e colectivas, de

dosistências particulares e desencantos vários que este es-

oultor e critico de arte encarou de frente e elevou ã cate-

goria de destino, sem talvez calcular gue, com ieeo, daria

ao museu a única face verdadeira gue até hoje teve.

Que colagem foi essa que, por osraose do director â íns-

tituigão dirigida, moldou uma postura gue deixaria tais

marcas cuja decifragáo é ainda indispensável pare este or-

ganismo situar e iluminar a produgão artistica do tempo? 0

primeiro passo foi dado num sentido gue pode ser visto como

tentativa de viabilizar uma colecgão, of erecendo-lhe novos

agenciamentos, melhorando espagos e autonomizando o acesso

ao edificio. Foram estas as iniciais diligências gue justi-

ficaram, em 1944, as obras no rauseu, sob o risco do argui-

tecto Baitazar de Castro, e Ihe conferiram o aspecto gue

manteve (18), acrescentado com um pátio- jardim, onde se co-

locaram estátuas, entre loureiros e ciprestes, e através do
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qi...i se fizera a nova entrada que dava acesso directo ãs

:>i.d:.'. por uma escada proteqida por alpendre. A ele sequiu-se

uiii.i nova arrumagão dos oito espagos disponibilizados e jã

uie I horados, com uma inversão signif icativa da disposigão e

..•i.ci-uninhamento da leitura, gue se abria pelo agrupamento de

tii.ras de artistas nacionais do priraeiro guartel do Século

XX, com destague para Sousa Lopes, numa espécie de homenagem

,..> antigo director da casa, continuando depois por um dis-

c.iso retrospectivo de pontuagdes histdricas úteis que as

■ •cclareciam, segundo as possibilidades do acervo e do espa-

Um priraeiro catálogo-guia dava conta de todo um trabaihû

;u e.! iminar gtie sustentara aguela selecgão de 216 obras,

; ul.î i nhando gtie certas omissdes e explicitagocs seriam com-

l'.nsadas "pela renovagão periddica de expoeigôes" (19), o

<;...• ora normal e razoável. Mas mais importante gue tudo foi

: acto de Diogo de Macedo, no prefãcio gue est:reveu para

.ii-i csenttir a nova remodelagão do museu, tíenominá-lo "de arte

luooerna" e já não de "arte conteraporânea" (20). Nesta guase

..uoiil alteragâo, gue na alttira não foi seguer notada (21),

<ii lorava um controlado rea justaraento, espécie do ajuste de

..'ositas com o tempo gue â sua geragão fora negado, organizado

iiiiina ideia-gérmen de um programa que ali também ee reflec-

t..,-., caso, praticamente, inédito, entre nds, neste tipo de

L.ojt ituigdes , que viviam como se deles não carecessera, re-

■ '■r.onrto ou adquirindo, sob formas equivocas, obrae e legadoe

quo aumentaram irrealisticamente os seus fundos num exercí-

cio sem eficacia ou interesee que o valesse.

Poucas forraulagdes foram, dentro do âmbito e no periodo

q-ie tratamos, tão eignif icativac como a gue Diogo de Macecio

explicitou nesce catálogo-guia do museu gue assumia. Foi ele

o juimeiro de unia já sentida serie de directores a perceber

quo era impossivel cumprir de uma assentada o sonho pouco

[jossível da vocagâo legislada para uma entidade que, na

pr.itica, perdera o contacto com a realidade que deveria re-

: •• : encĩar.
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A sua intervengão na cena artistica nacional dera-lhe o

outro lado do espelho, ao longo de uns anos 20 dificeis e

controversos, onde os "modernos" haviam procurado em vão

reconhecimento ou assunto, gue outras alternativas pontuais

minoraram, em pública apresentagão de obras que compensavam

mal a inexistência do espago prdprio ou devido que, por ra-

zdes de carências de aqenciamento ou de vontade lhes esti-

vera sempre vedado. A verdade é que tal situagão não afectou

apenas os artistas. A eles, foi-lhes destinada uma errância

que trouxe um ambiguo estatuto â pintura, para além de Ihes

t.er sido subtraído um confronto com outras obras do tempo

gue sb um museu lhes poderia ter proporcionado, no raeio das

dificuldades geográficas gue a informagão ou as desiocagôes

nem serapre cobriam. Mas, em contrapartida, essa entidade

que, assim, se demitia condenou-se ã exclusividade do que

lhe era acessivel estdtica, ética e economicamente, sem

querer aceitar a parte da aventura que nesse processo lhe

cabia .

Paraielamente, o novo poder instituído ia falando de

Palácios de Exposigôes para o Parque Eduardo VII e cheqara

inesrao a encomendar a Cristino da Silva, ein 1943, um projecto

para^Museu de Arte Contemporânea que deveria enquadrar a

Praga do Império. Erain elucubragbes valioeas pela carga

sirabdlica gue traziam mas desligadas de todo o contexto que,

aliás, nem referiam, como se esse fosse um dbice contra tais

abstractas qrandezas .

Continuava-se, porém, a pensar nessas instituigdes sem

falar de acervos ou programas, em ambigbes inconsequentes

que desconheciam ou não tinham em conta a colecgão, a fungão

o o destino dessa entidade fantasma que habitava alqumas

salas do Convento de S. Francisco. Se Dioqo Macedo aceita

chamar-lhe, pela primeira vez, Museu de Arte Moderna d por

necessária e obrigatdria insergão numa actuaiidade, gue tera

menos a ver cora a discussão abstracta do sentido ou valor

dos seus fundos de reserva gue cora o desejo de lhes dar uma

realidatíe palpável, mostrando que todo o repensaraento de

novos espagos deveria tomar este Museu em consideragão. A
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•utagãG simplif icadora que, eventualmente, possa existir na

;■■: vjcura de razdes outras que iluminem aquela valorizagão,

i.untia-se infrutifera. 0 acompanharaento simpático e dedicado

c.iíii cjue Diogo de Macedo seguia a produgâo artistica nacio-

iíiI, acrescido da dieponibilidade e do distanciamento pro-

l'ic.o a reflexbec de maior responsabilidade que o abandono

voiuntário, em 1940, do seu exercicio de escultor ainda inais

: ..icll i taram, proteqeram-no de veleidades ou de impuisos

. mediatistas tanto quanto era certo eie não precisar deles

o.ira justificar o seu futuro.

0 centramento num presente não tem, assim, uma corres-

l'i.ndoncia directa com o eonho sonhado por qeragbes intoi rac,

.i coraegar pela prdpria geragão de Diogo de Macedo de ver

l'.uf ilar-se, magicamente, a imagera da instituigão gue lhes

i ,-. ieceu e cora a vocagâo gue melhor llres serviria. Era uto-

■
. oo pensar gue, coni um mero ajuste de des'ignagão, se podia

■oorir ou, sequer, remediar as falhas profundas de uma co-

. .cgão que fora orientada em sentido oposto. É claro que, de

..ii! utodo como ninguém conseguira antes, ele atravessou-a com

.ini r.ovo olhar, cimentou uma perspectiva e, nesse esíorgo,

le.iiizou uma inversão signif icativa gue ofereceu em exposi-

C.iO .

Com ela, Diogo de Macedo deixou expresso gue era do pre-

iuue gue se partia e gue neie havia de assentar o oihar

p.ira descer aos fundos de um passado raesmo gue este fosse

..i.iria recente. Mas era impossível mostrar obras gue o museu

u, io t.inha ou iludir a guestão com recolhas por atacado ao

.i.ibor de felizes acasos ou de confluentes disposigdes cjue

i.iiiiais deixariam de ser sobras, mesmo gue notáveis em alguns

casos, por nelas habitar uma simbdlica exr emporaneidade gue,

-iii tempo algum, dessa forma pôde ser corrigida.

O gue foi dado a ver na reabertura do Muceu que Diogo de

Mocudo, com invulgar lucidez, passara a dirigir, era, exac-

i eiuente, essa consciência, explanada nas facetas de uma nova

■ ■:.■.• enagão gue comegava no Século XX, vivo ainda na heranga

:.u; suas opgdes estéticas ou de contingências outras que

>l O '
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marcavam também a colecgão, agora metamorfoseada pela sua

única redengão: fazer dela uma realidade activa e actuante

num presente nacional sem mascarar o teor do museu e, prin-

cipalmente, sem o anunciar corao profético lugar de um futuro

gue ali se demonstrava já não poder caber inteiramente .

Ao contrário do gue possa parecer, tal assungão não si-

gnificava nenhuma desistência, desvio ou recuo para a face

simbdlica de tempos idealizantes ou exemplares que ura Ro-

mantisrao e um Naturalismo, ali bem documentados, podiam

proporcionar. A produgão artistica portuguesa compareceu, na

hora de todas as verdades, com o perfil desenhatío pelas

aquisigdes oficiais anteriores, ele prbprio denunciador do

entendimento institucional que sobre ela se foi forjando.

Mesmo que Dioqo de Macedo quisesse negar o peso do reportd-

rio dessas imagens, o valor da sua plasticidade ou as suas

obsessdes imagísticas sempre reiteradas, a sua precenga era

de tal modo forte que era praticamente impossivei ultrapas-

sá-las. É que não bastava a materializagão pictural do um

Eloy ou tíe um Viana para que esse museu pudesse encarnar a

operante fungâo da modernidade. Entre a vontade de o intro-

duzir numa actualidade e a de representar esta havia ura

abismo que o novo director mediu e trabalhou sem ilusdes ou

fixagdes maniqueisticamente determinadae . Tal circunstância,

emprestou ao seu exercicio a iraaqem de uma abertura que não

raras vezes teve a confiquragão de um paternalismo distante,

quanto mais não fosse por lhe ter sido dado assietir â mu-

tagão simultanearaente raais qenial e, porventura, raais cir-

cunstancial que a pintura destes anos atravessou. A sua ac-

gâo corao director do Museu de Arte Contemporânea deve, por-

tanto, ser vista corao matriz de ura esforgo derradeiro t.en-

dente a acertos várioe que se transformou depois na melhor

metáfora da realidade artística destes anos ao ucabar por

elevar os desf azamentos que a caracterizaram a uina especie

de prospecgão historiográf ica criadora.

A atengâo e dedicagão gue Diogo de Macedo passoti a pres-

tar ao Seetilo XIX, servindo-o com uma notável colecgao mo-

nográfica (22) e com uma sucessão de exposigdes guc no mtiseu
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oumpanharam (23) são fruto de um prof issionalisitto quc ele

iiu iĩ sério como poticos, mas nelas há que procurar t.ambém

<>..■ roe ref lexos que foram razão e reforgo do sentido dessa

.>,.. <io. A Historia esta cheia destes cruzamentos, pequenae e

..],■. oides coincidências
, que alimentaram e sustentaram práti-

'■.:■■■ cuja fdrmula urqe não siraplif icar . Tornou-se corao f'acto

<e. ĸMit.t:, a ideia da inevitabiiidade daquele centrainento no

:;.-ciilo de Oitocentos, duplaraente justificado pela concreta

,ipi oximagão de Diogo de Macedo do vasto e rico mananciai

í.'i.nido, que necessitava de ser estudado, e pela crescente

ri', i icuitíade em este langar as pontes onde era suposto rosi

ui: c> futuro. Contudo, foi ele gue deu a nova feigão ao mu-

:;•:.. e que inverteu a disposigão ou o agenciamento das suas

otuas, propondo uina leitura a partir do presente. Claro que

. •:■
■

e jjresente era relativo, porque circunscrito ao primeiro

ii.iari el clo século XX, mas era então o único possível riontro

u..r, conriicionalismos cio acorvo e das linhagens cie lioinunageni

«;,ĸ- aos anteriores directores a a alguns pintores ee fez.

('ou.o muitac vezes acontece, a primeira conciliagão é o passo

ooiiío cjue profético de um pendor futuro onde todos oe desem-

:>.-.r<igos se escoaro por mais que sejarn afirraadas pretensbes

■ : . : uientus . A prova está era que dez anos depois, uro 19'>!>, o

:..,.:.eu re-adquiria o discurso lcgico da cronologia que o le-

.•.ji.t iraara leqalmente em 1911 apesar da sua coiecgâo tor sido,

• 'ni retanto, enriquecida e actualizada. É evidente cjue osta

,.ci ual izagão que fora o mote e o pretexto da nova direcgão

que biogo de Macedo lhe impriniiu não aceitara todos oe dc:-

■i.iiios. Alguns houve, evidentemente, que ele não riesprezou

>■, u.st es têm um alcance de tal. modo siqnif icativo cjue aju-

ooiaiti a csciarecer os que recusou. Entre eles, esta o nunca

c . . uirgado desencanto pelo caminho que um certo niodorn.i emo

•oiuara. As suas críticae na revista "Ocidente" demonstrara-no

sobcjamente e o entusiasmo com que, ainda em 1941, apresen-

i.i.-ci aiquns novos escultores (24), por exemplo, transforroa-

st; cm tíura e implacável apreciagão das stias reepc:ctivae

pititicas, cinco anos depois (25). Todavia, esta e outras

eoiistaf.agdes nâo foram suficientes para o fazerem acreditar

no aruincio de novos itinerários picturais que era já a visão

;.:i:bGlica de outra leitura, senão das coisas pelo menos do
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inundo. E isso significava uraa alteragão de tal raodo radical

das suas intuigôes de base gue não foi compativel com o

signo das suas convicgdes estéticas e politicas. De resto, a

crenga infinda nos poderes de uma arte nacional gue deveria

evoluir sem sobressaltos ou dentro das linhas já tragadas,

contando com as potencialidades de uraa renovagão que aos

jovens pintores caberia, nâo foi apenas sua religião exclu-

siva. Outros, corao Cottinelli Telmo, já por ela haviam pug-

nado, depois de se insurgirem também contra as ineuficiên-

cias que a habitavam, num misto de prática sem ardor, alma

ou técnica que a religasse a um contexto nacional que se

acreditava investido de poderes reqenerantes . E claro que

essa missão que a ela se atribuía, acabou, de facto, por

acontecer. Sô que não foi nem no luqar nem da maneira como

se previu, e a sua fungão já não seria a de resgatar mas a

de revolucionar uraa consciência nacional há demasiado tempo

blogueada .

Curiosaraente foi a margem dos centenários e dos seus

fervores gue irrompeu uina das formas raais subtis desse tão

desejado revigoramento. Numa casa de mbveis (26) em iigui-

dagão, situada perto do Chiado, Antbnio Pedro, Anidnio Da-

costa, Palraela Boden, já cora intervengdes anteriores na cena

artistica nacional (27), juntaram um conjunto de obras, coin

razão ou forga bastante para se oferecerem em exposigão

(28). Para guem pôde ver e assistir ao espectáculo em gue se

transformara, ficou a certeza de que aqucla mistura rie jogo

lúdico e provocagão
-

gue Antbnio Pedro reforgava eoltando

baldes na sala (29)
- era uma proposta devastadora sem com-

placências por qualquer sacralidade que não fosse a crenga

numa "revolugâo futura" que haveria de nascer na união entre

o sonho t: a realidade, "numa espécie de realidade absoluta"

(30).

Caucionada por citagdes de Heraclito, de Haraann, de

Baudelaire e de Breton, que se reproduziam no catáloqo a par

de alqumas obras expostas, esta manifestagão fornecou, as-

sim, de uma sd vez, as referências e o alinhamento . Isso

mesrao foi sentido coroo suficiente para dizerem o que
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j>: .■tundiam. 0 resto, fariam oe outros, ern protesto, apoio ou

.. ::>.: '_. turenga, raas ali estava una reacgão, por sirtal a pri-

muira que apresentava concertadamente, isto é, com uma uni-

iii.Ge uvidente de intengdes que lhe advinham de alquns prin-

cijjígs eetéticos perfilhados. É verdade que esta exposigão

nao decidiu logo ura novo rurao para a pintura nem lhe trouxe

uma coerência formal, como talvez se esperasse ou rie múiti-

pios modos se desejasse. Não era esse o seu papel c a estes

pir.tores não os informava nenhuma pretensão pedagdgica.

Poceivelraer.te, por isso, eles prdprios tiverara gue aguardar

p.:-ic> momento das suas respectivas metamorfoses . Mas ainda

que fosse cedo para todos, dessa detonagão saltaram esri-

i n<..gos que abriram pequenas fendas, como uraa "variante" (31)

iiu cjrosso caudal do rio.

Mesmo que então nada eetivesse amadurecido, alquma coi-

sa, com a configuragão e o sabor aproximado do escãndalo

sacu«liu os olhares. E ela foi de tal forma forte gue a im-

prensa não deixou de acusar os seus ecos guer preparando,

piurientemente, "os espiritos inocentes da arte, da estctica,

o<i beleza e da naturalidade" , corao fez o "Diario de Lisboa"

( .) 2 ) , quer avisando-os, desde logo, gue esta não era uma

exuosigão acessível a todos, corao prevenia o "Diário de No-

ticias" (33). Mas ttouve um jornal (e ura critico) qtie, entre

torioe , manifestou de uma forraa extrema o seu repúdio e,

nusce seu zelo, acabou por prestar um servigo inectimável a

es.-..as propostas, pois ao deecrevê-las como um "agrupamento

ae coisas mutiladas e desconexas, em desenho e colorido ar-

bi 1. 1 ilrios, amálgama de pés e mãos sem cabega, de cabegas sem

tnuico nem pés , de árvores com bragos humanos, de mãos com

olhoe e chapéus. .." (34), desvendara uma lbgica outra do

teal, dando a conhecer a sua efectiva existência.

E, sem dúvida, um tema de reflexão necessária e urgente

o morio como esta exposigão, que integrou dezasseis pinturas

tíe Antdnio Pedro, dez de Dacosta e seis esculturas abstrac-

r.ae de Palmeia Boden, foi recebida e interpretada . O ir.es-

perado interesse cora gue a sublinhou Dutra Faria -

antigo

corapanheiro político nacional-sindicalista de Antcínio Pedro,
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jornalista, critico e autor de um trabalho intitulado "De

Marinetti aos Dimensionistas" saído em 1936 - analisando-a

de modo singular nas páginas do quotidiano catdlico "Novi-

dades" (35), revela que não é possivel fazer confluir os

seus avatares para a aventura exclusiva das suas forinas e,

muito menos, fazer depender deles o destino futuro destas.

Representará esta colagem imprevista, sob a forma entendida

em gue se traduziu o seu entusiasmo, a rubrica mais vaeta de

um acento literário gue anos atrás alimentara uma raiz comuin

de pesquisas, ou será apenas uma rememoriagão mais ou raenos

amical de investimentos gue, embora já em opostas exigên-

cias, aii ainda se confundiam?

0 gue levou o entâo jovem poeta Antbnio Pedro a assinar

o manifeeto do "dimensionismo" ein 1935, era Paris, durante

uraa estada gue lhe permitira descobertas várias e re-ajus-

tamentos de percurso (36), e depois a traduzi-lo para a sua

ilngua materna (37) não está longe, salvaguardadae todas as

distáncias dos rigores da criagão, do que teria movido o

iqualmente jovem Dutra Faria a aplicar-se na sua sintetiza-

gão (38). Na base repousava uma inquietagão vivencL.il dese-

josa de escapar, era arabos os casos, a um nacionalismo lite-

rário que mesmo "liberto do rango histdrico-sent imentai
"

(39), que os levara a posigdes ideoldgicas nacionais-sindi-

calistas ou a elas aparentadas, na convicgáo de gue sob essa

fbrmula se subtraíam ao mesmo tempo das circunscrigdes geo-

gráficas e das limitagdes da prdpria literatura. De inicio,

foi difícil contornar diferengas nesta adesão porque uma

:r.esma vontade parecia determinar tudo. E esse tudo era a

definigâo mesma do movimento achada por Antdnio Peclro nos

cequintee termoe: "Direcgão especial de uraa série de pro-

curas caracterizadas pela ampliagão dae possibilidadcs for-

mais de variadas artes, realizada pelo aumento de tima ou

mais diroensdes espaciais". E avangava exeroplos: "Pintura no

espago: Kotchar; pintura com relevo: Prinner; poesia pla-

nista: Sirato; poesia dimensional: A. Pedro" (40). De facto,

ele prdprio realizara um "aparelho metafisico de meditagão"

(41) que "pretendia ser a prova da possibilidade da cxpres-

são poética do espago" e, nura "Manifesto-resumo" , proclamara
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jo que "A poesia precisa cada vez menos de palavras. A pin-

luira precisa cada vez mais de poesia". E o encontro das duas

tiar-se-ia assim numa "nova arte (que) se chama poesia di-

u,i: us Lonal
"

.

iraed iataraente neni tudo era claro e os focos iurainosoe

rias projjostas dos Construtivistas e dos Dadaistas deixavam

i.a pcnumbra toda uma teorizagão de inteqragão cdsmica, junto

oos quais ela se apaqava. Talvez, por isso, Dutra Faria se

apreeeasee em deslindá-la, servindo-se da metáfora do en-

cGiitro cios rios que o Futurismo, o Cubismo, o Dadaismo e o

Super-Realismo, deveriam siqnificar, para defender depoie

oi.e o "Dimensionismo" , com aquele caudal estava vocacionado

para ser a sua "forma definitiva", aquela que, finalmente,

•..: podia fazer equivaler ãs aspiragôes contemporãneas .

A amalqama prodigiosa gue estava reservada a esse raovi-

monto dava-lhe ura perfil dinâmico, e algo ambicioso na pre-

tensão de gue uma gualguer dialéctica faria convergir todae

as outras pesguisae anteriores numa totalidade gue apanhava

os destrogos das deetruigdes antigas, fazendo delas a larga

acoitagao onde se superavam as pontuais e encadeadas recusae

liLuna roanif estagão supreraa gue se apresentava coroo a sua hora

fuigurante. Dutra Faria resumiu as finalidades do "ctimensio-

liicmo" e atravessou-o de uma pedagogia gue degradava o grau

inicial das intencionaiidades do Manifesto. De facto, uma

coica era reconhecer gue "A Poesia precisa cada vez menos de

paiavras" e que "A Pintura precisa cada vez mais de poeeia"

(42), outra era afirmar que se tornara imperioso "fazer com

que a literatura e a poesia penetrem na pintura" e "que

estas, ora isoladas umas dae outras, ora combinadas entre

si. , penetrem na eecultura" (43). Mesmo que a preocupagåo

ũttima fosse a de preparar o tcrreno para "fazer com que da

oo-ifusão e da interpretagão das artes conhecidas nasga a

arte cbsmica" e mesmo que em ambos os arautos habitasse uma

itíôntica desconfianga pelas palavras e pelas formas

plcturais então praticadas entre nos, o modo corao

preconizavam esse encontro total não era coincidente em to-

fici;i as suas subtilezas. Aparentemente havia ura fundo



metafisico que os unia ou confundia e gue Antdnio Pedro já

explicitara ao escrever, em 1930, preferir "a inatingivel

pintura do Inatingivel" (44). Depois, os "poemae dimensio-

nais", realizados ao longo do ano de 1935 e expoetoe no ano

seguinte na Galeria UP, e as não menos importarues expe-

riéncLas automáticas de "cadavre-exguic" gue produzira com

amigos e gue o "Diário de Lisboa" publicava (45) pcrmitiram

uma adesão gue transformou a prdpria assimilagão nuro dado

adquirido corao se da conjugagão de um verbo se tratasse. No

entanto, essa maneira de o encarar (e gue tomou o seu lado

lúdico corao exj)iessão raáxiraa) favoreceu unia certa superfi-

cialidade gue foi comum, com outras reoponsabii idades; a

indiferenga ou aos sarcasmos que o meio lhe votara.

Digamos gue nem uns nem outros, por razdes ci 't f erentee,

tiveram a percepgão do gue estava em jogo para o toroar a

sério. Para os seus defensores essa postura podia aizda ser

justificável por se situar no enquadraraento dos prdprios

princípios do ínovimento. Todavia, ela não se daria eern al-

quns equivocos, tanto mais que a sua afirmagâo paesava por

ura olhar pocitivo sobre esse "sobrorrealismo" (46) que,

riescio 1924, vinha a ser objecto de referênciac de-

preciativas, coin vontade de se lhe negar os crcdit.os (47) ou

de acautelar as conseguências desvirtuadoras gtie linha sobre

a roalidade (48). Mais do gue isso, o diinensi onismo ao

forjar o seu nasciraento na recuperagão de uma cert .i linhagum

vanguardista, gue dera todos os poderes ao imaginario e ao

pretender um encontro dessas vias através "da contusáo c da

intorpenetragão das artes conhecidas" (49) numa expressâo

total gue seria essa ambicionada "arte cbsmica" posiciona-

va-se para uma incompreensão não menos abrangente onde fru-

tificavain todas as desconf iangas, de modo renovaclo. Essa

era, aliás, uina das facetas do seu cariz ein aseumida margi-

nalidade. Se entrara pela porta da Poesia, a mais larga e

maic alta tío ediflcio da literatura, era porque aquela lhe

pcjderia assequrar ã partida as promessas de uma ressurreigão

capaz de banhar todo um corpo ainda compartimentado em fun-

gdec e registos gue urgia guebrar. Desea incurs.io tomaria

por asealto todas as outras artes, inundando-.u> de Liraa
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U'.-tica ,.io espago que um certo entendimento do tempo cau-

■

.
■ ■i.ava .

Assim, ao fim de um longo percurso, gue a heranga rei-

v u.riicada clos caudais de outros rios abriram, desen!iava-se

.... norizontu a sua fusão ou união "definitiva" em hegenidnica

. íc t-rvengão onde se dissolveria o particular de cada uma .

íuu a ambigão marcadamente idealista, mesino na forma como era

exnressa, n.io esclarecia como havia de aglutinar as artes

plaeticas. Dutra Faria falara da necessidade de a iiteratura

.• .i poesia "penetrarem" na pintura, raas Antdnio Pedro intuia

qu<- nesse extravasamento não podia habitar uma roilitåncia

loî'gada. Era preciso que ela acontecesse no acaso da sua

icopria apetûncia de poesia, reclaraando, na dinâmica do seu

e-.pecíf ico registo, as formas que deveriam traduzir o que já

e/.LCtia na imaginagão. Depois do "Aparelho metafisico de

M.-i.t . tagão" onde Antdnio Pedro ensaiara essas intuigdes em

.-i.ii.r eposigão do tempo e do espago, numa concretizada expe-

i ioncia fleica de manipulagdes e combinagdes sucessivas

■ i.-ssas reaiidades, dentro do círculo eterno de tocioe oe re-

c.-megos, a eua transposigão para a pintura tornou-se inevi-

t.-ivei e absoluta porgue outra dimensão a pedia. Não foi uma

iinua exei"citagão nem uma contaminagão de pressupostos cjue se

h.iv'.aiti experimentado ero outros termos e campos. Foi um apelo

..iecusáve.l de um territdrio que tambdm esperava pulo seu

i.ouro e que estava disponivel para encarnar todas <is pos-

. : :-i fidacies desde que estas por ele também fossem desejadas.

u resultado saldar-se-ia por uma dupla e igualmente espec-

i.icular revelagão, do j^oeta pelo pintor e da pintura pela

l'o.sta, numa espécie de encontro fatal para ambos . "Sabat,

;),; ,;C5 da Roda" (1936) não foi apenas o "rito mágico eesen-

.■iuimente humano tocado de exaltagão" (50) gue marcou o

uíícío da sua obra pictural, na singularidade em gue dora-

v.u.te se defLniria. Ela foi a apologia mesma das potencia-

liiiaries da pintura e a visão incandescente das capacidades

: nr indas gue ela albergava para restituir de modo imprevisto

.;:■ f uicjuragdec de um imaginãrio, ele prdprio consciente das

.nsolúveis contradigdes dos seus ancoradouros, porvcntura

ot.; eapiente da negagão essencial gue lhe acarretavam. Da
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pintura enquanto criagão assumida de formas e técnicas, An-

tbnio Pedro pouco esperava. Do salto-mortal que ela repre-

sentav<i, n.i vcrdade de todas as suas queel.ionagoes irree-

pondíveie no plano da razáo, ele esperou tudo. Talvez, por

isso mesmo, a pintura tenha evoluido por esta segunda via,

incarnando historicamente o lirismo gue esta insergâo aniroou

uuir.a responsabilizagão efectiva por uma prática quc eb na

geragão seguinte, meia dũzia de anos depols, se pode intei-

raraente esclarecer. Ningudra ignora gtie este "moviinento para

o imaginário" (51) se tratou de um exorciemo, de certo modo,

necessário e benéfico a uma inscrigão anquilosada quo pro-

curava em vão razão ou matéria para existir com raaior ou

menor tideliriade ao fundo onde se justificava. Antdnio Poriro

of'ereceu-lhe as intuigdes e o fértil terreno de uina temática

que ele prriprio continuou a trabalhar em obras como "Repasto

Iinuntío" (1939), "Avejâo Lirico" (1939), "A Ilha do Cão"

(1940), "Intervengão Romântica" (1940), oxpostas todas em

1940. Nelas foi deixando a "recriagão em raundo do que nasceu

em sonho" (52) em fraqmentos de uma visâo desassouibracia que

enfrentava todos os temores exibindo feridas e anqustias

numa espécie de inocente crueldade, ao mesmo teropo, séria e

aplicada, coroo os joqoe dae criangas. Mas nesta acgao eem

nuances onde Antdnio Pedro fundeara uma práxis destinatía a

erguer-se como um hino que a pintura deveria suportar não

houve enqenho suficiento para esta se recriar. Diqamos que o

investimonto numa nova via que trazia conniqo tainboin uroa

nova temática não bactava para a re-inventar. A pintura,

pelo facto mesmo de lhe ter proporcionado ees<> vcrtiqem

cbsmica quc "Sabat, da danga da roda" (1936) sustentou,

justificando o seu centramento futuro na inscrigâo que supos

ser o fundamento da união das várias artes, exigia tur sitío

objecto rie um idêntico repensamento, algo que parale i aiiionto

a reestruturasse. Pode dizer-se mesmo que ela sb oxistiu

reaimento em fungâo deeea irrupgão que Ihe veio do interior,

sem outra lbqica que não fosse a sua, e com essa espécio de

■yjV_U_?<V\-

pienitude que c comum aos^vulcanicos quando aguarcui:;, a re-

novagáo qnc há-de vir das suas entranhas em golfadac tíu lava

incandescente gue o tompo depois solidifica ã suporfí-

cie. Antdnio Pedro eentiu a forga dessa sua natuieza,
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i d.Titij icou-a cora a recriagão mas nâo bastava o poder do

.;«'!ihu para que ela acontecesse.

'

Sentiuiento na Planicie" (1941) é uma profética visão

oe: sa impossibilidade na sua teatralidade Wagneriana. Necse

tru-u'íiie ceiicirio em que a pintura se resolvia, repreeentava-so

pc-í'ventura o drama da sua prbpria justif icagão na figuragâo

rie um encontro vigiado por um monstro alado gue ameagava o

i i:n reliz dessa histdria era suspensão premonitdria de uma

.iiuão total cu^o alcance ali se :r.odia pela primeira vez. A

!..t. defendicia apetência de poesia gue na pintura se incluia,

o icicto inegãvel de ter servido para a transfigurar e inte-

i.ji.i-la numa visão sirabdlica que reflectiu fataLmente tuua

uiversa relagão coin as coisas, não se processou sem difi-

cuidades. Principalmente, não lhe deu logo as provas de uma

t:x i sténcia autonomizada capaz de viver para aléra da lite-

í.ilidade das emogdes gue a atravessavara era pretexto de te-

inaticas que forara autenticamente consubstancializadas com o

:...■: curso do seu autor até ao seu testamento final, esse

"ĸ.u.)to na Paisagem Povoada" (1946) gue foi resumo e balango

• \<- iuua historicidade assumida.

A homenagem a Rubens em que este quadro também se tra-

«iu.:, na esquemãtica representagão do qrupo central da cora-

!>«... igão cjuc remete para o "Rapto das Filhas ae Leucipo"

('•■'), é o arguit.ento último do elogio da pintura e do traba-

I í.o do pintor agui supremamente unidos e devolvidos no sí.in

;>"..j de uiua mestria _%\, lbgica únicas . E foi consequentement e

.i .sltiina obra de Antbnio Pedro: em 1946 pintaria ainda

"

i''i. zor.tro a Beira da Angústia" e dois anos depois deixava

i n.icabada o "Amanhecer das Virgens" (54), dedicando-se, até

morrer, h cerâmica como forraa de entretenimento, e ao tea-

t.t i, "com grande paixão prof issionalmente sustentada, e agu.i

' •■■■\ o ldgico desembocar e satisfagao a sua actividade pictb-

i :c."_" (55).

Da sua intrinseca demanda é este final de histdria a

:i<i i 3 assoinbrosa imagem. Da sua pesquisa pictural auto-di-

ti.;." lcament e empreendida (e com uma sinceridade e lucidez
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dignas de serem sublinhadas) gue, coro a mesttia coragem, cleu

depois por finda, floresceriam herangas gue colheram nessa

prática o priroeiro redemoinho de uma afirmagão lírica, vista

e entendida como única saida numa situagão nacional entre-

cruzada por realismos de opostos fios ideoldgicos.

Nos nove anos gue mediaram entre a exposigão na Casa Re-

pe, ao Chiado, e a que se realizou no "atelier" desafectado

dum 4? andar da Travessa da Trindade (56), e durante os

quaie Salazar e o Reqime joqaram todos os eeus trunfoe, a

pintura portuquesa não ficou ã margera do gue ee decidia j)ara

o paic. A reflexão pública sobre a sua insergão na rea 1 idade

sociaf coraegara em 1939, quando, como vimos, o semandrio "0

Diabo" recolhera depoimentoe sobre "a qéneoe e a univet sa-

lidade da arte moderna" (57), e um dos inquiridos estipulara

os termos dessa relagão sem equívocos: a arte devia "expri-

mir a realidade viva e humana de uma epoca" ou ceja, "ex-

primir actualmente uin tendência histbrica proqrescista"

(58). "Moderna na forma" apenas, ela seria
"

incoropleta"

porqtie "forraas novas podem conter um siqnificado veiho e

retrdqrado" enquanto "formas velhae" - ainda que excepcio-

nalmente -

podera conter um siqnificado moderno e proqree-

sista .

A teorizagâo do "neo-realismo" nas artes pláeticas não

tinha então o perfil que mais tarde conheceu, na sietciuati-

zagão magna dc Mário Dionisio que se traduziu na obra "A

palcta e o Mundo", (Lisboa, 1946-1947, 2 Vols.), mas as suas

linhac geraie ficaram ali bem definidae na eua baee ideold-

gica e no seu corolário anti-formalista (59). Uraa e outra

alirountariam uroa prática militantemente politica e ci, i.ca g.ie

a designagão
"

neo-real ismo" serviu, corao apropriagão das

intoncionalidades do "realismo socialista" explicitado por

Gorki em 19 34 e convenientemente determinado por ridanov, no

contexto das sujeigôes cstalinistas . 0 uso decea fdrmula,

adoptada por circunstâncias várias, a gue nao esteve aiheia

a severa censura governaroental , perraitira, nieemo assiin a

incursão de um certo vector lírico presentc em desunhos e

ilustragdes do prdprio Cunhal(60)
-

gue, como já foi dito,

7 3 :.



'■i.iiũa tonaliciaae nacional ao 'romantisrao revolucionário'

<|..ie coiupletava a proposta gorkiana" (61).

A viaiculagão ideoldgica fazia-se então pela gtiest ionagão

. ..".u dac relagdes entre a arte e a vida, probleraatica, que

vL.iha atravessando alquns artiqos publicados nas páqinas de

"i! Diabo" até receber a adjectivagão de "realismo humanista"

... proc la.cagâo de que "a arte e o artista" erara "produto

:.. "tdrico e portanto determinado" (62).

Joaquim Namorado utilizara a desiqnagão de "neo-rea Li~-

om 1938 (63) o eeea fdrroula toinava cada vez mais sentido

i_. campo da reagão contra o maqistério da "Presenga" tanto

quanto contra a acgâo da "Politica de Espirito" do Reqime.

lu <i o inicio de uroa longa luta gue assentara batalhas era

«;<uis trentes enguanto culturalraente se iam desenhanndo re-

:<:.éncias, numa coexistência pacifica de fontes gue não ti-

uii.iin a ĸ.esma proveniência nem podiam proporcionar uma com-

jueensão linear desse mundo, no tempo histbrico eiu cjue se

1 1< : s e n ro 1 ava (64).

Malraux, Aragon e Eluard, Jorge Amado, Graciliano, Silo-

ne e Manuel Bandeira, mas tambdra tradugdes brasileiras de

t omancietas americanos como Steinbeck, John dos Paeeos ou

!ie; lingway , que povoaram os horizontes literãrioe durante a

ac-cada de 30, foram ou estâo na base da formulagão do "neo-

["tuiiismo" literãrio nacional: no romance ele fixa-se entre

L>40 e 1941, com Alves Redol (Gaibéus e Marés) e cora Soeiro

Pt.-.'eira Gomes (Esteiros), antes do surto de 1945-46, que

.io-svendou também outros autores fiando uma teia cada vez

m.iis centrada em preocupagdes sociais lidas ã iuz de um

iiĸiixismo de ortodoxia conexa (64); e, na poesia, irrompe o

"l.ovo Cancioneiro" ,
de 1941 a 1944 (65), apds o aparoclmento

«.;..- uin ûli outro iivro similar (66), adquirintío em toda essa

q.-!"agão (e acaso na que iraediatamente se ihe sequiu), um

..::_. tatutcj du referéncia mltica, realidade que já fo.i desorita

eoi.io "o incontornãvel
"

(67).

Nos que a protnqonizaram há uma oscilagão de fundo entre
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o que produziu o vinculo ideoldgico e o gue fez oxplodir

maui testagdes literáriae e picturais, tendo em conta gue a

compreensão da realidade que elegiam como facto pr'unordial

tíe uma praxie passava pela sua transformagão "di.aléctica"

(68). É evidente gue "o propdsito de transformar a sociedade

não é em si inesmo artistico ou estético" (69), coino em 1982,

por altura da retrospectiva feita na Fundagão Calouste Gul-

benkian se disse e insistiu. Mas a verdade d que essa "ape-

tência so social", sequndo a feliz expreseão de Ernoeto de

Sousa (70), e o seu lado populista, e até "panf letário"

(71), "faziam parte do ar do tempo" (72). Eram "duas compo-

nentes que vinhara do expressionismo, simu Itaneamente ou ero

alternativa cora o factor reliqioso" (73) e não constituíam

um dominio privado ou uma preocupagão exclusiva rio neo-

-realismo. Quanto muito, este movimento aglutinava ii volta

do projecto político onde se enguadrara, vários caudais,

pequenos afluentes de outros rios que aqui viram condigbes

para frutificar ideais numa comum oposigão ao sisteina poli-

tico salazarista.

E esta oposigão organizada como uma arnpla linha de fren-

tu que justifica a presenga efectiva da qrande maioria dos

artietas, que varaos encontrar depois era marcagdes estéticae

outr.is, nas farnosas Exposigdes Gerais do Artes Plasticas,

rcalizadas dosde 194 6, na S.N.B.A., e pi olongaiĸio se ate

1956. 0 primuiro sisteroatizador da prática pictura! Iigada

ao nco-realismo ou a ele enfeudada, e seu animador também,

embora com outra visâo sobre o gue então realraente i.nteres

sava, dirá anos raais turde gue "não é por acaso guo pessoas

(...) corao Júl.io Resende, tenhara feito uina arte ni t iriamente

social" (74). indo mais longe Ernesto de Sousa, deccobru

retrospectivamente "gue até um homem gue foi o raais coerento

introdutor do abstraccionismo geométrico em Portugal, Fer-

nando Lanhas, foi neo-realista" "e gue todos os surrealis-

tas, excepto escritores ou os gue (vinham) de trás (como

Dacosta, Antbnio Pedro e Cândido Costa Pinto) foram neo-

-realistas: Cesariny, Cruzeiro Seixas, Pedro OOm" . E sem

surpresa dird ainda gue até Falcâo Trigoeo fiel uxpositor

dos caldes académicos da S.N.B.A. - pi ntara "utua bola de



lutebot!" para estar cora o gue pensava ser "o social" da

e[..ooa .

ĩiavi.i, houve, uma tendência geral gue pode ser entendida

..:> csta perspectiva de uma vasta preocupagão com "o socj.al"

(i..:e foi raanifesta na produgão literária do tempo e gue tocou

.. ointura em temáticas comuns e até nas designagdes que se

■'...avam å ident if icagão dos quadros . "Resistência" , "Em

:•;..! cha", "Apertados pela Fome", "Almogo do trolha", "Gada-

nliuiro" o "Deus, Pátria e Famíiia", são apenas alguns exem-

pios, tai como, de outro raodo, e já no registo de uraa in-

'

.-rrogagáo sobre a picturalidade prdpria ou possivel, o sâo

v. pinturas do "cielo de arroz" (1953) de Júlio Pomar.

Mãrio Dionisio interrogou -se recentemente sobre ustae

m.u'cas douradourae (75) vendo nelas "uma desesperada tenta-

; _ ra rie por de acordo o gue ( no pintor) há muito so degla-

tliava". "A arte agui esta mesrao no limite de ser apenas

ui.;lo", diz ainda aguele gue, porventura, foi o único tebrico

consistente de "uma visão ®o mundo" (76) gue foi julgada

.•«>:,.g portadora de uma estética porgue implicava uraa ét.ica

i ,.i-rente ao seu projecto poiitico.

Não cabe no âmbito deste trabalho analisar de gue modo

•
•

-' a confusão de base alimentou durante um longo período a

.-: peranga da possibilidade de um registo pictural gue fosse

<i i.:xpressão e a síntese de um conjunto cie preraissas cuja

eiicácia política parecia evidente. Iraporta, no entanto,

.• -C'iinhar gue esse esforgo ficou corao que suspenso no Lnte-

iit_.r tío prdprio imaqinário que servia, marginalizado ou se-

c.iidarizado pela fungão mais alta gue a pintura se investiu.

Cul iosamonte, foi esta distorgão, acompanhada de uina forte

tí i sciplinagâo ås temáticas, trabalhadas ou aceites, que ira-

jjociiu que a pintura existisse no grau e na vontade gue os

piiitores exigiam. Talvez gue, como tambdro já foi avancado

(11), isso mesmo fosse impraticável, pois que o "neo-rea-

lĨL-mo" ccjmeteu o erro de supor que a arte é possivel, e que

i
. a possibilidade deveria ser utilizada em benefLcio da

i ■••volugão, quando a arte é revolucionária na medida ero que
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permanentemente se confronta com a sua prbpria impossibili-

dade, e nisso se mostra ela moderna, isto d, consciento de

que a harmonia ou a reconci liagão, que o neo-realismo pos-

tula corao componentes estéticos do seu propdsito ideoidqico,

é apenas o desconhecimento lamentével do que existe de irre-

conciiiagão fundamental, de diferenga irredutivel, de di-

laceragão incessante, de pluralidade inddmita, em toda a

estdt . ica conteraporânea" . Mas o estado actual da historio-

grafia neste específico doraínio nâo nos permite ainda um

desenho seguro do processo. Os estudoe realizados ou des-

prezaram as artes plásticas numa coerente socundarizagão do

fendineno (78), ou a iluminaram (79) antes do levantasnunto

das tuorizagdes gue a acoinpanharaiit e das poléinicac que no

seu seio se desenrolaraui, matéria indispensávol para o c.n-

tci:dimento do t:spírito neo-realista , numa perspect iva inte-

grada no percnrso histdrico onde se inseriu.

No particular desenvol vimento dos factoe que marcaram de

modo visivel a histdria da pintura destes anos d possivel

situar o neo-realisroo numa espécie de cronologia de inrer-

vengooc, com os seus moraentos, as suas discuesôes, os seue

cruzamentos e até as r.uas cisôes, mas sempre em termos do

que as suportou e uniu, numa espécie de representac ividade

nacional, que teve forga bastante para emparceirar, embora

em sentido contrário, com a prática dos saldee oficiate do

SPN/SNI.

C'om o langameto do "Novo Cancioneiro" (1941-1942), o mo-

vimento politico e literário alcangara coercncia suficiente

para tiespertar entre alguns jovens cia Escola Antonio Arroio

era Lisboa tima conseguente adesão, logo traduzida em exposi-

gdes improvisadas em ateliers (80) ou em part icipagrios em

coicctivas (81) verificadas em 1943 e 1944, base ontío îru-

tificaria a ideia de uraa série de Exposigdes Inciependentes

gue se realizaram no Porto e em Li sboa e na provincia. Em

1945, a segunda destas exposigdes, que teve lugar na cap.-

tal, foi acoinpanhada cle uina série de conferôncias onde ce

proclaraara gue "o pintor nâo fechava raais oe olhos h reali-

dade" embora, com alguma prudência, outro participante



ai.ert.asse para o facto de nâo tíaver ainda "uma conscicncia

ac problemas" (82). Nelas pontif icavam Jûlio Pomar e Victor

Pdia c, durante sete anos, realizaram-se nove exposigdes em

q-:r- Abel Salazar, Ddrdio Gomes e Joaguim Lopes orobrearam com

Augusto Gomes, "ou raesmo cora o prbprio Pomar e o seu
'

neo-

-realismo' e Fernando Lanhas e o seu 'abstraccionismo' geo-

mécrico - nelas revelado como tíado histdrico (83). Em breve,

porém, a corrente neo-realista iria buscar melhor afirmagão

era iniciativas prbprias, com uma primeira (e única) Exposi-

gâo da Priraavera, no Porto, e a I Exposigão em Lisboa, ambas

acontecendo em 1946.

A ideia acabada gue os pintores finalmente tinham um sa-

lão prdprio onde revelar a pintura gue não era possivel en-

contrar nos saldes oficiais impôs-se, menos pelas propostas

neles apresentadas e gue os justif icavam, gue pela ideia de

eitipenhamento e "clima social" gue então se vivia já como

contestagão aberta ao sistema politico gue sobrevivera ao

fim tía Guerra. Isso não significa gue antes da sua consti-

tuigão se não tivesse tentado uma veemente propaganda de

modelos gue traziam consigo propostas estéticas há muito

consagradas. 0 processo teve, aliás, duas faeee: a primeira

proraoveu imagens da pintura muralista mexicana, ilustrando

desde 1935, artigos no "0 Diabo" (84) ou entrando raesino pela

probleraatizagâo de uma "Arte para todos", uma "Arte Social"

(85) como prova da influência de fenbmenos politicos e eco-

ndniicos na obra de arte" - "arte paralelo da vida", nuroa

pintura gue "soube tragar o seu caminho na mesma estréida em

que o Hoinem desafia todas as suas misdrias u todas as suas

qrandezas". Neste contexto teve especial influência a pu-

blicagão de uma pagina de "Arte" do guotidiano "A Tarde", do

Porto, posta a cargo de Júlio Pomar, entre Junho e Outubro

de 1943, altura em gue polarizou a divulgagao de um conjunto

de pressupostos estdticos, em artigos e manifestos gue fa-

lavam de Portinari, dos mexicanos, da Guernica e do neo-

-realismo que
"

tematicamente se (dispunha) a ultrapassar de

longe tudo quanto as escolas anteriores (tinham) abordado,

tratando cora josamente problemas que possam melhorar a con-

digâo humana" (86).
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0 que enqrossava esta intencionalidade a par tío contri-

buto que outras publicagdes como o "Horizonte Jornal das

Artee" e a "Vértice" iam dando, era a exernplariduriu de uin

Portuiari que Mário Dionisio elevou a paradiqma, fuzendo-lhe

duas entrevictas, em 1946, apds o impacto que uma sua expo-

cigâo em Paris merecera (87).

Paralelamente a esta primeira fase, surqiu unni "Carta

Aberta aos Pintores Portugueses" (88), assinada por Vespei-

ra, e gue, porventura, poderia ter sido mais gue um rnani-

rento do grupo, onde fomar e Cesariny decompenhavam papel

iuiportante nas colaboragdes prestadas nessa página rio jornal

"A Tarde". Al.i atacava- se "a já tão agoni zante piiiiura das

eecolas de Paris" e as atitudes "deroasiado sdrdidas" de

"pintar hoje naturezas-mortas para um senhor bom iregues",

preconizando a necessidade de uma "pintura para tocios". Ae-

sini o entendia Vespeira coroo "dever" inadiavel putque "beiu

prucisa", ela parecia ser. A aposta era certa e apecar da

larqa reuniâo de artistas que a I Exposigão Gerai de Artes

Plasticas conqreqou, cendo elogiada pela crítica (89), as

premissas estdticas nâo foram as gue prevaieceraro. No ano

seguinte, a II Exposigâo Geral abriu em Maio, com uma mar-

cagâo de claro poiemistno, mais endurecida politicameiite, guo

o cGntexto português (e internacional ) justificava, u que a

Subcomissão dos Artistas Plásticos da Comissão dos Jorna-

listae, escritores e Artistas do Movimneto da Unitiade De-

mocrática (90) não deixara de apoiar, suportando-a anoni-

iinunonte. A reacgâo oficial não se fez eeporar, com inter-

vengâo da Policia que apreendeu quadors de Poinar, Arco,

Avelino Cunhal, Maria Keil, Nuno Taváres e desenlios de Pa-

via, nuraa escolha de produgdes de oitenta e nove expositores

nuiu tota.1 de duzentas e quarenta obras (91).

O "Diário da Manhã" faria equivaler ecta "Frente Popular

da Arte" ã "unidade no pessimiemo e na desordem" (92) em

coorcnte e conexa posigão ã que havia provocado a súbita

apreensão de quadros. Com isso, o Reqimo, sem o desejar,

reiorgou lagos de amizade e solidariedade eeses sinais que

ali ee sobrevalorizavam eobretudo, e que foi matéri.i para ura
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nuiiioro especial do "Horizonte - Jornal de Artes" (93).

Foi nesta tribuna, mais do que em qualquer outro luqar,

que oc crlticos estiveram perto e lonqe dos caminhos que

iiimriiatamente se haviam de tragar, num separar de águas gue

era ainda impensável. José-Augusto Franga, falando dos sur-

ruulistas qut: expunham, Antdnio Pedro (reqressado de Lon-

dres) e Cândido Costa Pinto, distinquia dois caminhos opos-

r.os nesce reqisto pictural, opondo "a fertilidade" que

ioentificava com o priraeiro â "iuqa ã realidade do eegundo",

vendo roeemo em Pedro uma vitalidade que emparceirava com o

sentido do neo-realismo de Pomar. Era o primeiro indicio que

na í rente da vasta oposigão em que se transformaram as

Exposigdes Gerais, alqo podia existir com forga bastante

pi.ra ee constituir em alternativa, plástica, evidentemente .

Ernesto de Sousa vira a vivacidade de ambas, mas ligara-

as no mesmo objectivo de interesse perante "os problemas do

HGmem" (94), interessando-o mais as pontes entre a diversi-

.í.j.íu das manií estagdes gue o acentuar das diferengas. Mas

ol.is estavara lá e, na III Exposigão em 1948, a ruptura

tornou-se inevitável .

Oito artistas (95), entre os guais Antdnio Pedro e Ves-

poira, inscritos já nessa exposigao com cjuarenta e um tra-

ba'.hos (96), acabaram por recuear a participar nela.

Ncsse mesmo ano, de 19 a 31 de Janeiro, abriu o Grupo

Surrealista (fundado em 1947) a sua primeira e única expo-

e.Lgacj. Os trabalhos antes propostos ã exposigão Geral haviam

.iuraentado para cinquenta e um (97), ernbora Cesariny tivesse

ent retanto abandonado o Grupo, e a exposigão teve "um su-

cecco natural" e foi "escândalo" no seio de uma vida artis-

tica morna" (98). 0 catálogo foi pensado compondo como capa

tLpográfica um cartaz político de apoio ã candidatura de

Norton de Matos. As eleigdes presidenciais que ao tempo se

pruparavam, eram não sd o acontecimento mais imposrante tío

fim da decada como nelas esses artistas se tinhain "roais ou

iíienos eropenhado" (99). E a capa dizia: "0 Grupo Surrealista
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de Lisboa/pergunta/depois de vinte e dois anos de /Me-

do/ainda seremos capazee de/um acto de/Liberdade?/É absolu-

tamunte/indiepensável/votar contra/o fascismo" .

Substituida â última hora por uma folha branca riscada a

mão por dois tragos de iápis azul (100), a capa do catálogo

tuve neste arranjo mais do gue uma solugão gráfica para re-

solver obstáculos inexpugnáveis . Para o Grtipo Surrualista

haviii chegado o tempo de construir coin outra est<ibi lidadc

tima afirraagâo prdpria, que apesar de intrinsecamente ligada

aos ideais politicos anti-fascictas ,
nâo desejava ja cir-

cunscrever-se "a uraa limitada obrigagâo cte docuiuentar a

rualidade social" (10.1). Os guatro "Cadernos Sun ea I istas
"

que os membros do Grupo publicaram paralelamente c <is suac

declaragdes no catálogo, resumiam as razdes de terem aderido

e assumido as responsabilidades gue se investiam h sombra

tutelar de Antrinio Pedro gue, em 1940, com Antdnio Dacosta,

introduzira em ocforgo, a promogão do gue era então poesivel

ser tuTter.cîido corao "sobrreal".

E claro que essa promogão do inicio da década sofrera

ajustamentos, adquirira um novo posicionaraento politico e,

vivificara cora o re- langamento, em 1947, do Grupo Surrea-

lieta Parisionse de Andre Breton. Mas, curiosamente, a as-

sungâo da sua "posigão artistica" eeria releqada ein favor de

uraa "posigão moral" que implicava "um valor político" (102),

numa aesaz vincada aproximagão cora o estatuto que o prdprio

ínovLinonto neo- realista reivindicava para a pintura, e em

consequência da qual se dera a fractura. Quem melhor o ex-

plica é Jorqe de Sena em três notáveis arti.qos pub! icados na

altura na "Suara Nova" (103) e nos quais explana, a vários

niveis, a encruzilhada deeses caminhos e as suas possibili-

dades nacionaic, vistac ã luz de uma lucidez sem paialolo, u

reterencia indispensável para a cornpreensão do contexto onde

tudo se prociuzia. Neste capitulo o paraielismo entre os

destinos que tocaram o nco-realicmo e o surrealismo t.orna-ee

indispensável. Se no primeiro a saida dos oito elernontos que

inteqravam as suas Exposigdes Gerais não ac afectou

particularmente, mesrao tendo em conta que nesse grupo esta-
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v.iiii dois dos seus cinco principais irapulsionadores, ou seja

Vecpeira e Moniz Pereira - tendo prosseguido a sua realiza-

Cao até 1956, com esvasiamento notdrio de propostas desde

19í>3, no segundo, uma vez encerrada a exposigâo, verificou-

■sc uma dispersão de experiências e convivio enquanto que,

paralelamente, o Grupo de Cesariny e A. M. Lisboa reforgavam

a sua afirmagão no campo literário. Em 1952, Vespeira e

Fernando de Azevedo era os únicos pintores surrealistas a

prcjsseguirem coerentemente a sua obra, gue exibiram então,

juntamente com Fernando Lemos, numa exposigão dedicada a

Antonio Pedro, fechando, assim, ura ciclo de acgâo em home-

nagein devida a uraa vigência gue abriu insuspeitas vias a um

abetraccionisrao lirico gue os anos 50 registariam.

A consciencializagão necessária de gue estas correntes

sác exemplo, mesrao com a confusão comum das suas posigbes de

eleigão, foram o gue mais de vivo se produziu nestes anos,

atravessados por polémicas apaixonadas, elas raesmas

indispensáveis ã compreensão mais lata dos fendmenos. Â

margein, ntae no centro exacto do futuro, ficou Fernando Lan-

has, numa aplicada e rigorosa pesquisa formal que sd inais

tartíe seria entendida. Mas por entre todas estas tentativas,

que buscararo em passados não muito lonqinquos herangas na-

cionais, que a pontuagão expressionista de um Eloy pode

ajudar, por exemplo, a clarificar, não houve um olhar ins-

titucional que as valorizasse ou recolhesse.

Dioqo de Macedo rejeitará, no seu Museu de Arte Contem-

porânea, a entrada dos surrealistas tal corao era de esperar

que o fizesse em relagão aos neo-realistas . As retieências

que introduziu no prefácio do catálogo da exposigão dos ar-

tistas premiados pelo SPN/SNI, em 1949, as dúvidas gue co-

iocou sobre aqueles quadros e os seus qalarddes têm outro

alcance se vistas nesta conjuntura e na produgão qlobal do

tempo. A semelhanga do que acontecera com os seus

aruecessores , cheqado o raomento da interpelagão que os

fenbmenos artísticos do tempo sempre impbem, Dioqo de Macedo

não prolonga o alheamento do anterior posicionamento

oficial, nem assume sob outras formas a atengão e protecgão
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quc Lhe era Licito pedir, tanto mais que continuava a manter

uma relagão simpática e interessada com os artisias de

entáo .

Como em outros casos e riomínios, essa ctistanciagâo ou

não comproraetimento
-

que pode ter interprecagôes variadas -

tradiizir-se-ia por uma rasura ou apaqamento inteqral de um

tempo que ali teve uma ineqável e igualmeentc signii icativa

polarizagão. A razão ou razdes onde este posicionamento se

incarna uão está no valor ou qualidade do que se ignotuva,

pois obras outras foram resgatadas a pretextos várioc e em

apelos documentais que acasoe ou acidentes tornaram viáveis

<ie ruspectivas aquisigdes. Potencialmente ficou nesce acto a

auto- neqagão de uma actualidade histdrica, mesiuo que

uiupLricaracnte sentida, enquanto que, era Belém, se disftutava

o recéra-inauqurado Museu de Arte Popular, coroamento dos "14

anos da Politica do Espirito" que, em 1949, ee ceJubrava

como teatro de uraa epopeia há muito entreque aoe seue ex-

clusivos poderes.

Tudo se dispbs, assim, para um esquecimento prov idencial

e j>ara uma nunca apagada ref erenciagâo desca nova imagem

moral, que tanto o neo-realismo como o surrealismo repre-

sentavam, arabas necessárias para uma identif icagão hietdrica

do. cada tun dos lados da barricada que a liniia tio Regime

inetituido dividia.

No fundo dos ateliers, na casa dos araigos, centenac de

obrae esperaram tempo demais para poderem sor confrontadas

ou re-actualizadas pelas sucessivas aspiragdes que dospon-

tariam. Sem espago, sítio ou linhaqem que fosse possivel

toiuar ou recusar, contando apenas com a reconstituigao era

inoldes meraorialistas, os jovens que nasciam para a pintura

nâo tinham iuqar no pais. A emigragão tornou-se uma pafavra

de ordem, alguns anos depois de Almada a ter pintado corno

realidade nacional nas paredes da Gare da Rocha Conde

d'ôbidos, i'- Lisboa. De uma maneira insidiosa os poderes

ptibiicos tentaram apagá-la a pretexto da sua forroa (104).

Mas era já impossível não ver nessa prepotuncia c> t.icto
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ii.ogável gue servira de inspiragâo a essas iroagens, nuroa

cspécie de profetismo que foram elas mesrnas a anunciar

Oc painéis de Almada para as Gares Marítimas incorporam
as'-um na sua leitura outros ir.vestimentos onde a década de

4o ee entrolaga, sintonizando, pela primeira vez, uma imagem
do país e da pintura, gue não era já a mera fixagão ideali-

zada ou idilica das suas fulguragdes mas a devolugão das

coutradigdes gue a atravessavam oferecidas corao retrato co-

ioctivo. Almada foi, talvez, o único dos pintores portugue-

;;.•:, que pôde então situar-se, ao mesmo tempo, dentro e fora

das realidades nacionais, com idêntico centramento nesse

"cocial
"

, que era a respiragão do momento, mae ciente doe

"equivocos" que vinte anos atrás denunciara ao fazer o ba-

lango de um "modernismo" que deixara de ser moderno (105).

Essa dupla perspectiva permitiu que nele a pintura pudesse

assumir-se como atitude do pintor, enquanto busca continuada

do lugar e da inscrigão onde tudo se passava, unidas, fi-

ticiiinente, numa coisa sb e derradeiramente trabalhadas como

vci.cade de uma "direcgão única" (106).

Proclamada como imperativo em 1932, essa "direcgão" na-

da, porém, podia ter a ver com a tentagão totalitária já

.; tscrita na nossa ordem política. O intervalo gue separa a

"tiirecgão única" da "única direcgão" dá-lhe o sentido de uma

pragmática individual, e sempre diferente para cada gual,

onde o estatuto do pintor assume ura lugar primordial porgue,

coino longamente desenvolvera antes (107), "o pintor é mais

tít:cididamente moderno do que qualquer outro artista", uma

vez que o pintor moderno está completarnente virado para

d'L.inte de si, sem sombra de nostalqia pelas costas" (108).

Recuperando e dando, nos frescos das Gares, um novo sen-

ticio £>v uma técnica que anos atrás manejara sem qrande con-

vicgão, e quo por isso mesmo diluíra classicamente entre os

apulos que não conseguia conciliar, Almada retoma com nova

oportunidade os valores de uraa teraática gue lhe era cara e

os probleraas de uma prática pictural não resolvida confun-

riíu.os ali na mesma necessidade de criagao.
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A re-invengão de uina pátria portuguesa gue fora centro e

raotivo de Manifestos no aivorecer do século e materia para

os mitos pintados em Alcântara, juntam-se depois ae

lembrangas nunca perdidas de um Cubismo gue os seus decenhos

de outrora afloraram, ambos fortalecidos pelo cliraa

', nt ernacional do apds-guerra, favorável â redescoberta dae

nagdes e ã linguagem pictural gue em Franga voitava a ter

sencido. Mas este sistema neo-cubista, por assim dizur, nâo

cieixou de ser também o veículo de um ajuste de contas ao

re-colocar em definitivo os termos em gue expiicitara c> seu

ideário de juventude.

Desenvolvendo em seu nome e em nome dos que tentarara uina

gesta eem alcance, ele explorou na raembria do tentpo a cons

trugão de eepagos que são o espelho de outros, <• t orios em

conjunto são como que a sensivel presenga desce eucont.ro

pela década procurado. Virtualidade máxima de um pintor cjue

já não neco:;sitava de qestos acrobáticos mas qu<; ant us e.;

oferecia na exigência das formas gue inscrevia'.' Ou conlronto

inadiável com ocsa ecpecie de ausência que era a nosca rea-

liciade?

Na Gare da Rocha do Conde d'Obidos ficou en, pretexto-

-marcagão, uina janela, lugar por excelência da exterior idade

gue so torna ali interior e que não é obrigatdrio cntcnder

como eubtracgâo, meeiiio com o cariz da conhccida llamejante

fúria de Almada. Na frontalidade gue a pintura mura; seiupi'e

oferece, ele encontrou o lugar exacto gue lhe servia para

aproxiinar a eficácia desta inecrigão ao anr.igo gesto provo-

catbrio dos Manifestos. A histbria que eles contara c a his-

tbria de uma Jtita e de um encontro, expressão visívo! cie um

riest.lno cercado e ao qual o pintor não se resiqnou neiii 1 u-

giu, sahondo que era também seu dever "ter conecieiic ta

exacta cia actualidade" . A datagão que se lê no tiltimo cloe

trípticos cia Care da Rocha de Conde d'Ôbidoe, '.946 1949,

raarca loqicamente o fim da década que, assim, procurou aii a

sua impossível imaqem.
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NOTAS

CAPÍTULO

1 - 0. Salazar, "A Conetituigão das Câmaras na Evolugão Po-

litica Portuquesa", in Discursos, (Coimbra, 1935, Vol.I)

5~ ed., pág. 369. Sobre este "original processo de de-

senvolvimento" ,
ver Fernando Rosas, "0 Estado Novo nos

Anos Trinta, 1928-1938" (Lisboa, 1986).

2 "... A estrada, o porto, o palácio alindado, o vestuto

monumento reparado e enobrecido, a obra de hidráulica

agricola, os navioe da Armada, a igreja da povoagão

caiada de branco, oe muros levantados do cemitério e até

o caminho e a humilde ponte gue valera para a pequena

aldeia nem as obras de Leixdes para a cidade do Porto,

eâo beneficios certos, realidades tangivcis a desafiar a

cegueira dos incrédulos." In 0. Salazar, "Ae Grandes

Certezas da Revolugão Nacional", discurso proferido em

Braga na varanda do guartel de Infantaria n~ 8, era 26 de

Maio de 1938, e recolhido in Discursos e N.o.t.as_PoJjLt.L~

cas (Coirabra, 1937, Vol. II) 2$ ed., pág.127.

3 - Ver 0. Saiazar, "Era de Restauragão, Era de Engrandeci-

mento", in Discursos e Notas Politicas (Coimbra, 1937,

Vol. II), 2<~ ed., pág. 145. Sobre o historial do res-

tauro deste edificio, ver Egídio /Unorim Cuimarâes Morte

e Ressurreicão de um Palácio, Univercidade do Minho,

1985.

4 - Idem, pãg. 147.

5 - A ideia da "salvagáo da pátria em ruínas" é uraa cons-

tante dos discursoe do Presidente do Conselho e torna-

-se, exactamente, explicita a partlr da altura em gue
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ussarae eete cargo governativo. Ver 0. Salazar, "0 Exér-

uLto e a revolugâo Nacional" (1932); "Balango da Obra

' ;overnativa . probleinas Politicos do Momento" (1935); "As

Crandes Certezas da Revolugão Nacional" (1936), textos

rocolhidos in Discureos e Notas Políticas (Coimbra, 1935

<•■ 1937, Vols. I e II). As edigdes consultadas foram,

i tiepectivamente, paia o Vol. I (53 ed., 1966) e para o

Vol . II (23 ed. , 1945) .

"Fiiidaram dez anos (•••) gue apenas constituiram na

hxctdria pátria uma era de restauragão; vão comegar ou-

tros dez, gue hão-se constituir uma era de engrandeci-

in.fiirt.jD ...", in 0. Salazar, "Era de Restauragão, Era de

fhigrandecimento" , in Discursos e Notas Politicas

(Coimbra, 1937, Vol. II) 23 ed . , pág.145.

: duiu.

. :i 0. Salazar, "As Grandes Certezas da Revolugão Nacio-

nal", in Discursos e Notas Políticas (Coimbra, 1937,

Vol . II) 2~~ ed., pág 127.

Exposigão Comemorat iva do Ano X da Revo lu.tjão. Nacional

(Lisboa, 1936). Note-se gue o discurso do Presidente do

Conselho que assinala esta celebragâo, em Lisboa, á

j.roierido no acto inauqural da referida exposigão, rea-

! Lzada no Pavilhão do Parque Eduardo VII, no dia 28 de

Maio de 1936. Dois dias antes, era Braqa, outro discurso

tora feito versando os raesmos pontos, embora com teor

riiterente. Ver 0. Salazar, "As Grandes Certezas da Re -

volugão Nacional", in Discursos e Notas Politicas

(Coimbra, L937, VoL. II) 2~ ed.
, páq. 127.

Ver 0, Salazar, "As Grandes Certezas da Revolugão Na-

cional", in Discursos e Notas Politicas (Coimbra, 19 37,

Vol. II) 2a ed., páq. 128 e 129.

Ver Henrique Gomes da Silva, "Monumentos Nacionais,

or. ientagão técnica a seguir no seu Restauro", in

7 52



Boletim da Direccão-Geral dos Edificios e Monumentoe

Nacionais, n" 1, Setembro, 1935.

12 - Idem. Ver também nota introdutdria, pág. 7.

13 - Idem, pág. 19 e 20.

14 - Idem, pag. 10.

15 - Rocha Martins no Diário de Noticias, Leitão de Barros

no Notícias ĩlustrado fazem campanhas de elucidagão ao

longo dos anos de 1933 e 1935 sobre o patrimbnio na-

cional, divulgando a Histbria dos raonumentos e cios lu-

gares como informagão complementar a ter em conta. Esse

trabalho informativo e critico era acompanhado por

reunides sucessivas gue a Associagão dos Arquedlogos

Portugueses proraovia sendo igualmente noticiadas as

suas conclusdes sobre os restauros gue se empreendiam.

Não surpreende, assim, gue genericamente essas criticas

fossem referidas pelo Director-Geral dos Monumentos e

Editicios Nacionais no seu artigo. Ver Boletim da Di-

recgâo-Geral dos Edificios e Monumentos Nacionais , n

~

1
,

Setembro, 19 35, pág . 1 0 .

16 - Antdnio Ferro, Salazar (Lisboa, 1933) pág. 89.

17 - Ver Henrique Gomes da Silva, "Edificios e Monuraentos

Nacionais", in 15 Anos tíe Obras Públicas, 1932-1947

(Lisboa, 1948, Vol. I) páq. 53.

18 - Idem, páq. 54. Note-se que até 1948, tinham já sido

publicados 51 números do Boletim da Direcgão-Ceral dos

Eclificios e Monumentos Nacionais, constituincio estes,

uma importante fonte sobre a politica adoptada nos

restauros .

19 - Ver Paulino Montês, Mafra, col. de Estudos de Urbanismo

em Portugal, (Lisboa, 1933). Sobre as ideias
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urbanisticas do autor ver tambéra Euqénio dos Santos

oercursor do Urbanismo Moderno (Lisboa, 1950).

ídein, págs . 19 e 20.

Ver Docuraentagão Gráfica e Fotográfica inclusa no 2~

Volume deste trabalho .

"Quinze Anos de Obras Públicas", M.O.P., 1948 (super-

visão, sequência, montagem e locugão de Antdnio Lopes

Ribeiro), arquivo da Cinemateca Portuqueea.

ĩn 0. Salazar "Balango da Obra Governativa. Problemae

Pollticos do Momento", in Discursos e Notas Políticae

(Coimbra, 1937, Vol . II) 23 ed .

, pág. 24.

Idem. 0. Salazar fala e insiste no gue tem sido eesa

obra de reeducagão do Pais - dos individuos, das clas-

ses, dos organisraos públicos e privados, das activida-

des, dos interesses e dos servigos . . .

"

, pag. 24.

Ver 0. Salazar "Ditadura Adrainistrativa e Revolugáo

Politica", discurso pronunciado na Sala do Risco, era 28

de Maio de 1930, recolhido in Discursos (Coimbra, 1935,

Vol. I) 5í ed., pág.69.

Exposigão organizada pela União Nacional, no Palácio do

:2xposigôes do Pargue Eduardo VII, e inaugurada solene-

mente como acto de encerraroento do seu I Congresso, que

teve luqar no Coliseu dos Recreios. Ver Diario da Ma-

nhã, 27/5/1934. Sobre o significado politico da expo-

sigão e das celebragdes que vão tambdm instituir defi-

nitivamente as romaqens â cidade de Braga ( "bergo da

Revolugão"), ver Franco Nogueira, Salazar (Coiinbra,

1977, Vol. II), pág. 366.

Ver Diário da Manhã, Novidatíes, 0 Século e Diário de

Noticias, 27, 28 e 29/5/1932.
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28 - Ver 0. Salazar, "Balango da Obra Governativa. Problemas

Pollticos no Momento", in Discursos e Notas Políticas

(Coimbra, 1937, Vol.II) 29 ed., pág. 22.

29 - Idem, pãg. 22. Note-se gue Salazar sublinha o facto de

gue "Gomes da Costa fora a enterrar, sem gue oficial-

mente se fizesse a devida referência, ao latío d.is suas

gualidades militares ã chefia da Revolugão. . .

"

.

3 0 - Idem, págs . 2 2 e 23.

31 - Note-se gue embora os Estatutos da União Nacional te-

nham sido aprovados a 20 de Agosto de 1932, (Decroto-

-Lei n~ 21.608) sb no ano seguint.e d gue foram efecti-

vadas as Comissdes que cobriram o pais, em representa-

tividade que teve a sua primeira manifestagåo pública

no dia 27 de Maio de 1933, no Coliseu dos Recrcios.

Nessa altura, Oliveira Salazar profere um discureo que

ee tornou referéncia obriqatbria para o entendimento

das inflexdes que os anos seguintes traduziram. Ver 0.

Salazar, "É Esta a Revolugão cjue esperávaraos?
"

,
in

Discursos (Coirabra, 19 35, Vol. I) 5§ ed., pag. 223.

Importa sublinhar ainda gue a primeira reunião promo-

vida pelo Governo, no intuito de langar as bases desta

organizagão politica, realizou-se a 30 de Julho de

1930, na Sala do Conselho de Estado, contanto ja com

representantes de alguns distritos do pais. No.ese en-

contro 0. Salazar discursa sobre os "Principioe Funda-

mentais da Revolugâo Politica", texto recolhido in

Discursos (Coirabra, 1935, Vol. I) 5^ eci .
, pag. 69. So~

bre o apoio do Centro Catblico, ver entrevista de Lino

Neto ao n.ário de Lisboa, 3/9/1930. Ver tainbé.n sobre

este assunto A.H. de Oliveira Marques, Hju>tbr_ia _de

Portuqal, (Lisboa, 1974, Vol . II) capitulo XIII.

32 - Monuraental teia que representava a vitbria do raovimento

railitar de 28 de Maio de 1926. Sequndo informagão de

Paulo Ferreira é poesível que o seu autor tenha sido

Martins Barata . Desconhece-se hojc o seu parurioiro .
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Roproduzida in Diário da Manhá, 28/5/1934. Sobre a ex-

posigão ver ainda Diário da Manhã, 27/5/1934 e Diário

de Notícias, 27 e 28/5/1934. É interessante coinparar

ecta pretensão tíe 1934 com a já segura e conclusiva

ptiblicagão gtie o apds-guerra produziu depois. Ver "0

que Eles Fizeram ... 0 que Nds Fizemos ...", Cadernos

da Revolugão Nacional, SNI (Lisboa, 1945).

Ver Diãrio de Notícias, 18, 19 e 20/1/1934; ver também

Diario cie Ng_t.Lc_i.as, 22/1/1934 (entrevista de Oliveira

Silva, dirigente da Acgão Escolar Vanguarda).

u. Ver 0. Salazar, "Balango da Obra Governativa. Problemas

Politicos do Momento", in Discursos e Notas Políticas

(Coimbra, 1937, Vol . II) 2~ ed .
, pág . 22. Sobro a His-

tdria da situagão nacionai anterior a 1926 e gue esta

exposigão tenta "re-fazer", ver A.H. Oliveira Marques,

A Primeira República Portuquesa - Para uraa visão es -

trutural, (Lisboa s/d) [1971) e Histbria da Priraeira

República Portuquesa. As estruturas tíe base ( L i sboa ,

1972). Sobre a década tíe 30, período em que este

trabalho sobre o passado que precedeu o Moviraento de 28

de I4aio foi feito, ver A. H. Oliveira Marques, Histdria

de Portuqal (Lisboa, 1974, Vol. II) capitulo XIII.

U> Ein 1911, o Parque Eduardo VII era ainda um larqo espago

onde tinha luqar a Feira da Avenida. As sucessivas

propostas para o seu arranjo surqem paralelamente ãs

ideias que para a cidade se forara pensando. Projectos

du a I. i fazer um jardim fechado, no género do antigo

Passeio Público, e de rasgá-lo por uma ampla avenida

constituíram duas das polarizagdes de intencionalidades

que o Sdculo XX herdou . Em 1927-1928, a Comissão Admi-

nistrativa do Municipio de Lisboa convida o arquitecto

francês Forestier para se pronunciar sobre o assunto e,

em 1930, no seguimento dos tragados deste arquitecto,

Crietino da Silva apresenta um estudo na Exposigão dos

Independentes, que seria depois muito trabalhado e

aprovado em 1932. Alterado várias vezes, em 1936 e em
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1942, ele não teria a concretizagão que, nos anos 30,

se desenhou.

Sobre a polémica que provocou a passaqem â pedra dcste

antigo Pavilhão, ver "Um grande probiema artistico:

queii, é o autor do Pavilhão da Rotunda?", in Ncu_:_cias

ĩlustrado, 9/10/19 32. Note-se gue a partir du 19 33,

este edificio é referenciado coino "Palâcio das Indús-

trias" ou "Palácio de Exposigdes" era lembrangas i ecen-

tes da Exposigão Industrial Portuguesa, ali realizada

em 1932, com vasta colaboragão de artistas modernos.

Intogravam a comissão organizadora o Goneral Teofilo ria

Trindcĸit:, os Engenheiros Nobre Guedes, Barbosa Braga,

Castro Rodrigues o Rodrigues da Silva, e tambbm o Ar-

quirecto Paulino Montês, responsável pelo arran jo da

exposigão .

Ver 0 Século, núinero especial, 28/5/1936. A piimeira

página deete núraero comemorativo tuin um arranjo gr.u lco

da autojia de Rodrigucc Alves .

Ver Paulino Montês, As Belas Artes nas Festas Publicas

era Portuqal (Lisboa, 1931).

Idem; páq. 55

Idem; páq. 31 e sequint.es.

Idein; páq. 51.

Ideiu; pág 53. Note se que Paulino Montes já assinara oe

pavilhGes da feira co.nercial das Caldas da Rainha

(1927), tal como cinco anos depois, a Exposigão Indus-

trial Portuquesa ou mesmo o I Saláo de Outono cia Ele-

gancia feminina e Artes Decorativas proraovido peia Vo-

ga, oin 1928.

Ver O Século, número especial, 28/5/1936.

_
5
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Ver reportagem feita pelo Diário de Lisboa, 13/5/1936.

In Paulino Montês, As Belas Artes nas festas Públicas

era Portuqal (Lisboa, 1931) pág. 51.

Diãrio de Lisboa, 13/5/1936.

Idera.

In Paulino Montês, ob.cit., pág. 52.

Diário de Lisboa, 13/5/1936.

In Paulino Montês, ob. cit., pag . 52.

Sobre esta tribuna de honra e entrada do Parque, que

foi visto como "um verdadeiro arco de triunfo", ver

Diário de Lisboa, 28/5/1936. Sobre esta tipologia de

construgdes e com um centramento estético diferente que

colhe neste exemplo matéria vasta para uma teorizagâo

importante, ver Cottinelli Telmo "Arguitectura Eféme-

ra", in Arguitectos, Agosto/Outubro, 1938. Documentagão

gráfica e Fotográfica, inciusa no 2~ Volume deste tra-

balho.

Ver nota n" 36.

In Diário de Lisboa, 13/5/1936.

Ver 0 Século, número especial, 28/5/1936. Ver também, A

Expos i gao do Ano X (Lisboa, 1936).

Diário ria Manhã, número comemorativo do Ano X cia Revo-

lugâo Nacional, 28/5/1936.

Ver Novidades, 29/5/1936. Ver também Diârio da Manhã,

número comemorativo cit. e 0 Dia, Suplemento comeroora-

tivo, 28/5/1936.
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Iden .

Ver 0 Século, número especial, 28/5/1936.

Idem. Ver reprodugão in Documentagão Gráfica e Foto-

gráfica, inclusa no 25 Volumu deste trabalho.

Ver 0 Século, número especial, 28/5/1936 e DJi_r.io__da

Manhã, nûmero comemorativo, 28/5/1936.

Sobre este assunto, ver Joaquim Saial, _Es_tatuai ia—Por-

tnguesa. 1926-1940 ( L i e boa ,
19 8 7).

Histdria da Arte, F. C. S.H./U . N . L. .

tuguesa, 1.926- 1_940 (Lisboa, 1987). Tesc du Mestrario em

Estes baixo-relevos confirmariam as intuigôes avangadae

anteriormente. Cf. José-Augusto Franga, A__Arte—em

Pnrtaiaal no Século XX (Lisboa, 1974) pág . 270.

Henrique Bettencourt faleceria era 1940.

Ver Josd-Augusto Franga, ob. cit.

0 jornal 0 Sdculo no seu núraero especial, 28/5/1936,

pubiica as fotografias de todos os artistas que pres-

taram colaboragão, detendo-se em particular, tio traba-

lho de cada um.

Na exjjosigão mternacional de Sevilha (1929), e, prin-

cipalmente, nas Exposigdes Industriais (1930 e 1932) ou

na Fuira das Festas da Cidade (1935) registavam se no
-

mes coroo Barrada, Manta, Antonio Lino, na primeira,

Keii do Amaral, J. Rocha, Kradolfer, Fernando, Paulo

Ferreira, Botelho ( na exposigâo de 1930) c Bernardo e

Kradolfer (na Feira de 1935). Em 1932, na Kxposigâo

Colonial de Paris, um grujjo raais vasto, constir uitío por

Barradas, Manta, Ddrdio, Lino Antdnio, Canto da Maia,

Ruy Gameiro, Francisco Franco e Diogo de Macorio, ga-

rantiram tun novo espirito de encomenda.
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No acaso de uma visita a Lisboa, vinda de Paris onde já

então vivia.

Em 1920 assina capas no ABC e ilustragdes n' A Pátria.

Terá colaboragão assídua na I lustragáo, sendo um dos

eeus melhores capistas. Ver Margarida Acciaiuoli, "As

capas das revistas e magazines" in Catáioqo da exposi-

gão 0 Grafismo e a ĩlustragão nos anos 20 ( Li sboa ,

1986) .

Ver 0 Século, número especial, 28/5/1936. Ver tambétu

A exposigão do Ano X (Lisboa, 1936).

Ver Artur Augusto da Silva, Jorge Barratías (Lisboa,

1938). Sobre este artista ver também Manuel Mendes

-}orqe Barradas ( Li sboa ,
19 6 2).

Ver 0 Sé.culo, número especial, 28/5/1936, pág.26.

Idein; Págs . 2 6 e 27.

Idem; Pág. 26.

Veja-se os números comemorativos publicados pelo D i á r i o

ria Manhã, 0 Século, Novidades e 0 Dia, 28/5/1936.

I" 0 Século, 28/5/1936.

Idem.

Idem.

Ver Joeé-Augusto Franga, ob. cit.

Ver 0 Século, número especial, 28/5/1936.

Itíem. Ver tambéro referência gue lhe é feita pelo Diário

:,: :■:,,:::..;, ;u-:.:ero coraeroorat Lvo, 28/5/1936.
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In O Século, número especial, 28/5/1936.

Ver tambéui Diário de Noticias, 27e 28/5/9136.

"... e assiro ali não há frases nero números que não se-

jam verdade", in 0 Sécul.o, número especial, 28/5/1936.

0 Salazar "Era de Restauragão. Era de Engrarĸíecimento" ,

in Discursqs e Notas Politicas (Coimbra, 19 37, Vol . II)

2 9 ed., pág. 145.

Itle:;.; pág. 148.

Idcm; pág. 1-19.

Ideiv,; pág. 149.

Ver "A nova Estagão dos vapores do Sul e Sucste ero

Lisboa - Terreiro do Pago", in Boletira da C.í'. , Julho,

1929. Ver tainbém "A nova Estagão do Terrei.ro do Pago",

in Boletira da C.P. ,
n~ 37, Julho, 1932.

Sobre este assunto ver Antbnio Arroyo, g_Cas g._do_Mo n u
-

niento ao Margués de Porabal ( Lisboa ,
19 34).

0 concurso contou com catorze concorrentes . 0 2'' pré:tiio

foi atribuído ã eguipe formada pelo escultor Alvee cie

Souca e pelo arguitecto Marques da Silva.

0 eecultor Francisco Santos falecera em 19 20, teiido

sido substituido por Leopoldo de Almeida c Simdes tíe

Almeida (sobrinho) ;já colaboradores nessa obra. Sobru

este assunto ver niário tíe Notícia.s, 22/1/1930.

Ver 0 Noticias ĩlustrado, 13/10/1929.

"Promessas gue se cumprem" ,
in Diário de Notícias,

13/6/1938. Sobre a evolugão dos bairros populares (o

outros assuntos urbanísticos ) ver Maria cio Conceigáo
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Oliveira Marques, "Trtrodugão ao Estudo do

Desenvoiviraento Urbano de Lisboa - 1879-1938"; disser-

tagão de licenciatura em Histdria, parcialmente publi-

cada in Arquitectura (Lisboa, 1969-1971), a partir do

~~

112. Ver também Maria João Madeira Rodriques, "Tra-

digão, Transigão e Mudanga", in Boletira Cuitural da

Assembleia Distrital de Lisboa, L.isboa, 1978.

91. Prédio da Avenida 5 de Outubro n~ 209, projecto de

1926.

•u> Note-se que cio prédio da Rua Martens Ferrão e Avenida

tía República n& 49 (projecto datado de 1920), Parcial

Monteiro obtivera o Prémio Valmor de 1923, exactamente

um ano antes do seu projecto para o templo adventieta

( tornado em 1930 colégio e depois coneagrado como ca-

pela catdl ica ) .

y/ Indispensável se torna um estudo sobre as construgbes

eeleccionadas gue aparecem ao longo destes anos nas

duas únicas revistas da especialidade : A Arquitectura

Portuguesa (fundada em 1927 e que duraria até 1958) <* a

Arqu i.tcci ura (criada em 1927 e com vida atribulada até

a actualidade ) . Esta última publicagão parece ter tido,

inesrao assim, um papel importante na divulqagão de mo-

delos e inodos, erabora ecleticamente difundidos e sem

preocupagcies pedagdgicas. Paralelamente, em outras re-

vistae que não erarn da especialidade surgiram artigos

diepersos (sobre Mendelson) in ABC, 16/7/1925 e ( sobre

casas de Le Corbusier e de Mallet-Stevens ) , in Notícias

Ilustrado, 27/5/1928.

9>i Ver Arquit.ectura, anos de 1927 a 1937.

'oj ĩn Manifesto redigido por Antdnio Pedro e gue acompa-

nhou o I Salão dos Independentes (1930). Cf. José-Au-

gusto Franga ob. cit.

:U'.' Idem.
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Ver depoimentos e obras inclusas in Catáloqo d.i .Fxpo-

sigão do I Salão dos Independentee (19 30).

Em 1936, realiza o primeiro projecto para o Palácio da

Aîuda, em Lisboa, gue contaria ainda com mais dois

estudos até 1956, nenhum deles executado. Depoie, em

19 39, é incurabido do arranjo geral dos principais Pa-

lácioc Nacionais. Segundo o seu riepoiraento deram 1 he

"carta branca coni um mínimo de burocracia" e o torio

desso t.rabalho "correu bem", porque "não preeisav.a de

ouvir comissdes, nem pessoa algunta, podenrio agir

oportunaraente e sera perda de tempo", in Biografi.t, in

Raul Lino, Catálocio Exposicão ret___osp_ectiva da__sua

obra (Lisboa, 1970) .

Ver Henrigue Gomes cla Silva "Edificios e Monumentoc

Nacionais", in 15 Anos de Obras PúbJLcas, 19 57 1947

(Lisboa, 1948, Vol . I) pág. 53. Sobre o restauro da Sé

de Lisboa, ver Diogo de Macedo "Notas de Arr.e", in

Oc.iricnio, Dezembro, 1938. Sobre o "Embelezainonto de

Lieboa", ver Leitáo de Barros, in Q_Not ici a^LUS-LLLa
-

do, 24/11/1933. Sobre monuraentoe, corao por exeraplo a

"Casa dos Bicos", ver Nogueira de Brito, in 0_N.,.i .<-_-£

ĩlustrado, 10/1/1932. Sobre o carácter quu octes

restauros iraprimiram ã cidade, ver A. Celestino da

Cocta, Lisboa (Lisboa, 1951) páqs . 2 7 e 28.

Ver cntrevistas dadae por Cristino da Silva ao D_L_ário

de Lisboa, 20/5/19 32 e 15/7/19 33 e ao p___ário d<- Notf-

c__i____s, 4/6/1936. Note-se que esta últiraa acoinpanha um

uepocio de dossier (
"

Actualidades Crâficas") riotiicada

a "Capital do Império e suas priiueiras obras do eii
-

grandeciraento", alguns dias depois do discurco de 0.

Salazar que assinalou as comemoragbes do Ano X, o:.de a

r.ova "Era" foi anunciada.

A voicladeira vaqa era, porém, outra. Vejara-ce oc ar-

tiqoe que contra os projectos novos de "raodernizagão"

se publicam na Lmprensa a par da onda de res tanr os no
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patrimdnio e sua consequente chamada de atengão. Sobre

ecte espirito ver artigo crítico de Álvaro Maia in

I lustragão, 1/10/1928; de Raposo Botelho, in Diário de

Lis b.o.a , 27/8/1928 e do vereador do pelouro das obras

cio Municipio de Lisboa, in Diário de Notícias,

22/5/1932. É importante assinalar o papel que a cri-

tica de então podia assumir. A titulo de exemplo,

veja-se a critica de Noqueira de Brito, "A Exposigão

de Arte Moderna nas Belas-Artes" , in 0 Diabo,

20/1/1935.

Depoimento do construtor civil Manuel Enes Trigo, in 0

Século, número especial, 28/5/1936.

Idem.

Idetn.

Disposigão que se tornou obrigatdria durante 1 ano.

Diário da Manhã, 29/5/1936.

I n Novidades , 29/5/1936.
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I PARTE

NOTAS

CAPITULO 2

1 Diário da Manhã, 29/5/1936. É importante <u.entar na

duserigao que muitos anos depois nos foriieoo Franco

Nogueira deste aconteciraento. Politicamento, este

ox-rainictro de Salazar, considera gue ali t i .ccia uraa

primeira dpoca do regime: "regressa a Revolugão a pureza

rias origens, ås fontes de gue emergiu, para firmar o

contraste recorda-se o gue era antes e compara- sc cora o

que tem eido depois". A "nova era" trazia consigo

tiirecgdes tambéin novas e uma delas vis.iva a

soiidif icagão das relagdes internacionais . Doravante é

neese centido que tudo se vai encaminhar e não é por

acaso que este autor considera serein os dois diccursos

do Preeidente do Conselho pronunciadoc nestas

coraeraoragdee, "os últimos grandes discurso:; de

doutrinagáo interna" . Ver Franco Nogueira, Sala.zar

(Porto, 1972, Vol.II) pág. 372 (nota 1).

O. Salazar, "Era de Restauragão. Era do Engrondecimen-

to",, in nujciirsos e Notas Políticae (Coiroota, 19 37,

Vol. II) 2~ ed., pág 145.

3 - Ver Franco Nogueira, Salazar (Coimbra, 1978, Vo 1 . III),

2'' ea., pág 10 e seguintes. Ver tambdm artigt'C surgitíos

na imprensa gue esclarecem as necessidades que icvarara a

acoitagão da participagâo nacional nessa exposigao. In

"Portugal no estrangeiro
- artigo tendencioso publicado

no Paris Midi", "Politica Internacional
"

,
in D'i.<irio_de

Noticias, 14/6/1936 e 23/6/1936. Note-se que doi.c dias

antes da promulgagáo do Decreto-Lei ne 26.370 que

instituia os moldes da presenga portuguesa em Patic, era

noticiada a participagão de Portugal nos jogos Oi ....-picos

de Berlira. Ver D____ri.o de Not.ícias, 25/7/1936.
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0. Salazar, "Era de Restauragão. Era de Engrandecimen-

• o
"

, i n Discursos e Notas Politicas ( Co imbra ,
19 37, Vo 1 .

II) 2" ed., pág 149.

Vor Diário de Notlcias, 27/6/1936.

idem.

Idem.

Inaugurado solenemente em 26/10/1933. Os discursos então

pronunciados por 0. Salazar e A. Ferro, def inirara- lhe os

objectivos e esclareceram as linhas programáticas . Para

Salazar este organisrao era "um instruraento de governo" e

"grancle missão (tinha) sobre si o Secretariado; porgue

turio o que é nacional lhe há-de interessar". Esse

interesse era exactamente o de corriqir uma imaqem do

pais, dentro e fora do territbrio, porque

"pol it.icamente" sd existe o que o público sabe que

ex.iste". Ver discurso inauqural de 0. Salazar, in Diário

de Notícias, 27/10/1933, recolhido em Secretariado Na-

cional da ĩnforraagão
- Um Instruraento de Governo, 25

anoe de acgão (Lisboa, 1958).

Antdnio Ferro, discurso pronunciado no banquete de

coniraternizagão realizado a propdsito da distribuigão

dos primeiros prémios de Arte Moderna do S.P.N., in

Diârio tíe Notícias, 24/3/1935, recolhitío in Arte Moder-

,_ (Lisboa, 1949 ) .

- No discurso de tomada de posse do carqo de director do

S.P.N., A. Ferro preconizara já dedicar-se a uraa "acgâo

bein orientada" e "constante" com vista a repor uma

imagem organizada e coerente do pals ver Diário de No-

ticias, 27/10/1933. Uraa polltica dirigida para a

divulgagão das obras empreendidas, clo eeu euporte

ideoldgico e das potencialidades naturais e

patrimoniais do territdrio, esteve na base de uma vaeta

e cuidada acgão editorial que comegou a cobrir uma
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informagão fora de portas. Um número da cc.nceituada

revista L'Art VLvant (Novembro, 19 34) dedioada ii

Portugal, edigdee em espanhol, inglês e t 'i ances do

"Decálogo do Estado Novo", dos "seus principios e

realizagdes" ,
do "pensamento de Saiazar" (com oxtractos

dos seus discurcos), folhetos sobrc ac "belezae

naturais" e "artieticas" e sobre as possibi t id.uiec do

turismo, constituíram o priraeiro passo nesse sentido.

As quinzenas de "Arte Popular" em Londre^> e Gencbra

(1935) e a organizagão de conferências e expo. igdes no

pais, convidando individualidades do mundo ca cultura,

facilitadas pelos contactos pessoais que Ferro forjara

anturiormente, permitiram esse relangamento de uma

imagem renovada, sempre acompanhada de Boletine

inforraativos, doc quais a pubiicagão "Portugal"

editado ein cinco linguas é exemplo destaeoriu. Ver

ca t <i logo expos i gão Catorze Anos de Poli t ica_riu_... sjpjju

tp (Lisboa, 1948).

No riiploma gue a institui, Decreto-Lei, n~ 26.731.) rie 27

de Junho de 193(>, o artigo 2'-' consagrii os :ícus

objectivos: "mostrar a contribuigão portuguesa para a

civilizagao do mundo, a obra e o pensaraentc. poi.iti.cos

do Ectado Novo, as realizagdes, os métodos c us ideaie

colonizadores portugueses hoje e no passacio . . .

"

. As

entrevistas de Ferro, esclarecem depoie o toma da

exposigâo e os intuitos gerais que a preeidiara. Ver

Diãrio de Notícias, 30/10, 8/11 e 24/12/1936.

Ver H. Tamir, Les Expositions Internat iona lee a traverc

_________
(Paris, 19 39); R. Poirer, Des

—í_q i r s___ _des

fipiiifis, des Expositions (Paris, 1958) e P. orly Los

Expositions Universelles de Paris (Paris, l'oC') e Le

Livre des Expositions Universelles 1_~J>±-1J2 -> ( Pa r i s ,

198 3).

Ver Bertrand Lemoine, C inauan tenai re de
—L._Expôs_i_ i on

ĩnternationale des Arts e des Technigues da 1 1 : ;
—

1 a v i o

raod.u'iiê (Paris, 19 87) prefácio.
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Iciem; pág. 14-15

E. Labbé, Expositlon Internationale ries Arte et

Techn 'tcjues (Paris, 1937).

Ver Madeleine Reberion, "L' Exposition de 1937 et le

contexte Politique des Années trente", in Cinquante-

naire de L'Exposition Internationale des Arts et des

Téchniques dans la vie moderne (Paris, 1987) páq . 26.

E . Labbé , Exposition ĩnternati onale des Arte et

Techniques (Paris, 1937); Rapport General (Paris 1938

- 1940, Vol. I).

Vcr Antdnio Ferro, Salazar (Lisboa, 1933) pág . 80.

Antbnio Ferro, Viaqem á volta das Ditaduras (Licboa,

1977) .

Ver Diário de Notícias, 23/11/1936.

: Cein .

Depoimento de Antdnio Ferro ao Diário de Notícias,

24/12/ J 936. Esta explicitagão completa-se coin os

esclarecimentos fornecidos depois por Antdnio Ferro, in

Diário de Notícias , 30/4/1937.

Discurso de Antdnio Ferro na inauguragão do Pavilhão

Portugués, in Portuqal 1937 (drgão de propaganda da

eecgâo portuguesa da Exposigão Paris 1937), n~ I, 25 de

Junho, 1937. Ideia explanada no balango de actividades

do SPN que é publicado in Diário tíe Notícias,

28/5/1937. Note-se que este balango inscrevia-ee nas

comemoragoes do Ano XI do Reqime, que aqui iniciava uina

segunda fase de actuagão. Estas celebragdes deslocaram

o seu centro de gravidade da tradugão das obras e

realizagdes do Estado Novo para a afirmagão das forgas

politicas no seu guadro criadas. A Mocidade Port.uguesa
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e a Legião, ambas criadas em 1936, tivoram nestas

cerimonias o papel principal e Salazar no discurso que

assinalou ectas festividades declara: "Reecrvamos para

a Mocidade Portuguesa e para a Legião as festivas

comemoragdes do Ano XI da Revolugão Nacional,

juucisamente o primeiro deste novo ciclo cto rioz anos

que eu disse já haver de representar na Histriria Pátria

uma era de enqrandecimento" . Ver 0. Salazar, diccurso

publicado in Diário de Notícias, 29/5/1937; v«r cambêm

Franco Nogueira, Salazar (Porto, 1978), 2-' «:cl .

, pág .

9 9 .

Factos como a ascensâo ao poder cie Hitler em 1933, a

primeira tentativa do Anschluss em Julho rie 1934, <i

guerra da Etidpia (Outubro 19 15 Ma i o 1936), a

remilitarizagao da Renânia em Margo de 1936, a guerra

cic Espanha em Julho de 1936, a criagâo do Eixo

Roma-Berlim em Outubro de 1936, indicavam uma cris.:

aberta no equilibrio mundial.

A comunicagão dessa participagão ao Paíe o muito

pruciente. Primeiro, ela limita-se ã transer igão rio

Decreto-Lei que a institui e a pequenas notícLae do eeu

eco na imprenea parisiense. Ver Di á r io d ~_ _

No r._íc_i as ,

27/6 e 5/7 de 1936. Antes, a IlustraQiio j.i se lho

referira, em tradugão de um artiqo de Fanny Koucher,

dando relevo âs obras que em Paris se haviaiu iniciado <■;

mostrando as "maquetes" do novo Trocadero. Este art iqo

tcm, porém, uma outra importáncia, na mediria em que

esclarece a temática da exposigão Internaciona t e o sou

principal objectivo em "reqistar a inf luênc La cia Artu

na exietcncia do nossu eéculo", ..ccnt tianrio "que ncnliiuu.i

incorapatibilidade existe entre o útil e o agradãvel" ■;

que ela estaria "aberta a todas as protíugôes que

(manifestassem) um carácter indiscutivel cJo arte

novidade". Ver ĩlustracão, 16/6/1936.

Em Junho de 19 36, a qrande maioria das nagôus tiavia ja

confirmado a s.u.a .
, participagão, ou pelo raenoe,
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roanifestado indícios da certeza das suas respectivas

presengas. A adesão tardia de Portuqal ficou a dever-se

a excessiva prudência politica de Salazar e, certamen-

te, ao papel que ciesempenhava na querra de Espanha,

visto internacionalmente como uma interf erência abusiva

e í>criqosa no equilibrio político europeu. Sobro o

primeiro aspecto ver artigo de Madeleine Rebdrioux,

"

L' Exposition de 1937 et le contexte politique des

années trente", in Cinquentenaire de L'Exposition

ĩnternationale des Arts et des Techniques dans la vie

moderne (Paris, 1987). Sobre o segundo, ver a

referência feita pelo jornalista Armando Boaventura de

que "Portugal (foi) o último dos últimos Paises a

concorrer å Exposigão de Paris", in Diário de Noticias,

13/4/1937.

2/ Vor Franco Nogueira, Salazar (Coimbra 1978, Vol. III).

28 - Ver Diário de Noticias, 24/12/1936.

29 - Ver Diário de Notícias, 24/12/1936.

20 - Idem.

31 Corao se fizera e:r. 1929 (exposigão Ibero-Araericana tíe

Sevilha) e em 1931 (exposigão Colonial de Paris). Ver

depoimento de A. Ferro, in Diário de Noticias,

30/4/1937.

>■■ Vor Diário de Notícias, 23/11/1936.

33, Numerosos textos neste sentido existem ao longo dos

anos vinte. Importa, porém, assinalar as ideias

contidas na conferência gue deu o titulo ao volume A

idade do Jazz Band (Lisboa, 1922) e no Novo Mundo Mtindo

Novo (Lisboa, 19 30), obra de certo modo marcante para

uma nova praxis gue se verificaria logo dois anos

depois, exactamente no terapo em que se preparava para

entrevistar Salazar. Ver capítulo 3, II parte deste
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trabalho.

34 - In entrevista ao DLário de Notíciae, 24/12/1936.

35 - Ver Diario de Lisboa, 22/9/1936; ver as referenciae de

Ferro a uma qeneralizada e surda oposigão que não

entendera esta conciliagão vista pelo lado ric uma

análiee politica que a ala mais conservadora do iceqime

sustentava, in dc;poimentos prestarios ao Di-irio
—

de

Notíciae, 24/12/1936, 30/4/1937 c 5/6/1937. Pclo lado

d<i t.-ritica de arte, a qrande maioria dos perioriicoe

portugueses da especialidade nâo se oetem na

arquitectura, preferindo centrarse no ar rau jo do

interior ou na colaboragao técnica. Ver _______} teetos, n~

3, Abril, 1938; Aroui tectura, n" 37, Fevorei ro/M<ugo,

19 37. A imprensa estranqeira seguirâ a mesma lniíni. Ver

!..____ chitu.cture, n^ 11, Agosto, 1937; 1UA i;c I . i t e c t u_r t;

tí'Auiourtí'hui, ne 9, Setembro, 1937.

36 - In "Portugal na exposigão Internaclonal de Paris

gue nos disse Francisco do Amaral, atitor do projccto

preiniado", in rriário de Lisboa, 27/9/1936.

37 - Ver Diário de Noticias, Diário de Lisboa, e c__ Soc_t__lo,

22/9/1936.

38 - Exietem, de facto, parentescoc vieiveis nos trec

projcctos preraiados, erabora a proposta de Veloso Reis

Camelo (2~ Prémio) apresente, curiosamenru- . menos

concessoes nessa conciliagão peditía entre "o modctno" e

"o nacional" (Ver reprodugdes inclueas no VoJume II

deste trabalho). Estas propostas estiveram em expoeigão

durante trés dias (de 22 a 25 de Setembro) na r.ala de

conf erências do S.P.N..

39 - Condigão expressa por Ferro nas entrevistas dadas ao

n__rjo rie Noticias, 24/12/1936, 20/2/1937 e 5/6/1937 e

aludida no texto de Keil do A.naral, "0 Paviihao de

Portuqal na expocigâo Internacional de Paris de 1937",
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in Arguitectos , n^ 1, Fev. 1938.

-1 u Senipre Fixe
, 1/10/1936.

4 1 Seraore Fixe, 1/10/1936.

42 Semelhanga dbvia com o projecto de H. Taveira Soares,

reproduzido sob o titulo "Ura projecto para o Pavilhão

Português gue não obteve mérito absoluto", in Aquitec-

t_u_ra , Outubro/Novembro, 1936.

4- Diário de Notícias, 24/12/1936.

4 4 Dlárlo de Lisboa, 22/9/1936.

4'> In Arquitectos , n^ 1, Fevereiro, 1938.

4 6 Idem.

4 7 Idem.

48 Entrevistas, in Diário de Notícias, 30/10/1936 e

24/12/1936.

49 Ver Diário de Noticias, 22/9/1936.

50 "0 passatío e o presente", in Diário cie Noticias,

5/6/1937.

!j I Empresas qráficas como a Libânio da Silva (onde se

imprimia a "Contemporânea" ) e os Irmãos Bertrand

assequravam este dominio nos anos 20, revificado com a

chegada de Fred Kradolfer a partir de 1927, altura em

que se fundou o atelier "Arta" -

a primeira organizagão

de nublicidade em Lisboa. Novas exigências dos tempos

alargaram o campo de encomendas e empresas, como a

Companhia de telefones que em 1934 já pedia colaboragão

a artistas (modernos todos eles, num elenco gue contou

<•, <~t ■•
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com Almada, Barradas, Stuart, Bernardo e Tom), ou como

o Jnstituto Pasteur - de Lisboa (que reclamara ass.ídua

colaboragão de Kradolfer) jtist if icando, f.ssim, a

abertura de outros ateliers, entre os quaie o "Atelier"

- agência ETP, montado pelo gráfico José Rocha era 1936.

52 - Ver Antbnio Ferro, Arte Motíerna (Lisboa, 19-VJ).

5 3 -

Nogão desenvolvida e justificada através de tirna prática

estética que teve uma certa unidade num teinpo histôrico

jucciso, defondida por José-Auqu:;t o Frang.i, A Artu oin

P_gr_tong__l no Seculo XX ( L i sboa ,
19 74).

54 - Ideia expresca por Jocd-Augusto Franga, in ob. cit.

Note-se gue Alraada em 1926, na conlerrincia quo

pronunciou no encerramento do II Salâo de Outono,

sublinhara já a falência de uma aposta picturai que

pudesse ser considerada herdeira do "priraeiro

moclernisino" dos anos 10, e Antbnio Ferro, em 1929, ao

tragar a "Histdria do raovimento nioderno em Portugal"

fazia já centrar a sua segunda fase ã volta ria revista

Conteraporânea numa nítida consciência de gue aigo aii

mudara. Ver Notícias ĩlustrado, 24/2/1929.

55 - Priraeira geragão ontíe se situara Francisco Franco

(1885-1955); Diogo de Macedo (1889-1950); Car.to da Maia

(1890-1981) e Maximiano Alves (1888-1954).

56 Ideia e classif icagåo de Antdnio Ferro, in Discureo oo

6/5/1949. Ver Diário de Notícias, 7/5/1949.

57 Vejr capitulo 1, I parte deste trabalho.

58 - Ideia de Ferro, contida na formulagão de uma das

qucstdes que coloca O. Salazar na série de entrevistas

realizadas em 1932. Ver A. Ferro, S_aJ_a_z_ar (Lisboa,

1933) pãq. 86.

59 - Antdnio Ferro, Discurso pronunciado no banquete

r :*/ •>
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comemorativo da atribuigão dos primeiros prémios do

S.P.N., em 23/3/1935. Recolhido in Arte Moderna

(Lisboa, 1949).

"Geragão do Resgate" fora uma classif icagão encontrada

por Afonso Domingues, in Ordem Nova, n" 1, Fev. 1927;

"Geragão da Ordem", chamou-lhes Azinhal Abelho, in

Bandarra , 7/12/1935.

i Antdnio Ferro, Salazar (Lisboa, 1933), pag. 89.

"Bernardo Marques, Botelho, Kradolfer, Emraérico Nunes,

Tom e Paulo, têm a incumbência dos planos de arranjo e

decoragão do Pavilhão. São os colaboradores mais

directos de Keil do Amaral, autor do projecto, e de

Jorge Segurado, seu assistente técnico", in Diario de

Noticias, 24/12/1936.

i Artigo publicado, in Arquitectos , n^ l, Fev. 1938.

Ideia que passou a presidir em todas as noticias

publicadas ao longo do ano de 1937, sobre esta

exposigâo. Ver Diário de Notícias, 18 e 20/2/1937; 10 o

30/4/1937.

"Portugal comparece a Horas", in Diário tíe Lisboa,

1/3/1937. Ideia de pontualidade gue marcaria a imagem

da "responsabilidade" e ca "ordem" como conceitos a

valorar e a explorar.

b Idem.

Ver Pascal Ory, "Le Front Populaire et L'Exposition" ,

i n Cinquantenaire de L'Exposition Internationaie des

Arts et des Techniques dans la vie moderne ( Pa r i s ,

1937). Note-ee que o facto histbrico da vitdria da

Frente Popular em Franga, assumindo o poder a 6 de

Junho de 1936, provocou ecos desencontrados na imprensa

nacional, facto esse que justifica o longo silêncio do

t ■*'
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Diãrio de Notíciae sobre a exposigão, apds a publ Leagão

do decreto que viabilizara a participagão nacionaJ. De

Lguaf modo, justLfica a pouca importância dada a

inclusâo portugueca nessa exposigâo pelo Noyûiades,

27/6/1936, limitando-se a informar que iria ser

pubiicado um decreto nesse sentido. 0 Diário tíe Lisbga,

27/6/1936, em vez de coraentar a noticia da partLcLpagã

portuguesa na expoeigâo de Parie, publica na primeira

página um artigo intitulado "Amanhã" que discorre sobre

Bluin e a tomada cio poder pela Frente Populiir. A

exj)osigâo e a participagão nacional comegaria a ser

assunto sb em Setembro, altura da promiagão cio pro_oct;o

para o pavilhâo, com a entrevista feita a KoLt do

AmaraL, já cit.

- Diário de Lisboa, 1/3/1937.

- Ideiu. Note-se que o Diário de Ng_ticias, 14/1/1937,

hav.ia jã consaqrado uma reportaqem â "Sala rio Estado

Corporativo" e aos trabalhos em qeral, em 18/2/19 0/.

- Opinides veiculadas por Thomas de Mello e Paulo

Ferreira. A critica portuquesa registou eesa raesina

ideia. Ver 0 Diabo, 31/10/1937; Aegao, 3/4/1937. Opi-

niao raais reticente teve a Brgtéria, Vol. XXV, f<isc.

6,1937. No entanto, vejara-se artigoe de Jorgo Gueuer,

in :u/o ic> tíe Noticlas, 30/5/1937; Armando Boaventura,

m _i-_____d___NQtícias, 13/4/1937, 11 e ll/6/l<>37;

Diário de Lisboa, 10/6/1937 e 0_SécuJU), 10/6/19 37.

- "0 Paseado e o Preeente", in D_iáric_____iũ__ _(.._ i_<._.__s ,

5/6/1937.

- idt.ni.

- "... de loin, on ee demande si c'est un berger ou un

priuce de l'Eglise. Prince de l'esprit et pasteur d'un

peuple, de plus prês on reconnail. la tête penchec, le

visage fin et doux du travailleur et du méditatif: M.
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Oiivier Salazar, en togue de professeur â l'universitc

de Coimbra", in Lucien Dubech, L'Echo de Paris,

6/8/1937, transcrito in Portugal 1937, n~ 3, Agoeto,

1937 .

Note-se gue todos os artigos surgidos na iraprensa

francesa, gue são reproduzidos nos 6 números do Boletim

PortugaJ , drqão de propaganda da secgão portuguesa

concebido para esse mesmo efeito, não deixam de se Ihe

referir. Ver Portugal 19 37, n~ 2 a 6. Sublinhe-sc que

Antbnio Ferro assim o encenou e explicou ncj seu

discurso inaugural, fazendo notar que se os outros

pavilhdes tinham merecido já alcunhas, o de Portugal

caso fosse objecto de alguma, sb podia ter a de

"pavilhâo da ordem" . E "essa ordera (••■) coinega nu

nosso hall de entrada e encontra-se resumida na estatua

de Salazar". In Portuqal 1937, n~ 1, Junho, 1937.

In discurso de M. Edmond Labbé, Coraissário Geral da

exposigao, in Portugal 1937, n~ 1, Junho, 1937.

"

. . .raais tíe gue nous voyons suffit a nous convaincrc

que le Portugal colonisateur d'au jourd'hui reste h la

hauteur de la vigoureuse renommé gu'il s'est conguise

jadis dans le chapitre de son activité", transcrito in

Portuqal 19 37, n~ 1, Junho, 1937.

"... fiers de leur histoire, les Portugais entendent

aussi úr.re fiers de leur présent et, aprés les cjrands

'découvreurs
'

on cours des guinziême et seiziême

siécles, ils estiment ã juste titre gue c'est bien leur

tour d'être 'découverts' au vingticme siêcle", in

Portuqal 1937, n" 1, Junho, 1937.

"Celui gui passe peut regarder et voir... mais il est

obligé d' admirer", in Portuqal 19 37, n^ 1, Junho, 1937

Opinibes correntes nas criticas surgidas in Le Jour, Le

Petit Parisien, La Liberté, L'Ordre, L.e Teraps, Journal
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dee Débats, em 10/6/1937. Elas correspondem å impressão

de um primeiro impacto que tem a ver com a oposigão

conseguida de uma "suavidade" contra a "agress ividade"

das imagens dos pavilhdes das outras ditaduras. Note-se

gue urn jornalista, do periddico de direita Le Jour,

logo no dia seguinte ã inauguragão registava que alquém

tinlia comentado o pavilhão nos seguintes terinoc : "vous

avez réussi ce gue les Soviets ont voulu faire mais

ont raté...". Ver Le Jour, 11/6/1937, tranecrito in

Portuoal 1937, n^ 2, Julho, 1937.

80 - Ver nota n~ 11.

01 - Informagão recolhida junto de Thomás de Mello.

82 - Esta tela de Ddrdio Gomes situada no interior do

gabinete de Ferro não pôde ser, assim, moetrada corao

devia. Mas, por outro lado, a sua pictural idacle nada

tinha ein comum com o decorativismo que as paredes do

pavilhão ostentavam.

8 3 - Ver Mostra Delle Rivol nyione Fascista - _Gujda etorica a

enr^ tíi Dino Alfieri e Luiqi Fretítíi - l^ Deceirnale

riPlla Marcia su Roraa , (Roma, 1933). Cartaz reproduzido

in Catálogo da exposigâo Les__Realismes ,._1_9_19__1939

(Paris, 1980), pág. 370/371.

84 - Ro lão freto, galazar e a sua época (Lisboa, 1933).

85 - Idein.

8 6 - Ver Portuoal - Exposition Tnternationale de Par_i_s..__,9,37

(Catáiogo-Guia da representagâo nacional). Ver tainbém

t.p Onide Officiel - exposition_J_it_Lr_at__ia^-__mg

■<i'-l - Arts et Technioues dans la vle moderne ( Pa r i s ,

1937), 'pág. 93 (descrigão do pavilhão portuquês);

imaqem (reproduzida paq. 48).

87 - Idem.
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11 '■ Portuqal - Exposition ĩnternationale dc Paris -

„19 37

(Catálogo-Guia da representagão nacional).

8;. Ver discurso de A. Ferro na inauguragão do Pavilhão, in

Portuqal 1937, n~ l, Junho, 1937.

'ju Vcr discurso de Ferro que assinalou a inauguragão dos

trabalhos no Pavilhão Português, ern 24 de Oututjro de

19.5 6, in Portuqal 1937, n^ 1, Junho, 1937.

9 1 ln Portuqal 19 37, n2 1, Junho, 1937.

97 Ver H. Ch. Chéry, "Oliveira Salazar expose", in Le

Sept , 30/7/1937; Agnés Hurabert, in La Vie Ouvriêre,

22/7/1937, Ch. G. in Le Teraps , 31/7/1937, artigos

transcri tos, em parte, in Portuqal 1937, n" 3, Agosto,

19 3 7.

9 5 "Um notável discurso de Antdnio Ferro", in Diário de

N ( '> t_ic .i_a__. , 13/7/1937.

9 4 Idem.

9 5 Itíera.

9t> Idera. Ver a aproximagão destas ideias com as que forara

voiculadas em 1935. In Antonio Ferro, A Fé e o linpério

(Lisboa, 1935) .

9 7 Nbe (192 2).

98 Rcfurência ã "nova ordem" instituída e ã "necessidade"

cle a demonstrar. Ferro escreverá que "Le Portugal est

une grande puissance imperial, avec ses inhérentes

obligations de prestige", in Portuqal , Bulletin de

Renseiqnements Politiques, Economiques et Literaires ,

31/5/1937.

9'> Discurso de Antdnio Ferro na inauguragão do Pavilhão
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Português. Ver "Um notável discurso de Antdnio Ferro",

in Diário de Noticias, 13/6/1937.

100 - Idem

101 - Idem.

102 - Referências in Le Sept, 30/6 e in Le Temps, 31/6/1937;

encontram-se também idênticos sublinhados em Le Petit

Parisien e Le Jour, 30/6 e La Republigue e La Fleche,

11 e 12/6/1937. Parcialmente transcritas no Portugaj

1937, n" 2 e 3, Julho e Agosto, 1937.

103 - L_e_.Sej3t, 30/7/1937 e La Vie ^Ouvrlê_r_e, 22/7/1937,

artigos tranecritos in Po_ĩ_____g,a_l 1937, n" 3, Aqosto,

1 9 3 7 .

104 - Ver Dieter Bartetzko, paviihão da Aleraanha, in Cin-

guantenaire de L'Exoosition ĩnternatio__a_l_e___es__A_2t______t

:i_o_cL_-v._r-Jinlgnp<^ rians la vie moderne ( Par i s ,
19 87).

105 - Idera.

106 - Ver Maria Ida Talamona, pavilhâo da "Itália", m Cin-

quantenaire de L'Exposition Internationale_tíee_Artc_et

rít-ĸ Technioues tíans la vie moderne (Paris, 1987).

107 - Idein. Note-se que a autora do artiqo chama a atengao

para o compromisso de base em que se concebeu e propds

este pavilhão, ã volta das mesmas preraissas que era

Portugal se elegeram, isto d, de uma conciliogão entre

o "moderno" e o "nacional". Desta opgâo resultou a

escolha do arguitecto Piacentinni (que no ano sequinte

Duarte Pacheco chamaria para estudar o plano de

urbanizagâo da cidade do Porto), considerado entâo

"mais benéfico ã causa da arquitectura moderna que um

debate poléraico" . Apesar desta convicgâo surge em

Itália um artigo gue tentou centrar a guestão no que

realmente interessava como "propaqanda" : "criar uma
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construgão que (fosse) o reflexo exacto de um cliraa",

onde o aspecto social nela iraediatamente se

traduzisse. Ver Gio Ponti "La Battaglia de Parigi", in

Domus, Outubro, 19 36, cit. por M.I. Talamona.

Sobre este assunto ver os artigos aparecidos nas

revistas da especialidade : L'Architecture d'au-

jourd' hui, n" 9, Setembro, 1937 e L' Architecture, n"

11, Agosto, 1937. Ver tambdm Joseph Ney "Reflexions

sur L'Architecture ã propos de L'Exposition 1937", in

Cahiers d'Art, n^ 8-10, 19 37. Este último não se

reí'ere a nenhum dos pavilhdes estrangeiros , mas

fornece-nos um ponto da situagao do eetado da

Arquitectura em 1937. Neese mesmo número publica-se um

notável diário, feito em cima da exposigão, assinado

por Ozenfant, tambéra indispensável para entender a

situagão da pintura. Sobre eete aepecto ver tambéru

Paris, 1937 - L'Art Independent (Paris, 1987).

Vcr H.-CH. Chéry, "Oliveira Salazar Expose", in Le

Sept, 30/7/1937.

"En effet, le pavillon du Portuqal nous montre la plus

séduite, la plus delicate et intelligente propagande

Jasciste gu'il nous ait jamais été donné de voir. Je

ne crains pas de dire qu'on peut faire aussi bien.

Mais il serable difficile, sinon impossible, avec les

moyens actuels, de faire mieux", in Aqnés Hurabert, La

Vie OuvrLêre, 22/7/1937, transcrito in Portuqal 1937,

n9 3, Agosto, 19 37.

Idem.

- Idem.

Idem. Como inforraagão supleraentar é de registar a

comparagão que neste hebdomedário sindical se faz ao

comparar-se a situagão do Pavilhão da U.R.S.S. com a

cio pavilhão de Portugal. Diz o seu autor que "au
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pavillon soviétique on fait voir le trava.il de

l'acrobate; au Portugal on nous permet suuleraeut

d'admirer le sourise final".

Cartaz famoso datado dos finais dos anos 20.

Reproduzido in Diário de Noticias, 11/6/1937.

Sobre a histdria gue envolveu o nascimento deste

filme, encomendado a Antdnio Lopes Ribeiro, depois das

recusas forraais de Leitão de Barros, de Jorge Brum do

Canto e de Chianca Garcia, em o realizar. Ver Antdnio

Lopes Ribeiro, Cinemateca Portuguesa, (Lisboa, 1983).

Este prefácio funcionou como uina apresentagâo do livro

que a caugão do norae de M. Maeterlink facilitou.

Depoie dele, seguia-se o "prefácio", propriamente

dito, escrito pelo prbprio 0. Salazar e gue constitui

um documento importante, pois define as linhas gerais

da nova orientagão do Estado Novo, ali foi notada e

sublinhada na altura. Ver Diárip de Lisboa, 5/3/1937.

Ver tambdin "Une oeuvre de Haut Style... Une grande

legon de choses..., in Mercure de France, 15/10/1937.

Ver "Quelgues Opinios sur le pavillon Portugais", ín

Portuoal 1937, n? 2, 3 e 4 - Julho, Agosto e Sctembro,

1937. Este tiltimo número tem o titulo de "Ce quo l'on

cfit du Portuqal et de son Pavillon dans la Presse de

Paris". A expressâo de "pavilhâo- jornai
"

ou

"jornal-pavilhâo" pertence a Serqines, in Dcii.AuaUes.,

2 5/7/1937.

Lucien Dubech procura, na demonstragâo eiu que se

traduziu o pavilhão portuquês, uma aproximagao ao

pensaraento de Maurras, vendo na frase consagratía por

Ferro
- "nous sommes une force parce que nouc avone

une doutrine" - essa concretizagâo . E, de acordo ccjm a

eua perspectiva e interesse, não deixaria de terrainar

o seu artigo dizendo: "France, d France, que propose
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dans le même temps, ainsi que la double face de Janus,

Jes sables de son exposition et l'or de ses pensées",

in L'Echo de Paris, 6/7/1937. Outras tentativas no

tnesmo género se encontram tainbém: H.Ch. Chéry confessa

gue o que lhe interessa no pavilhão português é

procurar "les éléments de christianisme" . E eles eram

abundantes, como , aliás, reconhecia, in Le Sept,

30/7/1937. Agnés Humbert tentou, pelo contrário, dar

conteúdo ås abstractizagdes de algumas nogôes e chama

a atengão para as subtilezas de linguagem contidas em

nogdes gue recheavam frases e legendas divulgando os

princípios básicos do Corporativismo. É

j>«irticularmente elucidativa a observagão de gue
"

la

euspension concertée du travail, chez nous, on apelle

ga 'faire la greve
' "

. In La Vie Ouvriêre, 22/7/1937.

Textos transcritos in Portugal 1937, n^ 3, Agosto,

19 37.

17 1> Nas exposigdes documentais organizadas pela União

Nacional no Pargue Eduardo VII.

12" "Politica do Espirito", in Diário de Notícias,

31/8/1936.

127 Ver 0. Salazar, "Une Révolution dans la paix" (Lisboa,

1937), prefácio. Estes conceitos foram emblematicamen-

te expressos pelo jornalista Raymond Recouly, numa

entrevista que fez Salazar para o Grinqoire de Paris e

que saiu ao raesmo terapo era Portugal. Aí ele afirma gue

"Portugal tem uma ditadura sera camisa" e bem

eepecífica. Ver Diário de Notícias, 25/2/1937.

12 3 Vor a deecrigão gue é apresentada de todas as salas,

cora reprodugbes dos seus respectivos enquadramentos,

i n Portuqal-Exposition ĩnternationale de Paris 1937

( catálogo-guia da secgão portuguesa). Comparar com os

discursos de A. Ferro coligidos nos Boletins Portuqal

19.37 , n

'

1 e 6 .
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124 Ver nota n~ 118. Ver tambéin artigo cio Ariuatido

Boaventura, in piário de Noticiac, 11/6/1937. Outras

indicagdes, fornecidas por transcrigdes de textos se

podem ainda encontrar na revista Arquitectos ,
n^ 3,

Abril, 1938. Norte-se, porém, que criticae hoto.'e que

não disfargaram uma certa reprovagão sorire a

arquitectura do pavilháo. M. Alfred Bour achou o "un

Pavillon de banal style moderne" e o jornai | e.. Mqi.s

não lhe dá destaque. Ver Le Petit Democratu, 22/8/1937

(artiqo transcrito, in Portuqal 19 37, n' 4, Sotembro,

1937); v e r Le Mois - Synthése de 1 'action ino : s d__._u _I e ,

nuraéro soécial: Exposition 1937 (Paris, 1" Aruee, n~

78).

125 - Emile Vuillerraoz, "La Rdvolution de Mai", in Le l'einps,

7/8/1937.

126 - Ver recolha das criticas aparecidas noc jornais

franceses, in Portuoal 1937, n~ 5, Outubro, 19 37.

127 - Ver recolha de artigos criticos, in Diário rio__i.aijoa.

14/6/1936. Ver tambdm Antbnio de Carvalho ...aies, in

Cine-Jornal, n' 87, 14/6/1937.

128 - Idem. Ver artigos de Roberto Nobre, in Q_.D_i.abo 15 e

20/6/1937. Ver Domingoe Mascarenhae e Olavo, in Acg.ãp,

12 e 15/6/1937.

129 - In diecurso de A. Ferro na inauguragâo do Pavilhão

português, publicado integralmente in DJiLriQ ^e

Notícias, 13/6/1937. Oe jornaie haviain publicado jã

antes excertos e resumos, ver piário de _N.oticia_,

11/6/1937 e Diário de Lisboa, 10/6/1937. Noto se que

apesar da "modéstia" sempre declarada, a repreeentagâo

nacional apresentou-se atacando em váriae t runtes e

servindo-se dos melhores técnicos que, c:n varios

dominios, o pais podia oferecer. Nae publicagocs foi

posto um cuidado especial e a "mise on paqe"

assinada por Ferreira Gomes, a quem se ficou duvendo a
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irieia das linhas ondulantes a verde e vermelho das

contra-capas . Ferreira Gomee (poeta e Jornalista)

diriqira já a parte qráfica da "Ãtica", antes da

entrada de Bernardo Marques, e ocupou-se durante

vários anos do grafismo das publicagdes do SPN/SNI.

Ma i s tarde, vamos encontrá-lo na Exposigão dos

Ilustradores Modernos (1948), assinando também o

grafismo do catálogo. No campo de outros

investimentos, paralelos ås iniciativas de Ferro,

surgiu tiraa separata do Jornal 0 Século, consagrada ã

Exposigão de Paris e em língua francesa, ã semelhanga

do cjue este peribdico fizera para a VII Feira

Internacional de Amostras no Rio de Janeiro (1934). A

capa deste número especial é de Rodriques Alves, e

tenta encontrar numa composigão de elementos vários,

onde entra a Torre Eiffel, o Escudo e outros simbolos,

como a pá, a enxada e o martelo, uma simboloqia que

não c': de todo clara.
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ĩ PARTE

NOTAS

CAPÍTULO

1 - Ver niário de Noticias, 28/5/1937. Ecta nogãu aparece jã

r.o livro do Conde Gonzaque de ReynoLd sobre PortuqaL

que, com este mesmo titulo, foi objecto rio qalardão

"Camoes" em 1937, préraio criado peio S.P.N. nesso ano e

vocacionado para a consagragão de obras literarias ou

cientíiicas publicadas no ectrangeiro sobre Portugal.

Ideia expressa por A. Ferro na singular tradugão ou

adaptagâo gue fez da temática da exposigão de

discurso da inauguragão do Pavilhão Português

na integra in Diário de Notícias, 13/6/1937.

ULli.jlicado

3 - Ver Diário de Notícias ,
2 8/5/1937.

4 - In Portuqal, Bulletin de Renseigneinent e Pol i t iquus

EconoiTiiques et Literaires, S.P.N., 31 tîc Maio, 1'.37.

5 - Ver nota nô 2.

6 - Preocupagâo sempre preeente na programagão de Antdnio

Ferro e assim expl icitada no seu diccui so inaugural:

"... não quereroos que o nosso progresso re.il, o nosso

progresso de hoje, ultrapasee a medida do hoinem e do seu

dest L no
"

. Ver P_i_ár_ic__de___p.y_c__as , 13/6/1917.

7 - Ver balango de actividades do S.P.N., publLcado no qua-

dro das comemoragdes do Ano XI do Reqiuie, in D.iá_r_io de

Noticias , 28/5/19 38.

Antdnio Ferro, Salazar (Lieboa, 1933); Christine Gar-

nier, Férias com Salazar (Lisboa s/d).

>. o
"

■ o • l



Ver estudos de Manuel Braqa da Cruz, particularraente, As

0.riqenc da deinocracla-cristã era Portugal . e_o Salazarisrao

(Lisboa, 1979) e "0 Inteqralismo Lusitano e o Estado

Novo", in Fascismo era Portuqal, Actas do Coldquio, (Lis-

boa, 1980). Ver tambdm Manuel de Lucena, 0 Salazarismo e

o Marcelismo (Lisboa, 1976) e
"

Interpretagdes do Sa-

lazarismo: notas de leitura crítica I", in Análise So-

c.iaj., nS 83, 1984. Ver igualmente João Arsénio Nunes, "A

Formagão dcj Estado Fascista em Portugal a luz da cor-

respondência Diploraática Britânica (1926-1933)", in 0

Kstado Novo das Oriqens ao fira da Autarcia 1926-1959 ,

Actas do Coldguio, (Lisboa, 1987, Vol. I) e Fernando

Rocas, 0 Eet.ado Novo nos Anoe 30 (Lieboa, 1986), Cap. I.

In discurso inaugural do Pavilhão Português na ExposL-

gão de Paris. Ver Diário de Noticias, 13/6/1937.

Itíem.

Itíem.

Idem

Ictem. Expressdes usadas por Antdnio Ferro, in discurso,

Ob. CÍt.

In Antdnio Ferro, A Fé e o Império (Lieboa, 1935)

pág . 7 .

"...Nde sabemos gue não poderemos nunca deslumbrar o

mundo cora raáguinac coiuplicadae, gue desafiam o cdu e a

sua ordum", in diecurso cit, transcrito in Di.ário de

Not ícias, 1 3/6/1937 .

Ver Maurice Barret, "Les expositions de Paris", in

L'Architecture d'Auiourd' hui , n^ 5 e 6, Maio e Junho,

1937. Sobre a definigão das Exposigdes Internacionais

Oliciais e evolugão do seu carácter, no momento em gue

ectas quostdes se colocavam, ver Maurice Isaac, Les
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Expositions ĩnternationales (Paris, 19 36).

Tesu defendida por Maurice Barret, in artiqu cit.

Ver Maurice Barret, artigo cit.

[deni.

Itíein.

"Da::e une paye jeune doit naitre tine concuptlon neuve

d'Exposition. New-York 1939 peut être l'aubo c'un

rapprochement mondial dicté par la nouvelle

connaissance de l'univers et de euc loie", in artigo

cit .

Ver Leonard Wallock, N_ew_Yo_k 1940-196', ( :■ ii i.-uurg,

1986) .

"The New York World's Fair" .

in Leonard Wallock, New York 194.0.: l.(->_6_5 (Fribotirg,

1988), Introdugão. Note-se gue o autor justifLca esta

aspLragão como a assungão de uma real iriacie gne rieslo-

cara o contro rie gravlriade de ParLs para Nova lorque.

Depois da 13 Guerra a supremacia cultural da "cidade

iuz." declinara c, cm 1937, Le Corbueier doclarara já

quc Nova Iorque era "uma capitai do mundo qtie nao tinha

fronteiras" ,
in Ouand les cathMralo^_^--il^Í bl_a_nches

(Parie, 1937). Antbnio Ferro tambeiu publicara Ngyo

Mundo Mundo Novo, em 1930, ondc, de ccrto morio, ucta

iiituigao era eentida. Mas cora a ExposLgao cie Parie ern

1937, essas aproximagdes qanham um novo vaJor. Ver

Joscph Ney "Réflexions sur L'Architecture a projjos de

L'Exposition 1937", in Cahiers d '_A.rt , n» 8/LO, 19.17.

Icteia primeira â volta da qual se concebeu a exposigáo.

Ver Leonard Wallock, artiqo cit.
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Ver Grover Whalen, "The World of Tomorrow", in Views -

The New York World's Fair (New York, 1939), Introdugão.

In Leonard Wallock, ob.cit.

Ver 0 D.labo, 22/5/1938.

Idein.

Idera.

Cartazes de Nembhard N. Culin e de Albert Staehle, re-

ferenciados por Leonard Wallock, ob. cit .

Referenciado por Leonard Wallock, in ob. cit.

In Leonard Wallock, ob. cit.

Idem.

L. Wallock, New York 1940-1965 (Fribourg, 1988).

Henry Dreyfuss era um "designer" industrial gue ficou

famoso pela sua criagão "Democraticity
"

- idealizagão

de uma cidade do ano 2039.

In Leonard Wallock, ob.cit.

Idera.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Views - The New York World's Fair (New York, 19 39),
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Introdugão.

Ver Diário de Noticias, 1/6/1939.

0. Salazar, discurso proferido no Gabinete do Presi-

dente do Conselho â Embaixada da Colbnia Portuguesa no

Brasil era Abril de 19 37, recolhido in Discursos e Notas

Politicas (Coimbra, 1937, Vol.II) 2fl ed . pág 277.

"0 munrio de amanhã, visionado na nossa representagão,

longe de ser a apoteose da máguina, será, pois, a glo-

rificagão da vida simples e pura, baseada no F.stado

Corporativo e nos seue esteios f undamentais . . .

"

,
in

Nota Oficiosa do S.P.N., in Diário de Ngtĩcias,

1/6/1939.

Ver p Século Ilustrado, 21/1/1939.

Ver Diário tíe Notícias, 1/6/1939.

Idein.

Intengáo gue atravessou a presenga de Portugal era Pa-

ris. Ver cap. 2, I parte.

Entrevista de Ferro, in Diário de Noticias, 3/7/1938.

Itíem.

Ver A VOZ, 19/3/1938.

Note-se gue esta explicagão sb seria dada ao país algunt

tempo depois. Ver niário de Notícias, 3/6/1930.

Diploma pormenorizado sobre as linhas geraic, objecti

voc principa

sentagão.

is e verbas consignadas para eeta repre-

Ver Diário da Manhã, 28/5/1938, número comemorativo do
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Ano XII da Revolugão Nacional.

Note-se que no comunicado ao pals é apresentada a in-

tengão da participagão na exposigão, a sua definigão e

o autor do projecto do pavilhão. Ao contrário do pro-

cesso que envolveu a preparagão da representagão em

Paris, não se falava de concursos. A maquete deste novo

pavilhão foi mesmo apresentada â imprensa dois dias

apbs o comunicado oficial. Ver Diário de Notícias,

3/6/1938 e 16/6/1938.

Diario de Noticias, 1/6/1938.

Idem.

Diário tíe Notícias, 3/6/1938.

Idenu

Idem.

Discurso de Antdnio Ferro, in Diário de Noticias,

13/6/1937.

Diário de Notícias, 3/6/1938.

Idem.

Idem.

Ver nota oficiosa do S.P.N., in Diário de Notícias,

1/6/1938.

Idem .

Diário tíe Notícias, 3/6/1938.

Idem.
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73 - Ver capitulo 2, I parte

7 4 - In Diário tíe Notícias, 3/6/1931

75 - Idem.

7 6 - Ideiu.

77 - Esse deveria ter sido o argumento de maior peso. Nao se

conhecem contestagdes a esta escolha nem surge na im-

prensa qualquer indício nesse sentido. A expocigão do

Mundo Português já havia sido anunciada mas nceta al-

tura os arquitectos ainda não conheciara ac poesibili-

dades e os raoldes rio desenho das colaboragôec .

78 - Ver capitulo 2, I parte

7 9 Obra já entcão concluida e referencia imrportante da

prática "modernista" em Portugal. Sobre a adeguagao

deste conceito ãs obras gue historicamente o traduzem

em Portugal, ver José Manuel Fernandes, "Para o cstudo

da Arguitectura Mcjdernista em Portugai", in Ar_cjLi.ite.c-

tura, nss 132, 133 e 134, Margo-Julho, 1979.

80 - Ver Arouitectos, nQ 11, Outubro-Dezembro, 19 39. Texto

de apresentagão de Cottinelli Telmo, pãg. 300.

81 - Itíeiu. Ver depoimento de Jorge Segurado, pág. 301 a 315.

82 - Idem.

83 - Itíem.

84 Respeitando a ideia e o gosto de Ferro pelas imagens

d'Épinal. Note-se que houve uma alteragão siqnif icativa

neste enorme janelão que servia inicialmente tíe suporte

a uma fiquragão de tipologias regionais, tíepois sim-

plificadas e reduzidas. Segundo informagão de Paulo

Ferreira, o. Presidente. do Conselho teria sugerido, ele
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prbprio, esta transformagão, por achar o pavilhão de-

seguilibrado nas suas proporgbes. Reprodugâo das duas

propostas, in Arquitectos, n2 9, Maio/Junho, 1939 e n^

11, Outubro/Dezembro, 1939. Ver reprodugão do primeiro

projecto, in Documentagão Gráfica e Fotográfica, Vol.

II deste trabalho.

Diário de Notícias , 3/6/1938.

Idera.

Ver Keil do Araaral, "0 Pavilhão de Portugal na Exposi-

gão de Paris de 1937", in Arquitectos , nQ 1, Fevereiro,

1938, páq. 21.

Comparar os dois projectos para as exposigdes interna-

cionais dentro das premissas que sustentaram a defini-

gão arquitectdnica que os presidiu. Sobre a nogao de

"inoderno" ver a correspondência que ela mantinha com

alguns pressupostos gue eram internacionalmente segui-

dos e respeitados ,
e gue marcaram a arguitectura da

Exposigão de Paris, corao "uma bela colecgão de todos os

erros dos últimos 20 anos", segundo o critico Joseph

Ney, in "Reflexions sur L'Architecture ã propos de L'-

Exposition 1937", in Cahiers d'Art, n« 8/9, 1937.

Ver depoiraento de Jorge Segurado, in ob. cit.

In Catáloqo do I Salão dos ĩndependentes (Lisboa,

1930) .

Idem. Ver depoimento que acompanha as obras de Jorge

Segurado .

Projecto gue foi premiado no 19 concurso para o Monu-

raento ao infante D. Henrigue a erigir em Sagres, lan-

gado pelo Decreto-Lei n9 23.405, de 27 de Dezernbro de

193.3, cujo resultado foi conhecido a 30 de Abril de

1935. A eguipe vencedora era constitulda pelos

<"JC ■>
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arquitectos Rebelo de Andrade e pelo escultor Ruy Ga-

meiro. Contestado pela classe dos arquitectos, segundo

uma auto-designada "Representagão-35" ,
o concurso foi

anulado e nova Portaria datada de 13 de Maio de 1936,

nomeava o júri que deveria apreciar os trabalhos oeste

2e concurso.

93 - In Diário tíe Noticias, 14/12/1938, páq 2.

9 4 - Idem.

9 5 - Idera.

96 - Idem.

97 - Idem.

98 - Portuoal in New York World's Fair - The Official book

ot the Portugueses Representation in the International

Exibition of New York 1939 (Lisboa, 1939).

9 9 - Ver Pnrtngal in New York World's Fair (Lisboa, 19 39).

Descrigão do Hall. Note-se que este catálogo não tem

numeragão de páginas, razão pela qual referenciaroos a

designagâo dos espagos.

100 -

Citagâo: "I cannot recount the marvels I saw. They

would raore than a fill a volurae. No country, with the

possible exception of Italy, has the proportion its

size, so great a wealth of native art", in descrigâo

do 1'-' piso, in ob. cit . . Ver tambéin as referências

contidas in Q Século ĩlustrado, 21/1/1939. Note-se gue

esta reportagem foi feita durante a ante-visão gue foi

proporcionada aos portugueses, numa exposigao agen-

cicda no Palácio das Indústrias, no Parque Eduardo

VII .

101 - Ver niário de Notícias, 3/6/1938.
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Ver advertência que Ferro fez aos industriais do pais

ao afirmar que "embora os encargos desta representagão

(actividades comerciais e industriais) , pertengam aos

expositores, será o Comissariado Geral guem seleccio-

nará os produtos nacionais que deverão fiqurar na ex-

posigão e se encarreqará, através dos decoradores do

i^avilhâo, da sua apreeentagão gráfica", in depoimento,

in Diário de Notícias, 3/6/1938.

"Portugal na Exposigâo de Nova Iorgue. Um notável

discurso de Antbnio Ferro", in Diário de Noticias,

9/6/1939.

Idera.

Idera.

Idera.

Idem.

Idem .

Idera.

"Portugal na Exposigão de Nova Iorgue", in Diário de

Notlcias , 3/6/1938.

Ver reportagem fotográfica in Arguitectos , n^ 11, Ou-

tubro/Dezembro, 1939, pág. 314.

Idem, pág. 318 .

Ver descrigão da Sala da Expansâo, in Portugal in New

York World's Fair (Lisboa, 1939).

Idem.

Idem. Ver tambéra Arguitectos, n^ 11, Outubro/Dezembro,

>•/ q r
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19 39, páq. 319.

116 - Os depoimentoe recolhidos junto de Thomás de Mello e

Paulo Ferreira não nos confirmam ã letra essa "medida"

da representagão nacional que Ferro previra ao afirmar

que "a dotagão de que dispomos é relativamente baixa -

6.000 contos . Isso obriga a ser modesta". ln Diârlo de

Notícias, 3/6/1939.

117 - Idem.

118 - Ver imagem reproduzida in Arguitectoe, i.Ø 11, Ontu-

bro/Dezembro, 1939, páq 322.

119 - Coraparar com o baixo-reievo
"

Imaqe de L'État Nouveau

Portugais" do museu H. Betencourt, colocada no vestl-

bulo do Pavllhão Português na Exposigâo de Paris, re-

produzido in Arguitectos, n« 3, Abril, 1938.

120 - Ver 0. Salazar, "Problemas da organizagão curporati-

va", in Discursos (Coimbra, 1935, Vol. I); ver também

Marcelo Caetano, o ^istema Corporativo (Lisboa, 1938).

Sobre o seu enquadramento no sistema econdmico e so-

ciai, ver Fernando rosas, 0___s_t__do__N__i__tgs__nc____3__

(Lisboa, 1986).

121 - Ver propostas de Simdes de Almeida (sobrinho) em 1928

(inaugurada em 19.32, em Vila Franca do Campo, Ilha de

S. Miguel), de Francieco Franco (Exposigâo Colonial de

Paris) e de Canto da Maia (projecto para o monuniento

ao infante D. Henrigue era Sagree, ein eguipe com os

Rebelo de Andrade, em 1936); e baixo-relevo em cimento

destinado ã fachada do Pavilhão Portugude na Expoeigâo

de Parie, em 19 37) .

122 - Ver depoimento de Jorge Segurado, in Arqu i.tecj

11, Outubro/Dezembro, 1939.

12 3 - 'fdem.
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Ver Diário de Notícias, 3/6/1938.

Ver Diário de Notícias, 14/1/1939.

I n Diário de Notícias , 3/6/1938.

Idem.

Pega que recebeu a lonqa designagão da descrigão da

encomenda: "A Familia em Portugal: Avds, Filhos e Ne-

tos" . É indispensável compará-la com outro baixo-re-

levo, intitulado "Cântico da Ilusão", apresentado no

Salão de Outono em 1922, que por sua vez foi matriz de

uraa formulagão verdadeiramente consequida, no famoso

grupo era bronze "A Familia" (1927). Ver Catálooo Ex-

poeigão Canto da Maia (Lisboa 1990), pág. 150-151.

Reprodugão incluida no Vol. II deste trabalho. Sobre

os estudos que dariam origem ao baixo-relevo do Pavi-

lhão Português, ver Diário de Notícias, 22/1/1939.

Expressão usada no discurso inaugural do Pavilhão

Português, transcrito parcialmente in Diário de Nq-

ticias, 9/6/1939.

In José-Augusto Franga, A Arte em Portuoal no Século

XX (Lisboa, 1974). Note-se gue esta estátua é habi-

tualmente confundida com a estátua do "Império" gue

Barata Feyo fez logo a seguir e gue figurou na saia do

presente.

Ver Diário de Notícias, 14/12/1938.

Idein.

Note-se que a exposigão do Mundo Português fora anun-

ciada pelo Presidente do Conselho era Margo de 1938,

devendo integrar o guadro das celebragbes centenárias.

Ver Diãrio de Notícias, 27/3/1938.
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134 - Ver Arquitectos, n^ 11, Outubro/Dezembro, 1939. Ver

tarabém P____ug.ai__in New York World.'_s Fair (Lisboa,

1939) .

135 - Depoimento de Jorge Segurado in Arquitecto.e, n^' 11,

ÛLitubro/Dezembro, 1939.

136 - Ver Decreto-Lei transcrito in Diário de Notícias,

1/6/1938.

137 - Sobre esta exposigão, ver Nqvidades, 21/1/1939 e Oci-

deiite, n? 19, Novembro, 1939. Neste último periddico,

Dioqo de Macedo já fizera referências a esta repre-

sentagão, destacando mesmo, o baixo-relevo do Infante

D. Henrique na fachada do pavilháo. Ver Oc_ide_nte , n«

16, Aqosto, 19 39.

138 - Ver Diário de Noticias, 14/12/1938.

139 - In Art and Industry, nô 18, October, 1939.

140 - Ver Mundo Portuquês . Imaqens de uraa expoeigão Hietgrr-

ca (Lisboa, 1956) .
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I PARTK

NOTAS

CAPĨTULO 4

1 - in "Portugal na Exposigão de Nova Iorgue. Um notável

discurso de Antdnio Ferro", in Diário de Noticias,

9/6/1936.

2 - Iniciada em 1926 pelo Ministério da Instrugão e depois

prosseguida, em 1929 pelo Ministdrio do Cornércio e

Comunicagdes, esta acgão ganhou uma dimensão nova com a

entrada de Duarte Pacheco para este últirao Ministério em

1932, gue o reformula, alterando-se mesmo a designagão

para Ministério das Obras Públicas e Comunicagbes ,
e

centralizando essa tarefa na Direcgão-Gera L dos

Edificios e Monumentos Nacionais.

3 - Júlio Dantas, in Diário tía Manhã, 20/4/J938.

4 - In Antdnio Ferro, "Carta Aberta aos Portugueses tíe

1940", in Diário de Noticias, 17/6/1938.

5 - In "Nota Oficiosa da Presidência do Conselho", in pi___rio

de Noticias, 27/3/1939.

6 - "1140-1640-1940", ĩ" n.ár.o de Notícias, 20/2/1929.

7 - In Diário de Notícias, 17/6/1938

8 - In carta de "Ura Português ausente de Portugal",

publicatíq por Agostinho de Carapos, in PJ_ário de

Notícias, 20/2/1929.

9 - Ministro de Portugal em Bruxelas e autor da tamosa

carta de "Um Português ausente de Portugal", publicada

por Agostinho de Campos, in Diárip de Np_t_ícias ,

iéo
'



20/2/1929.

10 - Ver "Apelo feito pelo grande escritor Carlos Malheiro

Dias aos portugueses do Brasil para a comeraoragão rio

Duplo Centenário da Fundagão e da Restauragão dc

Portugal", in Revista dos Centenários, Fevereiro/Margo

1939.

11 - In Antdnio Ferro, "Carta Aberta aos Portugueses de

1940", in Diário de Noticias 17/6/1938.

12 - Idem.

13 Ver Nota Oficiosa da Presidência do Conselho, in Diario

de Noticias, 29/1/1987. Recolhida in 0. Salazar,

Discurso e Notas Políticas (Coimbra, 19 37, Vol. II) 2?

ed. pág. 257.

14 -

Ocupagão verificada a 7 de Margo de 1936. Antee dera-se

ja a reincorporagão do Sarre (13 de Janeiro de 1935). A

Áustria foi depois anexada a 12 de Margo de 1938.

15 Antônio Ferro, "Carta Aberta aos Portugueses de 1940",

in Diário de Noticias 17/6/1938.

16 - Ver Franco Nogueira, Salazar (Porto, 1978, Vol. III).

17 - Sobre este assunto, ver César Oliveira, "A

Sobrevivência das Ditadurae e a Neutralidade Peninsular

na Segunda Guerra Mundial", in 0 Estado Novo. Das

Oriqens ao Fim da Autarcia 1926 - 1959 (Lisboa, 1987,

Vol. I) pág. 357.

18 - Ver Diário de Notlcias, 27/3/1938.

19 - Ver Franco Nogueira, Salazar (Porto, 1978, Vol. III)

pág. 147.

20 Ver Nota Oficiosa da Presldência do Conselho, in Diário
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de Noticias, 27/3/1938

Idem.

Idem

Idem.

Idem

Idem.

Idem.

Idem. Ver ponto n^ 3.

Idem. Ver ponto n^ 6.

Idem.

Idem. Ver ponto n^ 8.

Idem. Referência expressa no ponto n^ 12.

Idem.

É Antdnio Ferro quem acrescenta esta últiraa dimensao.

Ver "Carta Aberta aos Portugueses de 1940", in piãrig

de Lisboa, 17/6/1938.

Note-se gue 0. Salazar ao estipular gue dentro das

iniciativas gue assinalariara as celebragdes "a máxiraa

parte (devia) ficar como obra útil", aproxLmava -se da

politica seguida pelas Nagdes gue proraoveram as

exposigdes internacionais . No entanto, ao contrário

destas, nenhum dos pavilhdes foi pensado em termos de

objecto para perpetuar. As grandes obras fixaram-se na

urbanizagão e em eguipamentos básicos gue deviam servir

as

""

comunicagôesV^corao'" o Aeroporto ou as Gares
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Maritimas .

35 - Ver nota ng 6.

36 - Decreto-Lei n9 89/87, de 28 de Outubro de 1938.

37 - Idera. Artigo ne 5, parágrafo 12.

38 - Idem. Artigo n? 5, parágrafo 2?.

39 - A Grande Comissão Nacional fora nomeada por uma

Portaria datada de 11 de Abril de 1938, e tivera a seu

cargo "elaborar nas suas grandes linhas o programa do

Duplo Centenário da Fundagão e da Restauragão de

Portugal". Chegara, porém, o momento "de entrar na fase

das realizagôes" e para tanto foi necessário "provê-la

de estrutura adequada". In preâmbulo Decreto-lei n^

29/87, de 28 de Outubro de 1938.

40 -

Augusto de Caet.ro, jornalista, escritor e diplomata,

salientou-se muito cedo no jornalismo. Dirigiu A

Pr.oy í.nci.a e o Diário da Noite, foi redactor-chef e do

Jornal do Comércio e fez parte da redacgão de 0 Século

até assumir a direcgão do Diário de Notícias em 1919.

Do 1924 a 1938 desempenhou cargos diplomáticos em

Londres, Santa Sé e Bruxelas reassumindo a direcgão do

Diário de Notícias era Maio de 1939.

41 -

"Declaragbes do Senhor Dr . Augusto de Castro,

Comissário Geral da Exposigão", in Revista dos

Centenários, Fevereiro/Margo, 1939.

42 - A tomada de posse do Eng^ sá e Melo (Comissário

Adjunto) e de Cottinelli Telmo (Arquiteeto -chef e )

ocorrera sd a 4 de Janeiro de 1939.

43 - In "Declaragdes do Senhor Dr. Augusto Castro Comissário

Geral da Exposigão", in Revista dos Centenários,

Fevereiro/Margo, 1939.
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Idem.

Tdem.

Idem.

Note-se que Salazar antes de anunciar o programa das

Celebragdes Centenárias tivera sobre elac "repet^tíac

convereas com Antdnio Ferro e Duarte Pacheco" . In

Franco Nogueira, Salazar (Porto, 1978, Vol . III)

23 ecigâo, pág. 147. Ver também "Declaragoes tío Senhor

Dr. Augusto de Castro, Coraissário Geral da Exposigão",

in ĸevista dos Centenárioe, Fevereiro/Margo, 1939, j>ág.

12.

Cottinelli Telrao,
"

Arguitectura Efémera" ,
in Arguitec-

tos, n? 6, Agosto/Outubro, 1938.

A ocupagâo nominal destes cargos foi conhecLda a 17 de

Abril de 1938, data em que a Comissão Organizadora ctac

Contemoragdes tomou posse. Ver "Notae Varias", iti

Revista dos Centenárigs, Janeiro, 19 39, pág. 35.

In Arquitectos, n« 6, Aqosto/Outubro, 1938.

Idem .

Arguitectos, n2 9, Junho, 1939.

Ver nota nQ 41 .

In Arquitectos, n^ 9, Junho, 1939.

Idem. Páq. 2 57.

in "Declaragôes do Senhor Dr . Augusto de Castro,

Coraissário Geral da Exposigão", in Re__is___a____dos

Centenários, Fevereiro/Margo, 1939, pág. 7.
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57 - In "Revista da Imprensa", in Revista dos Ccntenárioe ,

Janeiro, 1939, páq. 32.

58 - Ver Nota Oficiosa da Presidência do Conselho, in Diário

de Noticiae, 27/3/1938.

59 - Idem, ponto n^ 13.

60 - Idern.

61 "Palavras do Senhor Presidente do Conselho", no acto do

posse da Comissão Organizativa das Coraemoragdes , in

Revista tíos Centenários, Janeiro, 1939, pág. 33.

62 - Antdnio Ferro, "Carta Aberta aoe Portugueses de 1940",

i n Diário de Notlcias , 17/6/1938.

63 - ĩn Brotéria, Vol. XXV, Fasc. 6, 19374 Publicagão Cultu-

ral da Companhia de Jesus.

64 - Foram publicadas nos n^s de Julho e Agosto-Setembro da

revista Broter ia .

65 - Ver nota n? 61.

66 Ver Ressano Garcia, "A Pintura Avangada" in Brotér.i_a,

Julho, 1.939.

67 Ver Antdnio de Menezes, in Bandarra, 23/11/1935.

68 - llustracão, 1/8/1939.

69 Mário de Saa, A Invasão dos Jutíeus (Lisboa, 19.75) .,

70 - Colaboram nessa exposigão Octávio Sérgio, Ventura

Jorge, José Luis Brandão, Tomãe Abott Coeta; no

catálogo, retratos governamentais, dos organizadores o

figuras indigenas, de E. Malta.
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Antdnio Pedro, Grandeza e Virtudes
_____

Arte Modertia__.

resposta ã Aoressão tío Sr. Ressano Garcia ( L i sboa ,

Ver O Dlabo, 29/4/1939.

Keil do Aanaral, "Sobre uma conferência ae Ressano

Garcia", in 0 Diabo, 29/4/1939.

Vcr nota nô 72.

Temática a gue se subordinou o inquérito e no quadro da

qual ee recolheram os depoimentos publicatíos, in 0

Diabo, 29/4/1939.

Ver 0 Diabo, 29/4/1939.

In Antbnio Pedro, ob. cit.

In Ressano Garcia, ob. cit.

Ver depoimento de Mário Dioníeio, in 0 Diabo,

29/4/1939.

in O Diabo, 29/4/1939.

ideitt.

Ver José Augusto Franga,
a Arte era Portugal no século

XX (Lisboa, 19 74).

Presenga, nô 1, 2§ série, Novembro, 1939.

Ver cap. 2, I parte.

Ver Diário de Notícias, 23/10/1932; Ver Antbnio

Salazar (Lisboa, 1933), págs . 86, 112 e 271.

erro,

Arguitectos, n^ 1, Fevereiro 938 .

sor.



87 - Ver cap. 2, I parte.

88 - Ver note. n9 86.

89 - Note-se gue Ferro, na "Carta Aberta aos Portugueses de

1940", fala ainda em termos de tentativa "para chegar

ao aparente impossivel: criar, na pintura, na escultura

e na arguitectura, o estilo português de 1940". In

Diário de Noticias, 17/6/1938.

90 - Ver nota n^ 73.

91 - Ver Diário de Noticias, 24/12/1936.

92 In "Carta Aberta aos Portugueses de 1940", in Diário de

Noticias, 17/6/1938.

93 - Idem.

94 Idem.

95 - Idem.

9 6 ĩdem.

97 - Facto tarnbém assinalado por O. SaJazar, no discurso do

tomada de posse da Comiseão Organizadora das

Comeraoragdes do Duplo Centenário. Ver "Notas Várias",

Revista dos Centenários, Janeiro, 1939, pág.33.

98 -

"Declaragdes do Senhor Dr . Augusto de Castro, Comissá-

rio Geral da Exposigão", in Revista dos Centenários,

Fevereiro/Margo, 1939.

99 - Ideias e expressdes contidas na "Nota Oficiosa da

Presidência do Conselho", 27 de Margo de 1938.

100 Refcrências da Comunicagão ao pais do Presidente do

Consclho, in Antdnio Ferro, Panorama dos Ccntenários

yor,



(Lisboa, 1949).

101 - Idenu

102 Idem.

J03 - Antbnio Ferro "Ligão dos Centenãrios" ,
in P_i_4rũ_o _____

Notĩcias, 30/6/1940.

104 - Júlio Dantas, "Alocugão aos Portugueses" ,
Revista dos

Centenários, Janeiro, 1939.

105 - José-Augusto Franga, A Arte em Po_rtu.g.a_l__iio__S écuj_g___X ,

(Lisboa, 1974).

106 -

107 -

"O que fica da Exposigâo", in D i á r i o
. de_N o_t_íc_______ ,

31/12/1940.

A Exposigão do Mercatío Portuquês (1940), realizagão,

texto e locugão de Antbnio Lopes Ribeiro.

108 - Expressão usada por 0. Salazar, in Nota Oficiosa da

Presidência do Conselho, in niário de Notícias, de

17/3/1938.

109 - Ver Guia da Exposigão do Mundo Português (Liboa,

1940) .

110 - 0 niário de Notícias acompanhou o desenrolar das

cerimdnias do inauquragâo dos diversos Pavilhoes da

Exposigão, das suas iniciativas, c do sou

encerraraento, numa cobertura jornalistica que se

estende de 2 de Junho a 3 de Dezembro. Por ccta razao,

elo tornou-se numa fonte documental extremamente

importante.

111 - Ver Diãrio de Notícias, 24/6/1940.

112 - Idem

113 - Jdom.
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I PARTE

NOTAS

CAPÍTULO 5

1 - Concurso realizado era 1933.

7 Ver José-Auqusto Franga, "Pavilhâo de Honra e de

Lisboa", in Arte Portuouesa nos Anos 4 0 (Lisboa, 1982,

Vol . I ) .

3 In F. Pamplona, "Uma Obra de Arte: a Exposig.io do

Mercado Portuquês", in Ocidente, nS 31, Noventbro, 1940,

pãq. 172.

4 - Ver Arquitectos, n» 9, Abril/Junho, 19 39.

5 - Iciem.

6 - Idem. Expansâo por Cottinelli Telmo no depoiu.enco que

esta icvista regista.

7 - Note-se que Cottinelli Telmo tinha uma estreita 1 igagão

com o Cinema. Em 1929, integrava a Direcgão Artística da

Sociedade Portuguesa de Filmes; ein 1933, realizara e

riirigira o filme
___Cangâo de Lisboa e, entro L93/ e

1938, produzira três documentárioc para a C.P. oncie,

aliác, era funcionãrio. Do outro modo, tanmbéra ao c.inema

Cottinelli estava ligado: em 1930, encontramo-lo como

coiaborador da KÍHI> (Semanário Português de

Cineraatrografia) e, era 1933, aesinava artigos na f.iTiagera,

continuando esta actividade no Boletim da C.V., em

colaboragdes irregulares.

Ver J-Arquitectos, n^ 9, Abril/Junho, 1939

9 - Idern. Note-se gue é nestas modalidades gue o Pavilhão
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de Honra e de Lisboa é ali reproduzido.

10 - Fernando Pamplona, ob. cit.

11 - Idem.

12 - Idera.

13 Ver José-Augusto Franga, A Arte em Portuqal no Século

XX (Lisboa, 19/4). Do raesiro autor ver ainda "A Exposi-

gão do Munrio Português" in Coldguio
- Artcs, n° 45,

Junho, 1980 e n? 48, Margo, 1981.

14 - Ocidente, n? 31, Novembro, 1940.

15 - Vcr nota n? 13.

16 - Arquitectos, n? 9, Abri 1/Junho, 1939.

17 Nutnerosos estudos existem sobre a forma deste portal,

sempre trabalhados com a mesma consciência, orabora nem

sempre os reeultados lhe convieseem. Tn eeprilio

Cristino da Si.lva, D. D. P . /C. A.M. , F.C.G.

18 Ver nota n' 16.

19 Ver <_f . da Costa Lima, "A Belcza das Exposigôos Comemo-

rativas", in Brotéria, Vol . XXXI, Dezerabro, 1940.

2 0 - In F. Paraplona, Ocidente, n& 31, Novcmbro, 1940.

21 - Idem.

22 In Arqtiitectos, ne 9, Abri 1/Junho, 1919.

23 - Adriano de Gusmão, "A Arte na Exposigão de Belrirn", in 0

P_Ía.bo, 9/11/1940.

;:•_ - in 0 Diabo. 16/9/1934.
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Jciem.

Colecgão A.N.B.A.L.

Ver José-Augusto Franga, A Arte em Portuqal no S_éculo

XX (Lieboa, 1974); Ver Nuno Portas, "A evoiugâo tía

Arquitectura Moderna em Portuqal", in Bruno Zevi

H_LS.'''bJ:i.a _r_i__A___ii_.tectura Moderna ( Li sboa ,
197 7-78, Vo 1 .

II). Ver tambdm Pedro Vieira de Almeida, "Carlos Ramos

uma estratéqia de intervengão" ,
in Carios

_
__aings__

-•-,■,,.
-y..;..f i^u.rospectiva da sua Obra (Lisboa, L90o),e iii

H_L__.tdr.i_a da Arte (Lisboa, 1986. Vo 1 . XIV,. âoLue os

probiemac que esta questáo levanta, ver Nuno Portos

"Arquitectura e Urbanistica na ddcada de 40", Ln A.rt.e

P_qr r. u qu_e si.___i_c_______r___ta (Lisboa, 1982, Vol. V!).

In |.-vpr,c.ig^n rin Mundo Português ,
documentário ptGcuzido

pelo S.P.N., (realizagâo, montaqein, locugão e roxto rie

A 1 1 1 . > n i o Lope e R ibe i r o ) .

Iriem.

lcieili.

Cf. 0_cident_e, nS 31, Novembro, 1940; 0_piabo, 9/11/1940

e Brotéria, Vol. XXXI, Dezembro, 1940.

]„ riiscurso de Augtir.ro de Castro, in p.iâ.r Lo _ .

ae

Nor.Lcias, 26/. _ /1940, pág. 1.

lriein .

ín Oci.rio.nAG. n<? 31, Novembro, 1940.

0 DLabo, 9/10/1940.

Rrotéria, Vol. XXXI, Dezembro, 1940.

Ocident.o, n? 31, Novembro, 1940.

8'lt



38 - Ver Diário de Notícias, 25/1/1940.

39 - Ver Guia da Exposigão do Mundo. ££____________£__ (1940 )

40 - Ocidente, n? 31, Noverobro, 19 40.

41 - Iciem.

42 Constituída por Júlio Dantas, Gago Coutinho, Joaquim

Manso, José de Figueiredo, Reynaldo dos Santos, Gustavo

de Matos Sequeira, Cristino da Silva, Joaquim Leitão e

Antdnio Soares.

43 Ver Diogo de Macedo "0 Monumento a Afonso Henriques",

in Ocidente, n? 16, Aqosto, 1939.

44 - Ver Ilustragão, 16/2/1934. Sobre o historial deste

monumcnto, ver Joaquim Saial, Estatuária Publ.ioo

Portuquesa 1926-1940 (Lisboa, 1987), Tese de Mestrado

em Histdria da arte, F. C . S . H. /U.N. L.

45 - Ver nota n? 43.

46 In A VOZ, 26/6/J 933.

4 7 - Ocidente, n? 31, Novembro, 1940.

48 - Brotéria, Vol. XXXI, Dezembro, 1940.

49 - Idem. Note-se qtie J. da Costa Lima sublinha mesmo que a

estatua de D. João Peculiar "tem aspecto de pastor rude

e eetá errada na liberdade da indumentária sacerdotal".

5 0 - Iriera.

51 - Ocidente, n$ 31, Novembro, 1940.

52 Note-se que tanto Adriano de Gusmão em 0 Diabo, como

Fernando de Pamplona em Ocidente, ou mesmo J. ria Costa
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Lima na Brotéria, têm opinides semelhantes noe artigos

que sobre a exposigão publicam, respectivaracente cra,

9/11/1940, em Noverabro de 1940 e Dezembro de 1940.

0 Diabo, 9/10/1940.

Ocidente, n^ 31, Novembro, 1940.

Brotéria, Voi. XXXI, Dezembro, 1940.

Idera, págs . 632-633.

Idera, pag. 633.

Idera, pacj. 634.

Idem. Adriano de Gusraâo na sua critica ã exposigâo tíirá

que esta decoragão "é outra deeqraga" a juntar ås

tant.as que ia, ap. ontando. In 0 Diabg, 16/11/1940.

Ocidente, n^ 31, Novembi'o, 1940.

Fernando Pamplona e J. Costa Lima colocain o aconto na

reconstituigão do túmulo Mosteiro de Santa Clara, in

Ocidente, n« 31, Novembro, 1940 e in Brotê.ria, Vol .

XXXI, Dezembro, 1940.

Broterria, Vol. XXXI, Dezembro, 1940.

Idem.

Ocidente, n^ 31, Novembro, 1940

Idem, pag. 167.

"Carece de verdadeira grandeza mas poesui vibragão"

(Fernando de Pamplona); "não concordamos cora o Santo

Condestável calvo aos vinte e tal anos" (J. da Costa

L ima ) .
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67 - In Brotéria, Vol. XXXI, Dezembro, 1940.

68 - Idera, pág. 634.

69 - In Ocidente, ne 31, Noverabro, 1940.

70 - In Brotéria, Vol. XXXI, Dezembro, 1940.

7 1 - Idem, pág. 3 64.

72 - In Ocidente, ne 31, Novembro, 1940.

73 - In Brotéria, Vol. XXXI, Dezembro, 1940.

74 - Idem, pág. 635.

75 - In Ocidente, n? 31, Novembro, 1940.

7 6 In Brotcria, Vol . XXXI, Dezembro, 1940.

77 - Idem.

78 Ver Diario de Notícias, 26/6/1940.

7 9 Idem.

80 - ln Ocitíente, n? 31, Novembro, 1940, pág. 170.

81 - Ver Diário de Notícias, 29/6/1940.

82 - Ver "A Exposigão de Montras", e a inauguragão da Secgão

Coĩonial, in Diário de Notícias, 26 e 28/6/1940.

83 - "Fala o Comissário Geral", in Diário de Noticias,

9/7/1940.

8 4 - Ver Comemoracôes Centenárias. Priraeira Exposigáo de

Montras (Lisboa, 1940).

81-..



In niário de Noticias, 26/6/1940.

Era curta estada em Lisboa que a Guerra justif icara.

Não se conhecem colaboragdes destes artistae na

Exposigão do Mundo Português.

Exposigão Colonial do Porto (1934).

In pj_ãrig___e____t__ci.as, 28/6/1940.

I ctem .

Idem.

Iclein.

Idem.

Idera. Ver a apresentagão do Pavilhão pelo jornalista.

In Hrotéria, Vol. XXXI, Dezerabro, 1940.

ldeiu, pag. 646.

Idetn.

Idem.

"Pavilhão das Missdes catdlicae", chama-lhe Fernando

Pamplona; "Igreja das Missdes" é a designagão qtie lhe

atribui J. da Costa Liraa .

in Brotéria, Vol. XXXI, Dezerabro, 1940.

- ln Ocidente, n<? 31, Noverabro, 1940.

- In Brotéria, Vol. XXXI, Dezembro, 1940.

8ir.



103 - Idetn.

104 Ver "A Inauguragão da Secgâo Colonial", in Diário de

Not 1 cias , 28/6/1940.

105 - In Diário de Noticias, 28/6/1940.

106 - Ver Diário de Notlcias, 29/6/1940.

107 - In Diário de Noticias, 28/6/1940.

100 - Adriano de Gusmão, Fernando Pamplona e J. da Costa

Lima .

3 09 - In Brotdria, Vol. XXXI, Dezembro, 1940.

110 - In Ocidente, n<? 31, Novembro, 1940.

111 - In 0 Diabo, 9/11/1940.

112 - In Brotéria, Vol . XXXI, Dezembro, 1940.

11.3 - Idero, pág. 6 35.

114 Com "a reconstituigão parcial de uma Nau do Infante"

que ajudava a criar um ambiente onde era possivel

"visionar por momentos o eepectáculo do Mar

Tenebroso" . Ver Fernando Pamplona, in Ogidenf.o , nø 31,

Novembro, 1940.

115 - Idom.

116 In B.r_qtér_ia, Vol. XXXI, Dezembro, 1940.

117 - Idem, pág. 636.

118 A estátua encontra-sc presentemente no PavLlhão rio

Clube Náutico de Belém esquecida ou abandonada •

8 I (,



119 In Ocidente, n« 31, Novembro, 1940. Noto-ce que é uma

das pegae destacadas também por Adriano de Guemão no 0

Diabo .

L 20 ln Ocidente, n? 31, Novembro, 1940.

121 - Iric-nu

122 Cf. criticas in 0 Diabo, 9/11/1940, in Ocjbiente, n«

.11, Novembro, 1940, e in Brp.tdr_U/ Vol XXXI, :.e..e.-.bro,

1940.

123 - Ln Ocidente, n» 31, Novembro, 1940.

124 - In Brotéria, Vol. XXXI, Dezeinbro, 1940.

125 Ver Jocé-Augueto Franga ^___A^r____.____P_o_itu.g_____.!io_S.-u:ti_!p

XX (Lisboa, 1974). Ver tambera do inesino aucor D.

Maiuiel, Vasco da Cama e Pedro Alvares Cabral", in A.rte

Portuoueea Anos Ouarenta (Lisboa, 1982, Vol . ĩ). Ver

também .Oitálogc__J_>^y,gã^^ (Lisboa, 1990).

126 - Expressão usada por Fernando Pamplona in pci_ric n.te ,
n*

31, Novembro, 1940.

127 Idem, pág. 170.

128 - Idera, pág 169.

129 - In 0_D_ia_bq, 16/11/1940.

130 - Ver .irLrixlo^ie_N«t-Íc.Í-.af?./ 28/6/19 40.

131 - Ver Di.'ixlq_„;^-dfÍc.La.e, 30/6/1940.

132 - Idem.

133 - Ver Dxáxig_de,_NotJ_c___ae, 2 9 e 30/6/194 0.

134 - Ver D_Lár_i____ii__Jíí^Í__._i/ 30/6/1940.

17



135 ldem.

136 - Idem (Discurso de Augusto de Castro).

137 In Protéria, Vol. XXXI, Dezembro, 1940.

138 - Idem, pág. 638.

139 "Nâo são pintura

desequilibrados" ,

Diabo, 16/11/1940.

140 - Idem.

141 - Idem.

142 - Idem.

143 - Cf. 0 Diabo, 9 e 16/11/1940; Ocidente, n? 31, Novem-

bro, 1940 e Brotéria, Vol. XXXI, Dezembro, 1940.

144 - Ver Guia da Exposigão do Mundo Portuquês (Lisboa,

1940) .

145 - Ver Brotéria, Vol . XXXI, Dezembro, 1940.

146 - Ver capltulo 2?, I parte.

147 - A Exposigão do Mundo Portuquês

documentário realizado por Antdnio

Arquivo da Cinemateca Portuguesa.

148 - Vcr Diário de Notícias, 2/7/1940.

14° - Corao a I Exposigão de Montras, (22 de Junho) ou o

Cortejo do Mundo Português (realizado a 30 de Junho).

150 Note-se gue a terrainologia de "Capitulos" e "Livros" d

abundantemente utilizada. Ver discurso de Augusto dc

mural, e como pintura eâo maus o

escreveu Adriano de Gusmão in 0

(1941), filme

Lopes Ribeiro.

31$



Castro in Diário de Notícias, 2/7/1940.

151 - Idem.

152 - In 0 Diabo, 9/11/1940.

153 - Idem.

154 - Idem.

155 - "Slnteses Arrojadas" é a classif icagâo proposta por

Fernando Pamplona in Ocidente, n^ 31, Novembro, 1940.

156 Ver "0 Discurso do Agente Geral das Coldnias", in

Diário de Notícjas, 2/7/1940.

157 - Idonu Ver tambéin Qnia da ExposiCcâo____o_Mun_tío_ Pg_rtj____i_ê s

(Lisboa, 1940) .

150 Idem.

159 - Tn Brotéria, Vol. XXXI, Dezembro, 1940.

160 "Histoire du Portugal par Coeur", in Cpnt e_n_porãnea ,
n<->

1, Abril, 1922.

161 - Ver Guia da ExposJj^Q___)_Jîím^^--U-U_g.> (Lisooa,

1940) .

162 - In Brotária, Vol. XXXI, Dezembro, 1940.

163 - Ver Diário de Notícias, 2/7/1940.

164 - Dentro dos Pavilhoee ditos histdricoc. Fora deles

mereceram esse cuidado o "Centro Regional" e a "Secgâo

C.'oionial" fez editar também um roteiro sobre o Cortejo

do Mundo Portuquês. A íaita de catdlogos

referenciadores dos trabalhos e das suas respectivas

autorias foi apontada como u.na ta lha grave. Ver

8 1 ií



Adriano de Cusmão, in 0 Diabo, 16/11/1940.

165 In Brotéria. Ver também crítica negativa in 0 Diabo,

16/11/1940.

166 - Vor Ocidente, n? 31, Novembro, 1940.

167 Vcr Diário de Notícias, 2/7/1940.

168 - Idem.

169 Idem.

170 Idom. Ponte decorada por Paulo Ferreira.

1.7 1 In discurso de Augusto de Castro, in Diário clc;

Ngt.ic.ias, 3/7/1940.

172 ldem. Ver discurso de Antdnio Ferro.

17 3 Idem. Alusão directa â participagâo portuguoca na~

duas últimas Exposigdes Internacionais .

17 4 Irioin.

175 - IcJom.

176 idoin. Exprossão usada pelo prdprio Comissár ic>.

177 Idem.

178 Idem.

17<> Idom.

180 - Estudos resultantes deste trabalho existem no espoiio

do arguitecto. Propriedade dos herdeiros, em depbsito,

no D.D.P. /C. A.M. , F.C.G.

o.-0



Note-se gue no concurso para o Pavilhão Português em

Paiis realizado em 1936, a sua propoeta nao foi

seleccionada .

Jornal Arquitectos, nh^ 76, Abril, 1989.

Idem.

Ver ___io de Notícias, 3/7/1940.

Idera.

In 0 Diabo, 16/11/1940.

Ver Roteiro do Centro Reqional (Lisboa, 1940).

Ver ,__atrtrin do Centr"> R-gional Exoosicão d.o___Mu__do

Portuquês (Lisboa, 1940).

Ver discurso de Antbnio Ferro, in Djário de Noticias,

3/7/1940.

Note-se qtte A. Ferro insiste em afirmar que aquela nâo

é "obra improvisada e fác.il, siraplesmente

exibicioniosta, raas o fruto de uma actividade

continuada, teimosa". Talvez, por isso mesrao, Adriano

de Gusmão tivesse achado estes Pavilhbes

interessantes, não apenas em si mesmoe concideradoe ,

,uae também pela boa associagão da expressão iuoderna da

eua arquitectura cora o noeso espírito tradicionai
"

.

Ver discurso de Ferro, in DiJrio_.de__N.ot_.í.c.i_as., 3/7/1940

e
_________

, 9/11/1940.

In niário de Notícias, 3/7/1940.

l'dein. Ver referência precisa que Ferro lhe faz.

Antdnio Ferro, Panoraraa dos Ce__t_iár_os (Lisboa,

19 49).

821



194 Museu inaugurado era 1947 e hoje sem definigão

adequada .

195 Vcr Diário de Noticias, 5 e 6/7/1940, sobro o langa-

ment.o â áqua da Nau "Portugal", ver Diário de N< _i

cti.as, 7/7/1940.

196 - Ver discurso de Augusto de Castro, in Diãr i.o ri<"

Noticias , 9/7/1940.

197 - Idcm.

198 Idem.

199 ld-m.

200 - Idem.

201 - Vor Ocidente, n^ 31, Novembro, 1940.

202 In l.rqtuu-.ia, Vol. XXXI, Dezembro, 1940.

2 03 In Ocidente, n<? 31, Novembro, 1940.

2 0 4 Ve r Mu ndq_ Portuquês ■ Imaqens de uma E xj_ĸ?_s_L_gã o

i! i rri rir'ica , (Lisboa, 1956). Note-se gue Fernando

Pamplona e J. da Costa Liraa destacam este escultor do

conjunto das outras colaboragdes .

2 0 5 - Vc: r Cu i a
_

da Expcjsigão do Mundo Portugup s ( I , i sboa
,

1940) .

206 In Brotéria, Vol. XXXI, Dezembro, 1940.

207 i'ciem.

208 Idcm.

2 09 In Ocidente, n? 31, Novembro, 1940.

3 22



Ver Diár.io de Noticias, 9/7/1940.

In Brotéria, Vol . XXXI, Dezembro, 1940.

In Ocidente, nô 31, Novembro, 1940.

Gragas ã equipa de decoradores que acaboti por formar

ein 1936 a pretexto da Exposigão Interiiacion.il de

Paris .

In Fernando Paraplona. Ver Ocidente, nS 31, Novembro,

19 4 0.

\!r±rve Diá.ĩ_ig__d____?tí__ia.s, 2/8/1940; sobre a eala "de

Portugal", ver Diário de Lisboa, 1/8/1940.

Alguraa araargura trespassa já o discurso de A. Ferro.

Niseo se viu já a coneciência de uraa viragem ou

oriontagão politica gue iria dar ãs Obrae Públicae

toda a atengâo que até então ao S.P.N. dispensara. Ver

Joeé-Augueto Franga, A Arte era Portugal no__jécuio_XX.

(Lisboa, 1974). Sobre os indicios deste fenoraeno ver a

siinbologia do acto de inauguragâo, in pj__irj_______

Notfcias, 2/8/ 1940.

Ver _r_____L__£___-- ig^n
rio Mundo Port.uguês (Lisboa,

19 4 0).

Ver Diário de Noticias, 14/7/1940.

Nota Oficiosa da Presidência do Conselho, in Di_r_i____de

Noticias, 27/3/1938.

"Palavras do Senhor Dr . Augusto de Lima Júnior", in

Diário de Notícias, 21/7/1940.

Idein.

E talvez um clos melhores trabalhoc de equipa de toda a

i O -»



Expoeigâo.

223 Ver Ocidente, n2 31, Novenbro, 1940.

224 - Ver Brotéria, Vol . XXXI, Dezembro, 1940.

225 - Diário de Notícias, 21/7/1940.

226 - 0 Diabo, 16/11/1940.

227 - Ver Josd-Augusto Franga, ob. cit.

22 8 Ve r Diário de Notícias , e Diário de Lisboa , 21/7/1940.

229 Reepectivamente o l^ e 2? concursos.

230 Ver «José-Augusto Franga, ob.cit. Ver tambcm Joaqu i m

Sa i a 1 , A Estatuária Pública Portuqoesa J_9 26.- 1_94 _0

(Lisboa, 1987), Tese de Mestrado em Histdria da Art.e,

F.C.S.H./U.N.L.

231 - Idem.

232 - Ver capitulo 5, II parte.

233 Vet Nota Oticiosa da Presidência do Conselho, in

Dĩário de Noticias, 23/7/1940.

234 Vor Adriano dc Gusmão, in 0 Diabo, 16/11/1940.

235 Vor Joso -Augueto Franmga, "0 Padrão dos Descobr imon

t o s
"

, Arte Portuquesa Anos Quarenta ( L i sboa , 19 8 2,

Vol . I) .

2 36 - Idem.

237 - iderr.

238 \'cr capítulo 5, II parte.

o <.« i.



2 39 P arirão cios Doscobrimentos . Belém. (Lisboa, )l)t>0).

24 0 Ver Ctiia da Exposigá- rin Mundo Portuquês (L.isboa

1 9 4 0 ) .

241 V.u Arqt.it ectos, n9 9, Abril/Junho, 1939.

242 I n Diário d_e_N.o___.ias , 8/9/1940.

243 Icioni.

24 4 Itiein.
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I PARTE

NOTAS

CAPĨTULO 6

1 - Nota Oficiosa, da Presidência do Conselho, in Diário de

Notícias, 27/3/19 38.

2 Idera.

3 - João Ameal. "Uma ideia era marcha", in Diário ria_Maj_____/

20/4/1938.

4 - In "Portugal Ultraraarino" ,
in Jorna 1 do __Cqraé_-.r.___..e_das

Coldnias, 22/4/1938.

5 - Jũlio Dantas, "Alocugão aos Portuguesee" ,
in llev_ii___c(_dos

Centenários, Janeiro, 1939.

- "Declaragdes do Senhor Dr. Augusto tíe Cactro", í

Revista tíos Centenários, Fevereiro/Margo, 1939.

ii

7 - Iriem.

8 - Idem.

9 - Por um periodo que se prolonqou por muitos anos,

moldando geragdes ã medida desses interesses.

10 "Deciaragôes do Senhor Dr. Augueto de Castro",

n nvjji ta_dg____Centená r ios , Fevereiro/Margo ,
19 39.

11 - Idem.

12 - Ver Diário de Noticias, 3/7/1940.

]3 - Ideni.
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14 - Vor nota n» 1.

1 ^> Diário da Manh.î , 12/12/1940.

16 Américo Pires de Lima, "Assira era ensinada a

His* cjria . . .

"

,
in Ocidente, Agoeto, 1940.

17 -

Jorge de Macedo, "A Histdria na Exposigão de Belém" , in

p__D_Labg, 14/12/1940.

18 - "O gue fica da Exposigão", in Diário de Noticias,

3/12/1940.

19 - Idei~.

20 Joaguim Namorado, "A significagâo do Passado", in p

Diabo, 20/6/1940.

21 J.H. Lobo, "A Metrdpole e as Coldnias na Exposigão rio

Be.ldrn", in 0 Diabo, 7/12/1940.

2 2 - Ver nota n(-> 7.

23 - Adriano de Guemão, "A Arte na Exposigão de Belém", in 0

Diabo , 9/11/1940.

24 - Ver Diário de Noticias, 24/6/1940.

2 5 - Ver Diário de Noticias, 3/7/1940.

26 - Ver A Voz e o Novidades, , 3/8/1940.

27 - "A Exposigão dos Centenarios é digna de ver-se uraa r

mtiito mais vozos... mas a concorrência não d tâo grande

corno merecia: porquê?", in Novitíades , 3/0/1940.

28 - A Voz, 3/8/1940.

29 -

A__V_qz, 4/8/1940.

'í ? <_



Diário de Noticias, 30/7/1940.

Ver ODiabg, 16/11/1940.

Opinião qeneralizada sequndo depoimentos colhirios

'Ecos cfa Semana", in Diário de Lisboa, 27/7/1940.

Fcoe da Semana", in Diário de .Ljsbg.a, 5/12/1 94 u

Diário de Notícias, 7/7/1940.

"Sempre Fixe", 24/10/1940

A Voz, 3/8/1940.

Novidades, 26/8/1940

Por altura das celebragdes dos 30 anos do Rcgiroe, que

ee fizeram acompanhar por uma exposigao, intitulada "30

Anos tíe Cultura Portuguesa" (1956).

Ver prefácio de Eduardo Brasão, in Mundo Pq__tu_gue__

I niag_MLS^e___na_[_ĸ____^ ( L i eboa ,
19 5 6 ) .

Atitor da conhecida triologia L____qa sera _C.ai.nisa,

publicada entre 1934 e 1936.

Ver Armando Ferreira, A_Barata Loira (Lisboa, 1941),

pág. 206.

Gervácio Lobato (1850-1895). Autor de comédias carica-

turais sobre a Lisboa do seu tempo.

Ver Armando Ferreira, ob. cit., pág 210

Decreto-Lei n? 30.374, de 10 de Aor i 1 de 1940

b2.y



47 - Ver Diário de Noticias, 4/7/1940.

4 8 - Ve r Dicirio de Lisbioa , 12/7/1940.

49 - Irioro.

50 - Idem.

51 - Ver Joaguim Pago d'Arcos, Ana Paula (1938).

5 2 D i . i r 1o d e No t í c i a_s , 6/7/1940.

5 3 Cortojo do Mundo Português . Roteiro (Lisboa, 19 40).

5 4 - Ver nota nS 43.

55 - "Parcourant f iêvreusement les journaux, h l'affût ries

nouvelles du monde".

56 - "Les refigiés devaint enjamber de longs discours

d
'

i nauguration des corr.ptes rendus de séances

sonnelles" .

57 "Ma in déjå on éditait pour eux un petit journal

spécial, redigé en frangais, et gue parlait do ce qui

les intereesai t : le cours des changes et la date rios

prochains ddparts de bateaux, l'adresse dee coneulatc

et colle des prêteurs sur gages".

58 "Aux fenêtres et aux balcons, la coleur dos ctrapeaux

changeait
"

.

59 - "C'est quc, celebrant â travers de désorde mondiatc ses

ann ivorsaires nationaux, le Portugal entier se mettaii

sous le signe de la Révolution d'Avis, eous le siqne

des Découverts, de la Restauration . . .

"

6 0 Proqrama Oficial das Comemoragôes Cen t e.nár i a s ( L i s boa ,

1940) .

b30



Idem. Ver Prefácio.

Ver Diário de Notícias, 30/6/1940.

Suzanne Chantal, nieu Ne Dort Pas (Paris, 1946), páq

102 e 104.

Idem, paq. 93.

Idem, páq. 70.

ldem, paq. 66.

Idem, pag. 70.

"De nouveaux arrivés, encore ébranlés para le fracas du

passage de la Meuse, l'oreille aux détonations,

s'enquiétaient de ces leurs dans le ciel".

Idem, páq. 70.

Ver niárin de Notícias, 5/7/1940.

Idem.

Idem.

Ver rnárin de Noticias, 27/3/1938.

A recnperagão das Marchas da Cidade i nscrovia -se no

processo "restaurador
"

que tocara ja em outros

dominios .

Prngrf-r--. Oficial
das ConTemoracdes C.entenárias (Lisboa,

1940 ) , prefácio .

Ictem.

D i á r . o___.Not.ic i a s , 3/6/1940

8 3 1



7 9 - Ver Prograraa Oficial das Coraeraoragdes Centenárias

(Lieboa, 1940), prefácio.

80 - Idem.

81 - Idem.

82 - Ver Diário da Manhã e Novidades, 2 e 3/6/1940.

83 -

"Alocugão do Cardeal Patriarca na Sé de Lisboa, no ciia

ria inauguragão das Comemoragbes Centenárias
"

,
in Revis-

ta dos Centenários, Junho, 1940.

84 - Diário da Manhã, 4 e 5/6/1940.

85 - Franco Nogueira, Salazar (Porto, 1978, Vol . III), 2a

ed . pag. 279 .

86 -

Aprovado em 1930. Decreto-Lei n? 18.570, de 8 de Julho

de 19 30.

87 - Ideia sempre presente em todos os discursos inaugurais

das Comemoragdes . Ver Revista dos CentcnárLos, Junho,

1940.

88 - Vcr "Discurso do Presidente da Comissão Executiva doe

Centenários, Dr. Júlio Dantas", in Revista rios Cente-

nários , Junho, 1940.

89 - Antdnio Ferro, "Faltam guatro meses", in Diário de No-

tícias, 8/2/1940.

90 - Ver Franco Nogueira, Salazar (Porto, 1970, Vol . III),

2 9 ed.

91 - Idem.

92 Discurso transcrito, in Revista dos centenários, Junho,

19 4 0.
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93 - Idein.

9 4 - Idem.

95 - Ver historial deste processo in Franco Nogueira,

Salazar (Porto, 1978, Vol. III), 23 eo . pág. 265.

96 - Idein, pág. 261 e seguintes

97-1

- Idem, pág 265.

99 - Sobre este assunto ver A.H. de Oliveira Marques, A

Prjr.g^^_B^pnhl ica Portuquesa ípara uma
... __v___ão

-struturall, (Lisboa, s/d) [1972] e Histbria _tía__l

P^,blAj^^.r^I±'-'l^*a
■ As estruturas de base ( L i sboa ,

1972) .

100 - Ver Franco Nogueira, ob. cit. pag. 2/5.

101 - Ver discursos inaugurais das Comeraoragdes Centenarias ,

in Revista dos Centenários, Junho, 1940.

102 - Principalmente no carapo do urbanismo, esta "era de

engrandecimento" procurou encontrar a exprossao que

lhe correspondesse.

103 - Ver Aarão de Lacerda "A proposito da Exposigão dos

Primitivos Portugueses", in (^idente, Dezerabro, 19 40,

pág. 410 a 428.

104 - Diiário de Noticias, 27/3/1938.

105 - Oczidente, Dezembro, 1940, pág. 410

106 - Idera.

107 - l'dem.

8 3:i



108 - Idciri.

109 - Ver Ocidente, Dezembro, 1940, páq. 415.

110 - Ver Reinaldo dos Santos, in Primitivos Portuquesee

(Lisboa, 1940).

111 - Idem.

112 -

Edigåo de luxo, promovida pela A.N.B.A.L., com

fotografias cte Horácio Novais, capa de Raul Lino c

iJustragdes de Eduardo Malta. Ver Diário de Lisboa,

22/7/1940.

113 - Ver Reinaldo dos Santos, in ob. cit.

114 - ĩdem.

115 In Ocidente, Dezembro, 1940, pág. 410 a 428.

116 Diário tíe Lisboa, 22/7/1940.

117 - Idem.

118 - Ver Aarão dc Lacerda, in ob. cit.

119 - Idera.

120 - Ver Proqraraa Oficial das Coraeraoragôes Centenárias

(Lieboa, 1940), prefácio.

121 - Idem.

122 - "Uraa estátua nasceu", in Diário de Noticias, 6/1/1941.

12 3 - Diário de Notícias, 1/12/1940.

12 4 I n Proqrama Oficial das Coineraoragdes C.en t cnári_nr_

(Lisboa, 1940).
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125 - Introduzindo alteragdes no seu espago intei ior. A

imprensa chamou-lhe entâo "a grande sala de vicitas da

sociedade portuguesa", in A Voz, 3/12/1940.

126 Ver n.ario de Noticias, 3/12/1940.

127 Ver Joeé-Augueto Franga, Lisboa PginbalJ r.a e o

Ilurainisrao (Lisboa, 1966).

128 - r_j_.u_io de Notíciac, 3/12/1940.

129 - Idera.

130 - Franco Nogueira, ob. cit.

131 - ltlem.

132 - Idoiii.

133 - Designagâo gue desde a Nota Oficio s.a__da__Pr e___i rienci a_d_o

Conselho, de 1938, passou a ser invariavelraonte

aplicada ãs celebragdes.

134 - "Bailados Verde Gaio", in Ocitíente, Dezembro, uMO.

L35 - Idera.

136 - V.u" Josd Sasportes, Histdria tía_ _D.;inc,i .e.u Pori ttg,..!

(Lisboa, 1970).

137 Ver discurso dc Júlio Dantae, in Di.___j.<>._<h' Nl)l ^■•<i-'>

3/12/1940.

138 - .n___rio de Notlcias, 3/12/1940.

139 - Ver discurso de Augusto de Castro, in Ui_.irio._c__

Nor. ícias, 3/12/1940.

140 Ver niário da Manhã, 3/11/1940, número comoinorat ivo

o J .i



dos centenários.

141 - In A Voz, 30/11/1940.

142 - Idem.

143 - Ver Diário da Manhã, 30/11/1940.

144 - Ver Diário de Notícias, 2/11/1940.

145 - Idem. Ver também núraero coraeraorativo do Diário da

Manhã, 30/11/1940.

146 - Ver dossiers Diário de Lisboa, 20/6/1990; Expresso e

Público, 24/6/1990.

147 Ver 0. Salazar, "Era de Restauragão . Era de

Engrandeciraento" , in Discursos (Coimbra, 1935, Vol.

I)-

148 Vor "Bibliograf ia das Comemoragbes Centenárias
"

, in

R.?.Y.Í sta dos Centenários , Dez embro , 1940.

149 - Ver Revista dos Centenários, Janeiro 1939.

150 - Idem.

151 - Idera, Fevereiro/Margo, 1939.

152 Vor Pires de Lima , "Assim era ensinada a Histdria . . .

"

,

in Ocidente, Agosto, 1940.

153 - Ver nota n? 48.

154 - îciem.

155 Ver nota nQ 14 3.

156 Ver nota n13 148.
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157 Iriem.

í 5 e Ve r Portuqal em Espanha (Obras de Arte e Documentos) .

Co i"! tribuigão Espanhola ãs CoinemoragÔes _0e n i: onaria s .

(Lisboa, 1940.

159 Vcr Josc-Augusto Franga, A Arte em Portuqa 1 co____.|ÍQ

XX (Lisboa, 1974).

160 - Idem.

161 - Portuoal 1940 (Lisboa, 1940), prefácio.

162 Ver Arquitectos, no 12, Janei.ro/Abril, 1940. Ver

também entrevista dada ao Q_Sécuio, 4/6/1939.

1 6 3 Fxj-g___;áes do Mundo Portuqués ( Li sboa ,
19 4 0).

164 - Mundo Port.u.aL__j_____lmagen.s tíe uma Expqsj_ã.cj_ _.LLs.tp__-Ca

(Lisboa, 195 6 ) .

165 Jdem.
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IIPARTE

NOTAS

CAPĨTULO 1

1 _ ver Diãrio da Manhá, "número comemorativo do Duplo Cen-

tenârio", 1/12/1940.

2 - "A cidade antiga renovada e, â sua ilharga, uraa ciciade

nova", in A Voz, 1/12/1940.

3 - Luís Schwalbach, A populacão Portuguesa (Lisboa, 1950).

Sobre a relagão crescimento demográfico e expansâo ur-

bana, ver Victor Matias Ferreira, A cidade de Lisboa: de

r^pital do Império a centro da metrdoole ( L I sboa ,
19 87).

Sobre a estrutura e dinâmica da populagão, ver Joel

Serrão, "Os anos 40. Condicionalismos Gerais. Um teete-

munho. Uma aproximagáo" ,
in Catálogo Arte^Portuguesa nos

Anos 40 (Lisboa, 1982, Vol. VI).

4 - ver editorial da revista Ocidente, n^l, Maio de 1938. Aí

é ciaramente definido o programa da nova publicagão,

coino vontade de "erguer uma trincheira nova em que os

fundamentos da cultura ocidental, da civilizagâo Oci-

dental, encontrem de novo quem os defina e defenda". 0

director da revista era, na altura, Manuel Múrias .

5 - F. de Sousa "A 'Grrande' Avenida" in A_Voz, 20/6/1932.

Sobrc este clima, mas em sentido contrário, ver artiqo

de E. Raposo Botelho in niário de Lisboa, 27/8/1928. Ver

tambom referência de Quirino da Fonseca, "Melhoramentos

Citadinos" in niririo de Noticias, 22/3/1932. 0 refelxo

destas posigdes produziu uraa critica no drqão da União

Nacional, intitulada "Lisboa ... 'pitoresca'
"

,
in Diãrio.

da Manhã, 26/8/1940. Com outra consciência e cem deixar

de laraentar o desaparecimento de uma certa Lisboa que ee

enraizara no imaqinário doe seus habitantes, Leitão de
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Barroe publica uma interessante crdnica sob o título "A

Lisboa que nds herdámos, A Lisboa que nds deixámos", in

0 Século, 23/3/1940. Para melhor entendimento das ques-

tdes que al são postas, ver as crdnicas do mesmo autor

que ao longo do ano anterior foram aparecendo numa co-

luna permanente subordinada ã temática "Problemas e As-

pectos da Cidade", e gue deram textos como "Maquilhage" ,

"A amena e bela estância", "Para onde vão os hdspedes do

1940?", "Viagem ã volta da cozinha" e "Sob os telhados

de Lisboa", in 0 Século, 5/3/1939; 28/5/1939; 4/6/1939;

25/6/19 39; 4/2/1940.

- "Portugal não é ura pais pequeno", palavras de Arraindo

Monteiro, Ministro das Coldnias, in "13 Conferência

Econdmica do Império Colonial Português", in Diário do

Notlcias , 19/7/1936. Sobre a mentalidade que informava

eetae manifestagôee, ver
"

Inetantâneos de ideoloqia e

raenta 1 idade" , in Histôria Contcraporânea de Portuqal

(Lisboa, 1985, Vol . II).

-

Auqusto da Costa, "Ega de Queirds e Oliveira Martins ou

os escritores e a política", in Diário da Manhã,

8/7/1940.

-

Augusto da Costa, "Meridiano de Lisboa" (Lisboa, 1943).

- A designagão de Meridiano de Lisboa encabegara ( era De-

zembro de 1939) uma secgão efémera de Fernando Piteira

Santoe no 0 Diabo, corao esclarece o seu autor no artigo

"Mor.idiano de Lisboa", in 0 Diabo, 27/7/1940. Na polé-

mica travada Augusto da Coeta argumentaria, sobre a

apropriagão de tal expressão, gue "anos atrás (fizera)

uma palestra na Emissora Nacional cora esse tít.ulo e co

bre o mesroo assunto" . Ver Augusto da Costa, "Há Horas do

Diabo", in Diário da Manhã, 5/8/1940. A veracidade deeta

última informagâo não foi possível confirmar. Todavia,

importa notar o significado e o alcance que esse con-

ceito de "meridiano" desempenha nestes anos, mesroo que o

seu conteúdo e sentido tivesee sido desenvoJvido do
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raaneiras opostas, ou até, por essa raesma razão. No en-

tanto, F. Piteira Santos volta a encabegar todoc os

textos que vâo sustentar a polémica com a designagão gue

antes dera a sua secgão naguele jornal, e essa o sem

dúvida uma clara reivindicagão da fbrraula gue, de modo

mais permanente e consistente, lhe pertencia. Ver 0

Diabp, 27/7/1940; 10/8/1940 e 24/8/1940.

- Ver artigos de Augueto da Costa, "Ega de Queirbs e Oli-

veira Martins, ou os escritores e a política"; "Há Ho-

ras do Diabo"; "Histdrias Diabdlicas"; e "Contra Pala-

vras nåo há Argumentos", in Diário da Manhâ, 8/7/1940;

5/8/1940; 19/8/1940 e 5/9/1940. Todos estes artigos

articulara-se em fungão de uma nacionalisrao priraário e

de uma ideia de pâtria gue trazem consigo coerentes

nogdes de "povo", de "cultura" e de "paie" gue vao

alimentar as acusagdes feitas a 0 Diabo da sua defesa

de um internacionalismo gue, inevitavelmente, era to-

mado como "anti-patriotismo" . Sâo particularmente im-

portantes as incidiosas perguntas sobre "o que ponsa 0

Diabo no seu patriotismo inconcureo dos 8 scculos de

Histdria que Portuqal está festejando?" ou "Qual o

siqnificado nacional das comeraoragdes e da Expusigão do

Mundo Português", in Diário da Manhã, 5/8/1940.

Para entender melhor o contexto das preocupagdes de

Augusto tía Costa, ver outros artigos gue paralelamonte

o mesrao autor publica no jornal onde presta colabora-

gão, corno "Construtivisrao Huraanista" e "A Intel Lgência

e o Patriotismo", in Diário da Manhã, 11/9/1940 e

1/10/1940, respectivamente. De Augusto da Costa, ver

também Problemas do Temoo Presente ( Li sboa ,
19 39).

- Ver "Europeizagão", in 0 Diabo, 24/12/1938; ver tainbém

"Cultura Nacional" e "Cultura e Realidade Nacional", in

0 Diabo, 31/12/1938 e 7/1/1939. Ver ainda "A Literatura

e a Vida", "Uma entrevista a Antbnio Sérgio", e "A Li-

teratura e a Nagão" in O Diabo, 5/8/1939; 27/1/1940 e

10/2/1940 .
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- "Europeizagão" , in 0 Diabo, 24/12/1938. Ver tambdin

"Cultura Portuguesa e Cultura Universal" , editorial que

retoma as ideias expressas em "Europeizagão" , assina-

lando-as como moraento que "(raeqou) no marasmado am-

biente da nossa vida intelectual horizontes iqnorados",

in 0 Diabo, 23/12/1939.

- Vor "Europeizagão" e "Cultura Nacional" in 0 Diabo,

24/12/L938 e 31/12/1938. Note-se que cste soqundo ar-

tigo introduz já alquraas rectif icagdes ao primeiro

(aparecido como editorial) e comega exactamente por

afirmar que "no nosso último editorial, tocámos cora

qrande ligeireza, problemas do mais elevado alcance e

transcendência" . Se as questôes se mantinham, o sogundo

toxto substituía a declaragão declarada do primeiro em

"trabalhar inf atigavelmente pela europeizagcĩo da men-

talidade nacional" pelo mais amplo propdsito de "um

conhocimento perfeito e exacto do pensamento dae outras

nagcjcs", que podiam ou não fazer parte da Europa.

- "Cultura Nacional", in 0 Diabo, 31/12/1938.

- Idoin. Importa assinalar que a nova amplitude de modeloc

que este artiqo preconizava, não excluía ainda expli-

citamente as coordenadas da Europa. Mas logo no prin-

cípio do ano de 1939, as guestdes â volta do "papel do

intelectual" e do sentiraento generalizado de "crise",

imprimem uma nova tdnica no debate e uma diferentc

perspectiva da realidade nacional . Ver Álvaro Cunhal,

"Um certo tipo de intelectuais
"

e "Um probloma do

consciência" , in
____________

bo , 7/1/1939 e 11/3/1939. Ver

também Manuel Filipe, "Um clrculo vicioso" e Rodrigues

Soares, "A missão dos novos escritores", in 0 Diabo,

4/3/1939 e 22/10/1939. Sobre esta temática, mas com uin

centramento diferente, ver F. Piteira Santos , "Pegueno

comentário acerca da palavra crise" e Guilhermc Morgado

"Uma explicagâo psicoldgica da crise", in O Diabo,

respectivanente, de 1/4/1939 e 15/7/1939.
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16 - "Panorama Intelectual Portuguêe", in 0 Diabp, 30/12/

/1939, artigo gue reproduz uro balango aparecido no Spl

Nascente, Dezembro, 19 39.

17 - Ver Sol Nascente, número de Dezembro, 1939.

18 - "Cultura e realidade Nacional", in 0 Diabp, 24/6/1939.

!9 _ -Movimento de Ideias", in 0 Diabo, 24/6/1939.

20 - Título sob o qual se divulqou pela primeira vez

fragmentos da "Cidade Radioea" de Le Corbusier com a

importância gue tal facto ee reveste, principalraente se

pencarmoe gue sd em 1944, gragas a Nuno Teotdnio Pe-

reira, comegaram a ser publicados textos f undaroentais

para a prática e entendimento urbanísticos ,
nomeada-

mente o da Carta de Atena's, gue aparece na revista do

I.S.T. durante esse ano. Em 1948, seria a vcz da re-

vista Arquitectura se interessar por essa divulqagão,

no quadro já possivel de uma adequada atengâo aoe pro-

blemas que a acgão de Keil do Amaral, ã frente deste

peribdico da especialidade, tornou viável.

21 - F. Piteira Santos, "Consideragôes acerca da vida públi-

ca dos meus compatriotas" ,
in 0_Diabo, 27/5/1939.

22 - Fernando Salcjado, "Lisboa Antiga, Lisboa Nova", in

0 Diabo, 18/8/1939.

23 - Ver Maria Alzira Seixo, "A podtica da cidade na compo-

sigao do romance", in Ac_tap_dp_CpLc_unQ__^^

Cidade (Lisboa, F.C.G., 1989). Sb muito uiaic tarde é

gue autores coino Alves Redol, no romancc 0__Cji_val_q Es-

pantado (1960), Fernando Namora era Cj^p.de_S_P_JuJ_ária

(1959), ou Urbano Tavares Rodrigues ero C_s____rutubmissqs

(1960) registam passagens na cidade. Entretanto Jose

Rodrigues Migueis em Léah (1958) anotara as mudangas

operadas na Avenida da Liberdade co.n a Gtierra de

1914-18, antes de se debrugar sobre .U__Lbp_^c__d__de
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t ricte e aieqre . Ve r Antoloqia Da Terra Portuquesa ,

"Lisboa-prosa" (org. por Tomaz Ribas, Lisboa, s/d).

24 - Eduardo Luorengo, "A Ficgão nos Anos 40" in Cataloqo da

oxp t>sigão Arte Portuquesa Anos Quarenta (Lisboa, 1982,

Vol . VI ) .

25 - Idem.

26 F. Keil do Amaral, coluna permanente na revista Arqui-

tectura sob o titulo de "Maleitas da Arquitectura Na-

cional" e cujos artiqos foram tocando temas variados e

sempre de notdria actualidade desde 1948. Antes, já

obras euas como a Moderna Arquitectura Holandesa (1943)

ou 0 probleraa da Habitagão (1945) mostravan uma atengão

cuidada aos problemas da arquitectura e sua insersão no

lunar que o seu livro Lisboa, uma cidade em transforraa-

gão (Lisboa, 1969) melhor explicita.

27 Afonso Ribeiro "Cartas dum iinaqinârio camponês a um se

nhor verdadeiro da cidade", in Sol Nascente, 1/5/1937 c

1 /6/1937.

28 Vor nota n? 7.

2 9 Augusto da Costa Meridiano de Lisboa (Lisboa, Ĩ.'i4 3)

pâg. 28. Sobre esta ideia da nececsidade de criagcîo do

uma élite e do modo corno seria possível fomentá--la ou

consegui-la, Augusto da Costa, ao escrever sobre o li-

vro de João Pereira Dias gue versava sobre o tema Cer

loiri.os do Toot.ro de S. CajuLps (1949), Lnterrogara-se se

"será posslvel restaurar e reintegrar as nossas élitcs

como se restaurou e reintegrou o Castelo de S. Jorgc c.

o Teatro de S. Carlos", in Diário
__________

, 28/12/1940.

30 Augusto da Costa, Meridiano de Lisboa (Lisboa, 1943)

pág. 36.

31 F. Piteira Santos "Consideragdes acerca da vida pública
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e dos meus compatriotas" ,
in 0 Diabo, 27/5/1939.

32 - F. Piteira Santos "Meridiano de Lisboa", in Q__Diabo,

27/7/1940.

33 - Ver nota n£> 31 .

34 - Ver nota n? 32.

35 - F. Piteira Santos cita como referência os artigos "A

Literatura e a Nagâo" (editorial) "Cultura Portuguesa e

Cultura Universal" (editorial) "Cultura Popular" (Joa-

guim Namorado) "Consciência Tebrica e realidacies na-

cionais" (Carloe Serrae), publicados in 0
—

Diabo,

10/2/1940, 23/12/1939, 11/11/1939 e 25/5/1940.

36 - Designagdes usadas por F. Piteira Santos no artigo

"Consideragbes acerca da vida pública e dos ineus cora-

patriotas", in 0 Diabo, 27/5/1939.

37 -

Augusto da Costa, 0 Meridiano de Lisboa, (Lisboa,

1943) .

38 -

Augusto da Costa, "Há horas do Diabo", in D___rio da

Manhá, 5/8/1940.

39 - Referência ã "Cidade Radiosa" de Le Corbucier. Ver

0 Diabo, 24/6/1939.

40 - Actae da vereagão da CML, reuniao de 14 e 2 3 de Abril

de 1942 (pág. 58/59) .

41 - Idem.

42 - As noticias sobre Le Corbusier e a sua obra surgem no

0 piabo de 24/6/1939 e de 18/8/1939. 0 primeiro artigo

não é assinado e constitui-se como uma divulgagão do

pensamento de Le Corbusier sob o título de "Movimento

de Ideias"; o segundo, é assinado por Fernando Salgado
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o ai faz-se como gue uma adaptagão desses princípios âc

necessidades da capital do pais, subordinando-o ã ti-

tulagão de "Lisboa Antiga, Lisboa Nova" .

43 -

Ega de Queirds, Os Maias, ed. Circulo dos Leitores,

(Lisboa, 1976), pág. 457.

44 - P 1 a no Geral dos Melhoramentoe da Capital (1904) .

45 Jor-n: Manuel Fernandes, "Ressano Garcia e as Avenidas:

Dimensdes", in Catáloqo exposigão "Lisboa de Frederico

Reesano Garcia, 1874-1909
"

, ( L i s boa , 1989).

46 - FiaJho de Almeida "Lisboa Monumental", in ĩlustragão

Portuquesa. 29/10 e 19/11/1906.

47 -

Aguilino Ribeiro "A modernizagão de Lisboa", in 0 Sccu-

1 o , 2 4/1/1927.

48 - Idem.

49 - Vcr Diário de Lisboa, 23/5/1930.

50 - Ver 0 Século, 13/5/1930.

5 1 Vo r- D.iário da Noticias , 14/5/19 30.

52 Ver artigo de E. Raposo Botelho, in Diário de Lisboa,

27/8/1928.

53 Entrevista de Forestier sobrc: o prolongamento da Aveni-

1 1a
, i n Diário de Lisboa

"

,
29/7/1928.

54 - lclem.

55 Vor artigo de Quirino da Fonseca, in Diário de Noti-

cias, 22/5/1932.

5 6 - I ri p ru

8 46



57 - Idem.

58 - Ver nota n$ 53.

59 - "A Avenida da Liberdade deve ou não ser prolongada se-

gundo o plano de Forestier?" entrevista a Reinaldo doc

Santos, in Diário de Lisboa, 7/8/1928.

60 - "Lisboa futura -

algumas sensatas consideragdes do Sr.

Dr. Josd de Figueiredo", in Diário de Notjcias,

20/8/1928.

61 - Entrevista ao escultor Francisco Santos, in Diário de

Notícias, 1/9/1928.

62 - Ver nota n^ 59.

63 - "A cidade do futuro e o gue diz acerca do projecto

Forestier o arguitecto Eugénio Correia", in P__áj_____de

Lisbga, 4/9/1928.

64 - Idem.

65 - "0 arranjo do Parque Eduardo VII é um erro f undainental

- diz-nos o arquitecto Cristino da Silva", in pj_á_r_ip_de

Lisboa, 24/1/1945.

66 - Dezenas de estudos, esbogos e desenhos para este pro-

jecto fazem parte do espblio Cristino da Silva que in-

tegrain o fundo documental do D.D.P./C.A.M., F,C.C.

67 - "Foi demitido de vereador da Câmara o Comandante Quiri-

no", in Diário de Lisboa, 31/5/1932.

68 - "0 caso do Município", in Diário de Lisboa, 2 3/5/1932.

69 - Ver OSéculp, 29/9/1932.

70 - Ver entrevista de Cristino da Silva, in piár_ip_de__Lis-
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boa, 23/5/1930.

7 1 - Ver 0 Século, 18/11/1931; ver Diário de Lisboa, 19/11/

/1931; ver Diário de Notícias, 18/11/1931 e 20/11/1931

e Diário da Manhã
, 18/11/1931.

72 - "Parecer do júri do Parque eduardo VII", cdpia do Rela-

tori.o enviado ao Presidente da Coraissão Administrativa

da Câmara Municipal, espdlio Cristino da Silva,

D.D.P./C.A.M, F.C.G.

73 - Ver Diário da Notícias, 28/9/1932 e 29/9/1932; ver tam-

bém Notícias Ilustrado, 26/9/1932 e 0 SéctiJo,

29/9/1932.

74 - Ver Diári.o de Notícias, 4/6/1936.

75 Entrevista de Cristino, in Diário de Noticias, 4/6/

/ 1 f» 3 6 .

7 6 - Idem.

77 -

Documentagåo anexa ao projecto. Espblio Cristino da

Silva, D.D.P./C.A.M, F.C.G.

78 Vor Arquitectura n? 27, Janeiro de 1936.

79 - "Um qrande parque moderno", in revista Arquitectura n?

28, Fevereiro de 1936.

80 Thomaz Ribeiro Colago "Prolongamento da Avenida da Li-

borriade", in A Arquitectura Portuciucsa Cerâmica e Edi-

îiongãg (reunidas) n9 15, Junho, 1936.

81 Not.a oficiosa da Presidência do Conselho de Ministros,

i n Diãrio de Notícias 13/38.

82 - Act.as da vereagão da C.M.L., reunião de 19 e 26 de De-

zcmbro de 1940, págs . 24 a 30.
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83 - Actas da vereagão da C.M.L., reunião de 15 a 30 de

Abril de 1941, pág. 17.

84 - Actas da vereagão da C.M.L., reuniâo de 18 a 27 de

Dezembro de 1941 .

85 - Actas da vereagao da C.M.L., reunião de 2 de Janeiro de

1942, pág. 5.

86 - "As obras para o prolongamento da Avenida", in Diprip

de Notícias, 7/1/1942.

87 - "As obras do Pargue Eduardo VII", in Diário de Lisboa,

8/1/1942.

88 - Ver Diário de Lisboa, 8/1/1942.

89 - "0 prolongamento da Avenida da Liberdade iniciaram-se

as obras grandiosas da transformagâo do Pargue Eduardo

VII", in Primeiro de Janeiro, 10/1/1942.

90 - Ver piário de Noticias, 7/1/1942.

91 - Ver nĩário tíe Notlcias, 8/1/1942.

92 - "0 Pargue Eduardo VII e as Quimeras de uma Lieboa dife-

rente", in Primeiro de Janeiro, 9/4/1943.

93 - Ver nota n« 84.

94 - niário de Lisboa, 22/11/1945. Acta da seesao cia CA.nara,

22/11/1945.

95 - Entrevista de Salvagão Barreto ao jornal yj„ctp.ria,

2/12/1945.

96 - Diário de Lisboa, 22/11/1945.

97 - Actas da vereagão da C.M.L., reunião de 14 e 23 de
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Abr.il de 1942, págs . 58 e 59.

98 - Raul Lino "Ainda as Casas Portuguesas" , in Panorama

n° 4, 1941 e Ver e Crer, n^ 8, Dezembro, 1945.

99 • Entrevista, in Diário de Lisboa, 24/11/1945.

100 Entrevista de Salvagão Barreto, in Victdria, 2/2/1945.

101 - Sempre Fixe, 29/11/1945.

102 Oliveira Salazar, "0 espirito da Revolugão", in Dis-

cursos (Coimbra, 19 35, Vol. I) 2 3 ed . pág. 311.

103 Idem.

104 Decreto-Lei n^ 17.508, de 22 de Outubro de 1929.

105 Ver Decreto-Lei, n^ 2 3.052, cle 2 3 de Setembro de 1933,

artigo 17, 35.

10 6 Pedro de Castro e Almeida, in 1934-1 940 : Bai_rrpj___.de

Ciisos Econdmicas (Lisboa, 1940).

107 vor Decreto-Lei n? 23.052, de 23 de Setembro de 1933,

a r t i go 12.

108 O. Salazar, "Conceitos Econbmicos da Nova Constitui-

gâo", in Discursos e Notas Políticas (Coimbra, 19 35,

Vol. I) 2^ ed., págs. 204 e 205.

109 Podro de Castro e Almeida, in 19 34-194 0: Bairros de

Caeas Econdmicas (Lisboa, 1940).

110 "O problema da habitagão em Portugal", Actas tío XXI

Conqresso da Habitagão e Urbanismo (Lisboa, 1952).

111 - Ver nota n? 105.
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112 - Ver Diário do Governo, ia Série n^ 89, de 25 de Abril

de 1946.

113 - Ver preâmbulo do Decreto-Lei ns 36.212, de 7 de Abril

de 1947.

114 - Ver Decretos-Lei n»s. 36.214 e 36.213 de 1947.

115 - Uraa compilagão legislativa foi feita em 1952 para ser

dictribuída aos participantes do XVIII e XIX Congresso

da Federagão Internacional da Habitagão e Urbanismo

(Lisboa, 1952).

116 - A Urbanizagão do Sítio de Alvalade , ( Li sboa ,
19 4 8).

117 - Sobre este aspecto ver trabalho manuscrito de Alberto

C. Nunes e José S. Seco, realizado no curso de Argui-

tectura da ESBAL (Lisboa, 78/79).

118 - "Os grandes problemas de Lieboa", in R_ev i s t a . _M.u_n ici
-

>a

nie

1, n? 25, 1945. Este artigo foi publicado co

smo titulo era separata da revista do ano seguinte

m o

119 - "Oe grandes problemas de Lisboa", eeparata cia Revista

Municipal (Lisboa, 1946).

120 - Idem. Ver também A Urbanizac_ãg__do Sitio de_Aiy_alade

(Lisboa, 1946).

121 - Os ateliers para artistas seriam construidos em finais

dos anoe 50 junto ao Palácio dos Corucheue.

122 - "Os grandes problemas de Lisboa", separata da Rev_i___ta

Municipal. (Lisboa, 1946).

123 - Oliveira Salazar "Na morte de Duarte Pacheco", in

niscursos e Notas Políticas (Coimbra, 1951) pág. 23.

124 - Ver Margarida Acciaiuoli, Os__Cinemas de Lisboa
_____
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fendmeno urbano do Século XX, tese de Mestrado em

Histbria da Arte, F . C. S . H . /U. N . L. (Lisboa, 1982).

125 "Ae obras do Parque Eduardo VII vão entrar numa fase

rio grande intensidade" , in Diário de Lisb.oa,

12/4/1946.

127 "Comegou o 'arranjo' do Parque Eduardo VII", in Diário

de Noticias, 29/6/1946; ver também "0 projecto de

transformagão do Parque Eduardo VI I", in Diário de

Lisboa, 7«5/7/1946.

128 ._der~. Ver também "As obras no Parque", in Diário de

Lisboa, 7/9/1946.

129 "Da Nova Lisboa", in Diário de Noticias, 16/12/1947.

130 - Diário de Lisboa, 22/11/1945.

131 "Da Nova Lisboa", in Diário de Noticias, 16/12/1947.

132 "As obras do Parque e a projectada construgão da Ave-

nida do Condestável
"

,
in Diário de Lisboa, 7/9/1946.

133 - Keil do Amaral Lisboa uma cidade em transf orniacão

(Lisboa, 1969) pág. 222.

134 rdem "Da Nova Lisboa", in Diário de Notícias,

16/12/1947.

136 lciem.

137 - "Os jardins de Lisboa estão abandonados
"

, in Diário dc

Notlcias, 27/7/1946.

138 Entrovista com o Presidente da Câmara Municipal, in

Diár.lo de Notícias , 7/6/1951.

139 "O novo hotel do Pargue Eduardo VII", in Diário de
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Lisboa, 19/ !/1971.

140 - Ver Diário de Lisboa, 29/6/1959; ver também esclareci-

mento de Carlos Ramos, in D.iário de Lisboa, 11/7/1959.

141 - Ver Fernando Gongalves "A Mitologia da Habitagao So-

cial", in Cidade/Carapo, Cadernos da Habitagão do Ter-

ritbrio n^ 1, Fevereiro de 1978.

142 - Idem. Ver tambéra Pedro Vieira de Almeida, in Histdria

da Arte em Portuqal (Lisboa, 1990, Vol XI).

143 _ 19 Congresso Nacional de Arouitectura, Relatbrio da

Comissão Executiva, Teses, Conclusbes e Votos do Con-

gresso, (Lisboa, 1948).

144 - Diário das sessdes da C.M.L. n^ 137, de 17 de Margo de

1948, pág. 357. cf. Fernando Gongalves "A Mitologia da

Habitagão Social", in Cidade/Campo, Cadernos ria Habi-

tagão do Territbrio n^ 1, Fevereiro cte 1978.

145 _ iq ConorpRsn Nacional de Arguitectura, Relatdrio da

Comissão executiva, Teses, Conclusôes e Votos do Con-

gresso (Lisboa, 1948), pág. 245.

146 - Idem, págs. 197-214.

14 7 - F. Keil do Amaral, Lisboa, uma cidade.____mns__nna-

gão (Lisboa, 1969).

148 - Idem, pág. 26.

149 - Idem, pág. 233.

150 - Amadeu Ferreira de Alraeida, Visão duraa L L.s____t__raa_is

Be.i.a (Lisboa, 1947).

151 - Idem, pág. 37.
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152 - Ido.:., pág. 44.

153 - Ver Diário de Lisboa, 15/4/1946.

154 - Ver Diário de Noticias, 23/2/1945.

155 Ver Diário de Lisboa, 11/2/1946.

156 Obra cit. nota n? 128, pág 105.

157 - Ver 0 Século, 31/3/1947.

158 0. Salazar "Portugal a Guerra e a Paz", in Discursos e

Notas Políticas, (Coirabra, 1951, Vol. IV) pág. 101.

159 Amadeu Ferreira d'Almeida, ob.cit. pág. 51.
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I T PARTK

NOTAS

CAPÍTULO 2

1 - "Duarte Pacheco - In Memoriam", in Revista Tnternacio-

nal, n2 23, 1951.

2-0. Salazar, "Na morte de Duarte Pacheco", in Discursos_e

Notas Politicas (Coirabra, 1951, Vol. IV), pág 23.

3-0. Salazar, "Na morte de Duarte Pacheco", ob . cit., pág.

24.

4 - Classificagão usada por 0. Salazar in "Na morte de

Duarte Pacheco", ob. cit., e depois várias vezes repe-

tida nos textos de homenagera. Ver artigos in Revista

Internacional, n^ 23, 1951; ver também "In Memoriam do

Eng2 Duarte Pacheco", in Boletim da Comissão de Fiscali-

zagão das Áouas de Lisboa, M.O.P. (Lisboa, 1944) núraero

especial, e Revista Municipal, Jan., 1944, núinero eepe-

cial .

5 - Ver nota nQ 4: ver também R^/ista da Ordera dos Enqen_he_i-

rps, no 6, 1943; Boletira do Comissariatío d.Q_D e_s_erapr_egp ,

nfi 25, 1943; revista Panoraraa, n^ 19, 1944, Re.victa Tu-

risrao, n« 62, 1945. Ver iqualroente Acta n" 63 da Acsein-

bleia Geral do Sindicato dos Arquitectos, 30 ri<: Novem-

bro, 1943. Em 1983, a propdsito da efeméricie doc 40 anos

da morte de Duarte Pacheco, organizaram-se doeeiers em

periddicos com depoimentos e estudos sobre a sua obra.

Ver Arouitectura, nQ 153, 1983 e eemanário _Expre_ssp ,

Revista, 19/11/1983.

6 - "Biografia do Engenheiro Duarte Pacheco", in Revista

MunicipaL, Janeiro, 1944, número especial.
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7 - Idem.

8 Iciem. Ver tambéro Caetano Beirão da Veiqa, "Duarte Pa-

checo", in Revista ĩnternacional , n? 23, 1951, ntimero

eepecial .

9 - Vor nota n? 6.

10 Ver depoimento de Eduardo Rodrigues de Carvalho, in

Revista Municipal, Janeiro, 1944; e 0. Salazar, "Na

Morte de Duarte Pacheco", ob . cit., pág. 25.

11 Ver Barbosa Carmona, "Recordar Duarte Pacheco é evcjcar

uma época excepcional de intensas realizagdes" e

Eduardo Rodrigues de Carvalho, "Lisboa na vida de

Duarte Pacheco", in Revista Internacional , r,5 23, 1951,

número especial.

12 Cartos Rebelo de Andrade, "Que tão nobre exemplo não sc

osquega", in Boletim da Comissão de Fiscalizagão das

Aquas de Lisboa, M.O.P., 1944, número especial.

13 Bernardo Ernesto Moniz da Maia, "0 Engenheiro Duarto

Pacheco e os Empreiteiros" ,
Boletim da Coraissão de Fis-

cal izagão das Aquas de Lisboa, M.O.P., 1944, número

esp*"'cial .

14 0. Salazar, "Na Morte de Duarte Pacheco", in Discursoe

(-■ Notas Politicas (Coimbra, 1951, Vol. IV), pág 25.

15 i.iiartc Pacheco, in Discurso de tomada de posse do carqo

do Ministro das Obras Públicas, in Diário de Notíciac,

26/5/1938, transcrito in Revista Municipal, Janoiro,

1944, número especial.

16 O projecto do monumento a Duarte Pacheco tragado por

Cottinelli Telmo, teve a colaboragão de Manuel Laginha

e foi concebido em 1943. Em 1948, a sua maguete figurou

na c.xposigão dos "15 Anos de obras Públicas", pontuando
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o átrio do I.S.T., como imagem da homenagera gue ali se

preetava.

17 _ m Duarte Pacheco - a sua consaqragão era Loulé,
—np_.dia

:fi de Noverabro de 1953 (Loulé, 1954); ver tambéro Duarte

Pacheco, 1899-1943 (Lisboa, 1953).

18 - "Fala Salazar", in Duarte Pacheco - a sua cons<iqr.i.c.âq

fir. T.oiilé, no dia 16 de Noverabro de 195 3 ( Lou 1 c , 19 54).

19 - 0. Salazar, "Na morte de Duarte Pacheco", in D_is c u.r.s.o s

-jotas Politicas (Coimbra, 1951, Vol. IV) pág. 24.

20 - Idem.

21 - Antbnio Ferro, "0 Engenheiro Duarte Pacheco", in Panp___

raraa, n<? 19, 1944.

22 - Cottinelli Telmo, "Um grande Homem de Acgáo", in Pano-

raraa., n« 19, 1944.

23 - Diogo de Macedo, "Duarte Pacheco e a Arte", in Mo.._.e _im

ria Coraissão de Fiscalizacão das Aguas—d_e—L jsboa ,

M.O.P., 1944, núraero especial.

24 - Antdnio Ferro, "0 Engenheiro Duarte Pacheco", in Pano-

rama., n^ 19, 1944.

25 - Margarida Acciaiuoli, "A utopia de Duarte Pacheco", in

.CaUUpgg___da___<p_p^gãp__A^ Ppr__up_Lesa_ nos
—

Anos
—4.0

(Licboa, 1902, I Vol. ) .

26 - 0. Salazar, "Na morte de Duarte Pacheco", ob. cit., pág

25.

27 - Pardal Monteiro, "Inetituto Superior Técnico", in re-

vista Arguitectos, n^ 4, 1938.

28 - Caetano Beirâo da Veiga, "Duarte Pacheco", in _R_ev_i_s_ta
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Int.crnacional , n^ 23, 1951, núraero especial.

Ver nota n? 27.

Ver Caetano Beirão da Veiga, "Duarte Pacheco", in Rc-

vieta Tnternational , número cit.

Sobrc: ci consciência profissional gue Pardal Monteiro

sublinha com énfase ao tratar desta sua obra, é inte-

ressante confrontar o seu artigo publicado na revist.i

Arquitoetos , n^ 4, 1938, com um pequeno opúsculo, tam

bém da sua autoria, intitulado" 0 Problema Arquitectu-

ral do Instituto Superior Técnico" (Lisboa s/d) .

Pardal Monteiro, "Instituto Superior Técnico", in re-

vista Arquitectos , n§ 4, 19 38.

Ver Caetano Beirão da Veiga, "Duarte Pacheco", in Rc-

vista Internacional , número cit. Esse empréstimo des-

polct.ou também um novo interesse no Município que manda

elaborar uma planta de cxpropriagdes dos vastos terre-

nos que depoie dariam a Alameda, fazendo depois opro-

var, em 1927, o ante-pro jecto dos novos arruamentos num

Plano Parcial de Melhoramentoe . Toda esta docun.en--.agao

existe no processo da obra da Alameda D. Afonso Henri-

qucs nos Arquivos da C.M.L., Servigo de Urhanizagão, 4a

Rc'partigão .

Victor Matias Ferreira, "Modos e caminhos da urbaniza-

gão de Lisboa: a cidade e a aglomeragão de Lieboa,

1890-1940", in Ler Histôria, n» 7, 1986. Ver tambcn do

meemo autor A cidade de Lisboa: de capital do império a

centro da metrdpole (Lisboa, 1987). Sobre os fundaroen

tos legais deste processo, ver Fernando Gongalves,

Leqislagão Urbanistica Portuquesa, 1926-1974 (Lisboa,

1975-76) 3 vols.

Decreto-Lei n? 28.797, de 1 de Julho de 1938. Kesmo

este decreto estabelece apenas o regime do
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expropriagão, por arbitraqem, para fins determinados ,

como eram os que as celebragôes dos centenárioe con-

signavam. Sobre este assunto, ver Manuel doe Santoe

Ferreira e Carlos Leitão Buraca, "Politica de eoloe na

urbanizagão portuguesa: o caso de Lisboa" in i_o__i___ta

Municipal, ne 128-129, 1971.

36 - "Construir para um eéculo era a (sua) divisa", in 0.

Salazar, "A morte de Duarte Pacheco", in Diecursos e

Notas Políticae (Coimbra, 1951, Vol. IV), pág 25.

37 - "Fala Salazar", in nnarte Pacheco - a sua cons,.i.u ac;a_G

em Loulé, no dia 16 de Novembro de 1953 ( Lou 1 e ,
19 54).

38 - Duarte Pacheco, discurso pronunciado no acto tío tomada

de posse do cargo de Ministro da Instrugao. Ver Diário

de Notícias, 20/6/1928 e 0 Séculp, 19/Í./1928 e

2 0/6/1928.

39 - Ver Caetano Beirão da Veiga, "Duarte Pacheco", in Re__.

vista Internacional, número cit.; ver também as refe-

rências historiadas que faz o Enge A. Herculano de

Carvalho, então seu Chefe de Gabinete, in "Duarte Pa-

checo-Matemático e Realizador", in Revista
—

Interna-

cional, ne 23, 1951.

40 - "Carta Aberta dos estudantes das universidades portu-

quesas ao Ministro da Instrugão", ,Dj_ãrJp___i___N_J t icias ,

24/5/1928. Cf. João Morais e Luis Violante, Cpnpxib__i_-

gão oara uraa cronoloqia dos __ri_ct_ps__.ecpju_jnicoe o_ Sp__

ciais, Portuqa I__j0 _____?___ ( Li sboa ,
1906).

41-0 Decreto-Lei n^ 15.538, de 1 de Junho de 1938, foi o

diploraa que regulamentou as incompatibilidadcs e acu-

mulagdes, quer no sector público quer no privado; o

Decreto-Lei n^ 15.663, de 3 de Julho de 1928, estipulou

a determinagão de os reitores das Universidades serem

nomeadoe directamente pelo Governo, embora oc vice-

reitores continuassem "-a ser eleitos pela Assem-

8 *-' 9



bleia Geral da Universidade.

42 0 Decreto-Lei n^ 15.814, de 4 de Agosto de 1928, esti-

pulava que fosse cobrada pelas alfândegas do Continento

e Ilhas uma taxa especial denominada de Salvagão Na-

cional e gue incidia sobre o acúcar, a gasolina e os

dleos minerais leves gue fossem importados de países

estrangeiros ou das coldnias portuguesas. Sobre ae

conceguências econdmicas desta medida ver Fernando Ro-

sas 0 Estado Novo nos Anos Trinta, 1928-1938 (Lisboa,

19 86).

43 Decreto-Lei n9 16.014, de 9 de Outubro de 1928 e De-

croto-Lei n? 16.044, de 16 de Outubro de 1928. De 11 a

2 7 do Seterr.bro deste mesmo ano aparecero, no Diário do

Govorno, medidas importantes sobre o ensino secundário.

Dc entre elas, há gue sublinhar o Decreto-Lei r.ô 15.942

que marca o impulso nas construgdes liceais, através da

introdugão do estipulado que permite empréstimoe h

Caixa qeral de depdsitos para esse fim.

44 Joso vicente de Freitas antes de assumir a presidéncia

ticj Ministério fora presidente da Comissão Administra -

tiva do Municlpio de Lisboa, onde conhecera Duarte Pa-

clĸ.'co durante as diliqências deste último de levar

avante a construgão do I.S.T.. Ver discurso de José

Virente de FreLtas na cerimdnia de posse do î'inisticj do

Inetrugão, in Diário de Notícias e 0 Século, 20/6/1928.

Ver tambéra homenagem do Presidente substituto da Câmara

Municipal de Lisboa, na reunião dos vereadores nia

25/10/1943, transcrita na Revieta Municipal, Janeiro,

1944, número especial.

45 Docicto-Lei ne 21.454, de 7 de Julho de 1932. Sobre a

histbria deste organismo ver Primeiro Centenário do

Ministério das Obras Públicas, 1852-1952, (Lisboa,

1952), 2 Vols.

46 - Contrato firmado a 11 de Margo de 1927.
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47 - Ver balango apresentado, in Obras Públicas, in Cadernos

do Ressurgimento Nacional (Lisboa, 1942).

48 - Idera. Ver tambéra o balango politico gue é feito anos

mais tarde por Marcelo Caetano, referindo-se a este

período com o sublinhado de gue "0 regime encontrara um

pais empobrecido. . ." . ver Marcelo Caetano As
—

minhas

íneinbrias de Salazar (Lisboa, 1977), pág. 171.

49 - In Caetano Beirão da veiga, "Duarte Pacheco", in Re___

vista ĩnternacional , núraero cit.

50 - Fernando Gongalves, "A urbanística ã Duarte Pacheco",

in Arg-iitectura, n$ 142, Julho, 1981; do raesino autor,

ver "Duarte Pacheco e os Encantos da Megaloraania" ,
in

Arguitectura ,
n e 153, 1983.

51 - Decreto-Lei nS 21.608, de 20 de Agosto de 1932.

52 - Ver Decreto-Lei n^ 33.921, de 5 de Setembro de 1944.

b3 - Decreto de 31 de Dezembro de 1064. cf Fernando Gongal-

ves, "A urbanistica ã Duarte Pacheco", ob cit; o artigo

37 consigna "a utilidade púbiica e urgente para exe-

cugão dos melhoraraentos em causa" .

54 - Cf. Fernando Gongalves, "A urbanistica å Duarte Pache-

co" ,
ob cit .

55 - Ver Victor Matias Ferreira, A__cjdade de Li sb_La___de__ca_r

pjtnl rio imp--^"
* rentro ria metrdpole (Lisboa, 19 87).

56 - Fernando Gongalves, "A mitologia da Habitagão Social : o

caso portugués", in Cidade/Carapg, n°- 1, 1978.

57 - Decreto-Lei n2 24.802 de 21 de Dezembro de 1934, artigo

15.

58 - Ver Raul da Costa Couvrer, "Levantamentos topográficos
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urbanos", in 15 Anos de Obras Públicas (Lisboa, 1948,

Vol.). Sobre as dificuldades ou falhas irapeditivas

do cxito desta acgão ver artigo de Augusto Celestino da

Costa, "Estudos de Urbanizagão" in Boletira da Direcgão-

-Gcral dos Servigos de Urbanizagão (Lisboa, 1954, 1 ?

Vol.); ver tarabéra Fernando Gongalves, "Formagao e qua-

lificagão dos urbanistas em Portuqal", in Cidade/.

/Campo, ne 2, 1979.

59 João Carlos Alves, "0 Eng^ Duarte Pacheco e as Águae de

LisLioa", in Revista InternacionaL , n? 23, 1951, nũmero

ospecial .

60 Edgar Cardoso (1913-), Engenheiro pela F.C. do Porto

(1937), professor de Pontes e Estruturas Especiais no

I.S.T.. Entre os seus projectos conta-se a Ponte da

Arrábida (Porto, 1952-63).

61 A comissão foi nomeada por uma Portaria datada de 11 dc

Julho de 1930 e os seus estudos foram retomados por

outra, datada de 1 de Fevereiro de 1933. Sobre os me-

Lhoramentos preconizados por Miguel Pais, com vista a

cngrandecerem o "município inetropolitano" , ver M.lquol

Correia Pais Melhoramentos de Lisboa e seu porto (Lis-

boíi , 1884, 2 2 Vol . ) .

62 - koferência colhida no discurso que assinalou o regresso

'Je Dtiarte Pacheco ao cargo de Ministro das Obras Pú-

blicas e Comunicagdes , transcrita na Revista Mtinici-

pal , Janeiro, 1944, número especial, gue estrutura to-

dos oe textos de homenagem publicados em 1943 e 1944,

ou mesmo os que deram o número especial da Revista Mu--

n i c ipa 1 , já citada.

63 0 Decreto-Lei n^ 21.870, de 18 de Novembro rie 1932,

langava já as bases desse novo contrato com a Companhia

das Aguas de Lisboa, firmado depois a 31 de Dezembro

desse ano. Segundo João Carlos Alves, a canalizagão de

grande parte dos lucros da Companhia para a criagão do
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tim Fundo de Obras, provocou um acentuado descontenta-

mento na sua influente direcgão. Ver "0 Enq^ Duarte

Pacheco e as Aquas de Lisboa", in Revista, Interna-

cional, nO 23, 1951, número especial .

64 - Franco Noqueira refere que apesar de Duarte Paeheco ser

"popular e admirado", "o seu dinamisrao (...) lesou

rauitos interesses particulares" . A isto acreecentava-ee

o facto de ter "a oposigão dos meios da União Nacional

e da ortodoxia do regime", in Salazar (Coimbra, 1977,

Vol. II), pag. 351.

65 - Franco Nogueira l.iga est.es dois acontecimentos, ou se-

ja, a aproximagão das celebragdes do "Ano X" e a deci-

são do Presidente do Conselho em afastar Duarte Pacheco

do governo. Apesar de sublinhar a acgâo do Ministro rias

Obras Públicas, ele não deixa de acentuar gue houve um

travcão aos seus "grandes planos" gue não se ficavam por

"esta série de peguenas obras". ln S_alazar (Coimbra,

1977, Vol. II), pág. 345.

66 - Duarte Pacheco, "Discurso de tomada de posse do Minis-

tro das Obras Públicas", in Diárip—de
—N_ptj._c_Las ,

27/5/1938.

67 - Idem.

68 - Ver Nota Oficiosa da Presidência do Conselho, in pjuirip

ric Npt_T.ci_as., 77/ 1/1 9 38 .

69 - Ver Franco Nogueira, ob. cit., pág. 345; ver também

Eduardo Rodrigues cie Carvalho, "Lieboa na vida de

Duarte Pacheco" in Revista Internacionaj, n^ 23, 1951,

número especial.

70 - Expressão usada por Antdnio ferro no seu artigo de ho-

raenagem a Duarte Pacheco, in Panorama, n^ 19, 1944.

71 - Decreto-Lei nS 19.252, de 19 de Janeiro cie 1931.
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0 estudo preliminar da urbanizagão da zona de I.isboa ao

Estoril e Cascais foi entregue ao arquitecto Alfred

Agache (e ao seu colaborador de então Etienne Do Groer)

em 1933 (Decreto-Lei n1? 22.444, de 10 de AbriL de

1933). Duarte Pacheco deveria conhecer já a obra da-

quele arquitecto francês "La remodelation d'une capit •

ale" (Paris, 1932) 2 vols. Ela integra o seu espblio,

no Palácio Galveias, e a sua aguisigão tem a data da

saída da edigao. Por outro iado, não é de exotuir a

influência quc este arguitecto possa ter tido no mi-

nistro, relativamente ao entendimento das guestdos nr-

banisticas gue implicaram diplomas legais gue as legi-

timassera. Sobre este assunto ver F. Gongalves, Eyoiugão

Histdrica do Direito do Urbanisrao em Portuqal,

1951-1988 (Lisboa, 1989).

Decreto-Lei n? 26.762, de 9 de Julho de 1936. Sobre

cstas disposigdes legais ver Fernando Gongalves Leqi!--

J.agáo Urbanictica Portuquesa, 1926-1974 ( L i : ■ boa ,

1975-76), 3 vols.

Decreto-Lei n? 27.601, de 29 de Margo de 1937.

Ver Diário de Noticias, 4/1/1938.

Eduardo Rodrigues de Carvalho "Duarte Pachoco", in Re~

vista Municipal, Janeiro, 1944, número especial.

Duarte Pacheco, Discurso da tomada de posse da v<m oagão

d a C . M . L . , i n Diário de Notícias , 4/1/1930. 'Jo'orc o

dcsonvolvimonto destas ideias, ver outro discurso de

Duarte Pacheco, transcrito na revista Argu i tectos ,

Margo, 1938 (sob o título de "A Fisionomia de Lisboa").

É importante notar como ao longo dos anos 30 e 40, os

textos que surqem sobre Lisboa não se detêm nac zonas

novas que, entretanto, surgiram. Há toda uma poritica da

cidade que continua a tomar oe bairros antigoc como

f'onte de inspiragão dos discursos, alimentancio uroa es-

3 6'<



pecificidade do lugar gue é feita de um misto de coi-

sas, entre sensagôes, cores e vivências gue o pitoresco

articula. Com ist'o se ignorou a realidade concreta da

capital, as suas arguitecturas e a expansão da sua ma-

lha urbana. A publicagão gue, de algum modo, resume e

exeraplifica esta maneira de olhar a cidade foi editada

sob o patrocinio do Grupo "Amigos de Lisboa". Ver Jose

Sousa Gomes Lisboa - Da sua vida e da sua beleza (Lis-

boa, 1937). Ao longo da década de 40, periddicos coino o

Pcinoraraa, Turisrao e Revista Munici. p.al continuam a di-

vulgar a cidade, partindo dos mesraos pressupostos . Ver

Vitorino Nemésio "Esta Lisboa" e "Delirio Lieboeta" in

Panoraraa, n^ 28, 1946 e ne 32/33, 1947; ver Diogo de

Macedo "Lieboa Monumental", in Panoraraa, n^ 28, 1946;

ver Castelio de Morais "Meio Século da vida de Lisboa,

1900-1947" e Luls Teixeira "Lisboa faz oito séculos",

in Panoraraa, ne 32 3 n^ 33, 1947. A rcvista _I___rismp,

aplica-se numa divulgagão de diferente toor c eiste-

máticamente publica reprodugdee de edifícios novos,

como demonstra o seu núraero de Abril/Maio de 1945, com

uui texto de Julião Quintanilha sobre "Lisboa e a ar-

guitectura". Todavia, neste mesmo caso, a cidade não e

apreendida como um organisrao global raas corao torritbrio

onde florescera construgdes dispersas.

A Reforma Administrativa de 19 36, deu u.n lugar impor-

tante aos Municipios, conferindo-lhes unt papcl estru-

turante na consolidagão do Estado Novo. Esse funtío le-

gislativo pdtíe suportar ou justificar o centralismo que

Duarte Pacheco preconizava e já exercia, de certo raodo,

como pressionar acgdes que visassem acabar com inicia-

tivas que eram da competência dos Municipios. A pater-

nidade leqislativa deste procedimento, principalmente

no que se refere ao campo legal das expropriagdes ,
foi

reivindicada por Marcelo Caetano, rauitos anos depois.

Todavia, desde 1936 gue trabalhos seus iara surgindo

sobre este dominio. Ver Marceio Caetano, C_J__nic_._p_p__na

^jnrma Administrativa (Lisboa, 19 36), 0_M__ni_cj_pio no

Estado Novo (Lisboa, 1937) e As minhas memôri,___dc
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Salazar (Lisboa, 1977), pág. 170. Interessa notar quo

esta reforma sd surqe em 1936, ano em que Duarte Pa-

checo deixara de integrar o novo governo. No perlodo

que medeia entre 1932 e 1936, as suas ideias para n

capital não são totalmente apoiadas nem por Salazar nera

pelo Município. Apesar dos estudos de Crietincj da Silva

para o Parque Eduardo VII e, enquanto est.es se noti-

ciavara, o então presidente da C.M.L., qeneral Danicl dc

Sousa, perraitia que a cidade se retalhasne, numa prá-

t Lca de anteriores continuidades que é contraditoria ao

aval dado publicamente âquele projecto. Em 1938, Duarte

Pacheco dirá, quando é divulqado em linhae gerais o

plano de urbanizagâo para a cidade, que "há muito que

peneamos que a urbanizagâo da capital seria a expressão

objectiva, ineludível, do prestigio do governo". Ver 0

Sdctilo, 3/7/1938.

Ver Vlctor Matias Ferreira, 0 processo de cxpmpr iagdes

de terrenos e a recomposigão sociopolí tica rio Estado

No-'o", in Arquitectura, n9 151, 1983. Vcr também Fer-

nando Gongalves, "A urbanistica ã Duarte Pacheco" in

Arquitectura , n° 142, 1981.

Roprocentagão rio Cr.ipo_ _A I_.i sbo,.i api •_: qn t__:_a__a

C . M ■ L ■ (Lisboa, 1938).

Eduardo Rodriques de Carvalho, comunicagão feita na

reunião da vereagão da C.M.L., de 25/11/1943, trans-

cr.Lta in revista Municipal , Janeiro 1944, ntimcro espe-

cial, pág.28.

José-Augusto Franga, "Luís Cristino da Silva Praga do

Areeiro", in Catáloqo da exposigão A Arte Portuqueea

nos Anos 40 (Lisboa, 1982, Vol . I ) .

Ver Diário de Noticias, 31/12/1943; 0 Século,

31/12/1943 e Diário da Manhã, 31/12/1943.

Ver A capital, 31/12/1943.

8 6i.



86 - Nuno Portas, "A Evolugão da Arquitectura Mocierna em

Portuqal, uma interpretagão" ,
in Bruno Zévi, tli.s.tpria

da Arquitectura Moderna (Lisboa, 1970, 2? Vol . ) ; ver

também do mesmo autor "Arguitectura e Urbanistica na

década de 40", in Catálooo da Exposigão__Art_e Portugue-

sa nos Anos 40 (Lisboa, 1982, 6^ Vol . ) .

87 - Ver José-Augusto Franga, "Luis Cristino da Silva-Praga

do Areeiro", in Catáloqo tía Exposigão Arte Portuquesa

Anos Ouarenta (Lieboa, 1982, Vol . I).

88 - Projecto malogrado e datado de 194 3. Integra o espdlio

Crietino da Silva, D. D. P. /C. A.M . , F.C.G.

89 - Ver Diário de Lisboa, 21/2/1951; projecto existente no

espblio Cristino da Silva, D . D. P . /C . A. M . ,
F.C.G.

90 - Ver DLário tíe Lisboa, 22/2/1951.

91 - Vários estudos foram entâo feitos prevendo localizagdes

diferentes dentro do conjunto urbanistico da Praga do

Império. Documentagâo existente no ecpblio Cristino da

Silva, D.D.P./C.A.M.

92 - Ver Diário de Lisboa, 16/6/1954.

93 - Ver Diário tíe Lisboa, 20/5/1954.

94 - Ver Didrio de Llsboa, 16/6/1954.

95 - Ver Diário de Liebpa, 2 5/4/1956.

96 - Terceiro concurso realizado dezasseis anos depois da

tiltima falência, com um orgamento de trinta e cinco mil

contos e um vasto júri para apreciar guarenta e nove

projectos, muitos dos quais vieram do estranqeiro. Foi

entâo premiado, em 1955, o notável projecto rio arqui-

tecto João Andreson com colaboragâo do escultor Barata

Feyo.
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97 0 Centro Cultural de Beldm é a primeira realizagao in-

serida nas opgdes do Plano de Salvaquarda e Valorizagâo

da Ajuda-Belém. Para a sua concretizagão foi aberto um

concurso público internacional , promovido pelc> Insti

tuto Português do Patrimbnio Cultural, atravris de um

Gabinete, denominado mais trade de Gabinete Ajuda-

-Beiém. No concurso participaram 55 eguipas (15 os-

trangeiras), tendo, cm 1989, o júri para o efeito

constituído, seleccionado vencedor o consbrcio Gregotti

Associati International S.R.L. e Risco S.A..

98 - Paulino Montês, arguitecto merabro da Comissão Adminis-

trativa gue se encontrava, era 1934, â frente do Muni-

cipio de Lisboa, toma a iniciativa de propor o elabo

ragâo de um Piano Regional consagrado no Decreto Lci n°

1909, de 22 de Maio de 1935. Esta proposta trazia con-

sigo a defesa de que o planeamento da região de Lisboa

deveria constituir-se a partir da definigão do plano da

cidade-capital . Cf. Fernando Gongalves, "Urbanís*. ica å

Duarte Pacheco", in Arquitectura, n^ 142, 1981. A mesraa

ideia encontra-se tambdm defendida in Paulino t.ontris, A

Estética de Lisboa ( Li sboa , 1935) páq. 64.

99 Artigo nS 10 da Lei n? 1909, de 22 de Ma i o de 1935.

100 - Ver Diário de Notícias, 4/6/1936.

101 Ver Diário de Noticias, 4/6/1936 e Diário dc Lisboa,

30/6/1936.

102 Vor L'Architecture d
'

Au jourd
'

hui , Maio/Junho rie 1976,

número dedicado a Portugal . Ver part icularmente o

texto de José-Augusto Franga, "Arguitectura rio Estudo

Novo 1930-1948", que constitui o primeiro ostudo ee-

pecifico sobre esta temática (reproduzido 'tn Arqui-

tectura, n^ 142, Julho, 1981); ver também Nuno Teotd-

nio Pereira e José Manuel Fcrnandes, "A Arquitectura

clo Fascimo em Portugal", in Ac.ta.s dp Co I riquio g

Fascismo em Portuqal (Lisboa, 1980). Dos mesmos au-
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tores, ver ainda "A Arquitectura do fascismo em Por-

ttiqal", in Arquitectura , n<» 142 (23 série), Julho,

1981. Ver Nuno Portas, "A Evolugáo da Arquitectura

Moderna em Portugal, uma interpretagão" in Bruno Zévi,

Histdria da Arquitectura Moderna (II Vol., Lisboa,

1970) e "Arguitectura e Urbanistica na década de 40"

in Catálooo da Exposicão Os Anos 40 na Arte Portuque-

sa, (Lisboa, 1982, Vol. VI); Ver tambdm José Manuel

Pedreirinho, "A Arquitectura portuguesa do Fascismo ao

Estado Novo" in Ler Histriria; ver ainda Carloe S.

Duarte, "La Arquitectura Portuguesa dc los Anoe Trei-

nta a la Actualidad", in Catálogo da exposigãp___on_d_-_

encias de ia Arquitectura Portuquesa, (Barcetona,

1987) .

103 - Keil do Amaral, "0 Arguitecto e o Atelier", in Arqui-

tectura, n219, Janeiro, 1948.

104 - Decreto-lei n« 29.485, de 17 de Margo de 19 i9 . Kste

diploma estipula a realizagão das obras maririmas c

terrestres, criando também uma coiniseâo especifica que

superintendia os trabalhos, em dependência estreita do

Ministério das Obrae Púbiicas. Na sequência riestas

disposigbes leqais, pouco a pouco vão passanrio para a

tutela deste Ministério ae obrae a realizar nos dife-

rentes ramos das forgas militares. 0 Decreto-Lei n^

31.272, de 17 de Maio de 1941, acaba por cri.tr uma

Comissâo Administrativa das Obras das novas instala-

gdes para o Exército, que ficaria na dependéncia es-

trita deste Ministério, viabilizando as rea I. izagdes

futuras nos Quartdis e outras dependencias do Exerci-

to .

105 - In Acgão, 13/11/1941.

106 - In Panorama n° 3, 1941.

107 - Diário de Lisboa, 3172/1933

Gfiíi
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108 A Comissão Administrativa do Plano de Obras da Cidadc

Universitária de Coimbra era constituída pelo profes-

sor Maximino Correia (Presidente) , EngS Manuel Duarto

Moreira de Sá e Melo (Director Delegado), Cottinelli

Telmo (vogal arguitecto) e Dr . Antdnio Carlos da Silva

Ferraz de Andrade (Vogal Secretário). Cottinelli Telmo

é substituido nesta Comissão por Cristino da Silva, ein

1948, por altura da sua morte . A ela, outras comisebes

so agregavam, com integragão dos técnicos ( engenhc i. ros

e arguitectos autores de cada uma das unidade:. do

pro jecto) .

109 Ero 1932, Ezequiel de Campos, terminara os estucior.

proleminares tendentes ã elaboragão do plano para a

expansão da cidade.

110 Entrevista, in Diário de Notícias, 16/10/1938.

111 Desiqnagão pela qual ficou sendo conhecido o plano rio

construgdes para o Ensino primário, iniciado sob esta

proposta e que se estendeu pelo país fora ao lonqo do

dooénio num total de cerca dc 10.000 escolas.

117 v-r Noticias ĩlustrado, 2 1/6/1933. Sobre o histririco

do Palácio ver José-Augusto Franga, A Arte Portuquesa

tn-' Scculo XIX (Lisboa, 1966, Vol . II), pág. 139.

113 Paulino Montês, A Estética de Lisboa (Lisboa, 19 35).

114 -

Rodrigues Lima, A Arquitectura Prisional (Lisboa,

19 62) .

115 - Idem.

116 Sobre este assunto ver Duarte Calheiros Alquns Pro

blemas relativos aos Edificios dos C.T.T., duas con-

íerências proferidas em Buenos Aires, (Lisboa, 1947).

Ver Afonso Domingues, in Ordem Nova, Junho 192 6 e Fe-

.
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vereiro 1927. Sobre este movimento de opinião ver

Seara Nova, 6/4/1933 e Brotéria de Junho de 1933 (ar-

tigo de J. da Costa Lima transcrito in A Vpz,

22/7/1933) cf. José-Augusto Franga, A Arte em Portuqal

no Século XIX (Lisboa, 1974).

118 - In Boletirn de ĩnforraagão Pastoral, n« 13, Maio/Junho

1964 .

119 - Ver catálogo da exposigão A Construcão nas Cpldnias

Portuguesas (Lisboa, 1944), pref. de Marcelo Caetano.

Ver também Novidatíes, 5/11/1944 (suplemento eepecial).

120 - Existe uma grande semelhanga entre este monuinento e o

apresentado ao concurso para Sagres em 1938. A cola-

boragâo escultdrica já nâo é, pordm, a mesma . No con-

curso para o monumento a erigir em Sagres tíeve-ce a

Antdnio Duarte essa pontuagão e a original iciade con-

ceptivas gue seriam substituidas neste projecto pela

proposta nova do escultor Leopoldo de Almeida que se

efectivou .

121 - Paulino Montês, Mafra - um Plano de Reaulari'.:acão__e

Embelezaraento da Vila, (Lieboa, 1933).

122 - Paulino Montês refere que apesar das criticas desfa-

voráveis feitas por Herculano, Junqueiro e Cainilo

quanto aos fins e motivos do monuraento, o que "não

potíeiu é desraerecer uma obra cujo valor artistico e

indiscutivel", ob. cit., páq. 12.

123 - Idem, pag. 12.

124 - Paulino Montês, Caldas da Rainha - ura Planp_rio_j-:x_ten___

são de Reaularizacão e tíe Rrabelezaraento da
.

Cidade

(Lisboa, 1941 ) .

125 - "Plano de Urbanizagão da Figueira da Foz", tese apre-

sentada por João Faria da Costa, na Universidade de



Paris, reproduzido in Arquitectura Portuquesa ,
n° 31,

Outubro, 1937.

126 Edmundo Tavares, A Fiqueira da Foz - suas belezcis na_-

turals seus problemas urbanísticos (Lisboa s/d, 1943).

127 - Idem, cap. II, paq. 29.

128 - Idem, cap. III, páq. 33.

129 Criado a 9 de Abril de 1943 e inteqrado na Direcgâo-

-Geral dos Monumentos e ĩidiflcios Nacionais.

130 -

Auqusto Celestino da Costa, "Estudos de Urbanizagao" ,

in Boletim da Direcgão-Geral dos Servigos de Urbaniza-

gão (Lisboa, 1954, I Vol.).

131 - Relatdrio apresentado â Direcgão Geral doe Edifícios e

Monumentos Nacionais atravds da Secgão dos .'oihora

mentos Urbanos do M.O.P. em 9 de Aqosto de 1944. Yĸ->

ano sequinte novo relatdrio é pedido com sncessivas

alteragdes de encomendas até que a proximidario da ex

poeigão do Obras Públicae os fixa. Arquivo D.G.E.M.N.,

M . 0 . P . .

132 - E. De Groer,
"

Le Tracd d'un Plan d
'

Urbanization
"

, in

Técnica, n^ 157, 1945; "Introdugão ao Urbanismo", in

Boletira da Direcgãcj-Gera 1 dos Servigos d o Urbanizagâo ,

(Lisboa, 1945-46, Vol. I); Ante-projecto dc Urbaniza-

cao de Embelezamento e de Extensâo da Cidade rie Coiro-

bra (Coimbra, 1948), trad. de D. Moreira da Silva.

Note-se que na meradria descritiva deste ante-projecto

se sugere a necessidade de um "Cddigo Urbanistico

Português" â semelhanga do gue se fazia em Inglatorra,

e cjue, afinal, se traduzia na compilagão da leqislagão

sobre esta matéria. Note-se ainda que, em 1945, o Mi-

nist.ro das Obras Públicas, Cancela de Abreu, será

seneivel a esta ideia e determina que os eervigos de

urbanizagão procedam ao estudo "de um Cddjqo de Ur-
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banismo" em harmonia com o projecto de Requlamento

Geral de Edificagdes Urbanas . Cf. Fernando Gongalves,

Evg ! ■. i c ãg Hls tdrica_rio Direito do Urb.anismo em Po rtuqal

r 1951-1988) (Lisboa, 1989).

3 - Raul Lino, Quatro Palavxa^^g-b£P_.UlÍ'itni-a9-10 ( L i eboa ,

19 4 5).

4 Nota Oficiosa da Presidência do Conselho, in r___n r ip_ri e

Notíclas, 27/3/19 38.

5 - Ver Notícias Ilustrado de 6/8/1933 a 5/11/1933. A or-

ganizagâo deste concurso ficou a ctever-se a Lcicão dc

Barroe, director daguele magazine, e a Sanchec de

Cactro, colaborador efectivo do mesmo peribdico.

6 - Ver Panorama a partir de 1942.

7 Decreto-Lei n& 29.389, de 1938 gue institui a re-or-

ganizagão dos servigos camarários da capitai. Tmporta

assinalar gue no ano de 1938 são remodeladas as ciuas

vereagdes municipais, com vista ã preparagâo cias ce-

l.:bragdee centenáriae. A vcreagão da C.M.L. o <i ri.i

C.M.P. tomam posse no mesmo dia, tendo então oin Duartu:

Pacheco e em Mendes Correia, a tiguragão respectiva da

direcgâo que passarâo a imprimir-lhe . Ver 0 _Sec__._i_q,

3/1/1938.

8 "Relatbrio da Geréncia de 1939. Relatdrio e Propoeta

para o Orgamento Ordinário de 1940. Plano de Act.ivi-

dade Municipal para 1940", in separata do Bplei.lm .__a

U.nv_ra Mnr.iHpal rio Porto. u^ 139 e_^p_____i__nH__P_._aG

ng 195 (Porto, 1939). Ver tambdin "Inquérito" produzicio

peio Gabinete do Plano de Urbanizagão da C.M.P., De-

zembro, 1939 (documentagão existente no espblio Duarte

Pacheco, C.M.L., Palácio Galveias). Sobre a sicuagâo

concreta dos problemas que entcão se colocavaro na ela-

boragão do Plano Regulador da Cidade, ver Ezcqu-c. de

Caropos, QrAir>r ao Plano da Cidade do Porpp (Porto,

87 3



19 32) e Servigos Municipais, Gás e Electricidade do

EPÍ-ÍP (Porto, 1938). Noutra perspectiva situain-se

obras como as de Alfredo Magalhães, Em defesa do Porto

(Porto, 1937) e 0 Porto nos Centenários (Porto, 1941).

É evidente, porém, a necessidade imperiosa que a ci~

dade sentia em ser atendido o eeu desenvolvimento . Ver

Matos Sequeira, "0 Porto terá um dia uma fisionomia

correspondente ao papel que, desde há muitos anos de-

sempenha nas actividades econdmicas do pais", in 0

Século, 11/3/1938.

139 ver 0 Primeiro de Janeiro, 1/3/1946 e 3/3/1946.

140 Sobre o arranjo desta Praga, ver A Praga de D.

e o seu Palácio Atlântico (Porto, 1951). Note-ee quc

este empreendimento é realizado apds a entrada era vi-

gor do novo Cddigo Administrativo gue acabara por dar

o golpe final na iniciativa privada neste género do

práticas. A sua importância ultrapassa assim o ârabito

local e provocou mesmo uma intervengão directa do Mi-

nistério das Obras Públicas guo pediu parecer ã Pro-

curadoria-Geral da República sobre a legalidade de tal.

empreendido. (Parecer de 17 de Outubro de 1946). Vcu

Fernando Gongalves, Evolugão Histdrica do Direito do

Urbanismo era Portuqal .1951-1988) (Lisboa, 1989).

141 - Antão de Aimeida Garrett, Plano Requlador da Cidario do

Porto (Porto, 1952). Anos mais tarde este arquifccto

publicará um importante estudo sobre a histdria do

desenvolvimento das propostas que sobre esta cidade

surgiram, constituíndo uma indispensável fonte para o

conhecimento desta época. Ver Antão de Almeida Gar-

re1 1 , HistdrLa da Evolugão dos Planos Gerais de urba-

nizagão da Cidade do Porto (Porto, L974).

142 -

Veja-se processo gue acompanhou o Plano de F. Castolo

Branco, iniciado em 1978, o cuja fdrmula da stia

realizagão ficou estabelecida em 1979 através de um

contrato público cora a Câmara que inovou e precedeu

o i i.



recentes ajustamentos legais consignados c:iu 1982.

143 - Em 1948, um grupo de arguitectoe francesec visita

Portugal a convite do Sindicato Nacional rioe Arqui-

tectos que reclamara a sua presenga no primeiro Con-

gresso gue então organizara. Em vLagem pelo pais,

detém-se no Porto, destacando elogiosamente cu_..is obras

do arquLtecto Fortunato CabraL (Fábrica de raáquinas de

costura e Hotel Porto-Mar) sem contudo as repr.ocitZ.Lrem

na reportaqera que publicara. Ver "Voyaqe d'Ercde au

Portuqal", in I.
'

Architecture L_§nP-iis.b .

>'•- 7-j 80,

1948. Era 1952, Fernando Távora assinalará, con; outro

riqor, alqumas das manif estagdes arquitectonlcas do

terapo era reprodugdes que acompanhararn um se.i artigo.

Ver Fernando Távora "0 Porto c a Arquitectura Morier-

na", in Panoraraa, n3 4, 2<i eérie, 1952.

144 - Sobre as ideias que informavam este projecto, era es-

pecial as que Giovanni Muz.io consagrara, voja-se os

apontamentos gue Miguel Rezende compilou e pubiicou,

in Boletim da Faruldade de Engenharia do Poi__._, (Por-

to, ne 1 c 7, 1943, Vol . II). Ver tamboin do ine.-.mo au-

tor A___x____or.,-.írios da Moderna Urba_ni^_.ca__J._L^UíLå

(Porto, 1943).

145 - João Couto "A arapliagão do Museu das Janelas Voicíos",

i n Panoraraa ,
n B 13, 1943.

146 - "A entrega do Castelo de S. Jorge", in R___is.t:a_Mp._Lci-

pal, nS 11 e 12, 1942.

147 - Franco Nogueira, Salazar (Coimbra, 1977, II VoJ . ) pág.

34 4.

148 Jorge Segurado, "A Realizagão", in (__ia__da_ Fxpc'C.i.gãp

de Obras Públicac 1932-1947, (Lisboa, 1948).

149 - Eduardo Rodrigues de Carvalho "A Exposigâo dc Obras

Públicas", in 15 Anos de Obras Pub.licas,,. ! 9.3.7 __19_4_7

(Lisboa, 1948, 1« Vol . ) .

O i .i

.



Vor docreto-Lei n^ 36.277, de 14 de 1947; ver Portaria

do M.O.P, de 3 de Junho de 1947 (nomeagão da Comissão

executiva) .

Cottinelli Telmo foi o mediador entre o Ministro das

Obras Públicas e o Sindicato dos Arguitectos. Foi ele

quem langoti a ideia no seio da classe, em Assembleia

Geral, e a ele tambéra se deve toda a persuasâo oxor-

oi.da para que, realraente, se aceitasse efectivar a

ideia de um Conqresso nessa data. Informagdes reco-

Lhidas no trabalho de Ana Isabel de Melo Rit>eiro,

if'allzado no âmbito da cadeira de Histdria de Arte

Contemporânea . Mestrado em Histdria de Arte,

F .C. S.H. /U.N.L. (Lisboa, 1990).

ve r Guia da Exposigão tíe Ob ras Públicas , 19 3 2-1947

(Lisboa, 1948) .

15 Anos de Obras Públicas, 1932-1947, (Lisboa, 1948) 2

Vols.

Vo ; 1 Cũnqresso Nacional dos Arquitectos, reJatdrio da

Coraissão executiva, Actas, Teses e Conlusdes ( L i sboa ,

19 4 8).

Cottinelli Telmo, "Arquitectura e Obras Públicac", Ln

15 Anos tíe Obras Públicas, 1932-1947 (Lisboa, 1948, I

Vo 1 . ) .

Vcr Diário de Notícias, 18/6/1948.

In Boletim do Coraissariado do Deeerapreqo, número co-

raemorativo da Exposigâo de Obras Públicac (Lisboa,

1948) .

Jdem. Sobre esta exposigão existe uma extenca biblio-

grafia. Convéro, porém, destacar, pelo seu interesse, o

artigo do Diário da Manhá, 9/10/1948 e o texto de A.

Veloso, in Brotéria , Dezembro, 1948.
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159 - In Boletira do Coraissariado tío Deserapreqo, nume.ro co-

meraorativo da Exposigão de Obras Púbiicas (Lisboa,

1948).

160 - Keil do Araaral, "Duarte Pacheco", in Rev i st_.__Mun__ci
-

EPÍi nQ 138-139, 1973.

161 - ĩnventário da "Colecgão Duarte Pacheco doada á C.M.L."

(espblio Duarte Pacheco). Este espblio teve hoiuac de

espago prdprio no Museu da Cidade coin a criagâo da

"Sala Duarte Pacheco", guando esta instituigao fun-

cionava ainda no Palácio da Mitra. Ver M_us_e_ia_da___ida_

rie, Sala Duarte Pacheco (Lisboa, 1962). Hoje eete no-

tável espdlio encontra-se no Palácio Galveias.

162 - As relagdes entre engenheiros e arguitectos sob a vi-

gência de Duarte Pacheco, foram definidas soru privi-

légios para gualguer uma das classes. Os arguitectos

várias vezes reconheceram essa realidade e os enge-

nheiros não deixariam de a sublinhar, embora dc niodo

diferente, pois entendiam não ter sido a eua ciasse

verdadeiramente protegida. Sobre este assunto ver

Pardal Monteiro, Arguitectos e Engenheiros p.e_a.n.t__ps

problemas da Arouitectura (Lisboa, 1950) e Jocd Bélard

da Foneeca, "A Engenharia e as Obras Públicas", in 15

Anos de Obras Públicas - 1932-1947 (Lisboa, 1948, Vol .

I ) . Ver tarabéra Actae do 2Q Conqrespg_J__aP-LPl'--'-i_.-dpe

Engenheiros (Porto, 1948). Ver ainda Nuno Teotbnio

Pereira, "Engenharia e Estética", in Técnica, Feve-

reiro e Margo, 1944.
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I I PARTE

NOTAS

CAPĨTULO

1 - Antdnio Ferro, Salazar (Lisboa, 1933) pág. 83. Nessa

entrevista Salazar é explicito guando sintetiza u

assunto por estas palavras: "Li o seu artigo 'O Ditador

e a Multidão', cujo sentido compreendi. Julgou, taivez,

que eu t.ivesse ficado maqoado com a intengâo clara das

suas palavras, mas quero afirmar-lhe, com muito prazer,

que se enganou . Costei do artigo e concordei

inteiraraente. Eu sou o priraeiro a sentir essa frieza de

que rae fala e que é absolutamente verdadeira. EJa está

constitulndo ura dos periqos mais sérios e uma cias

dificuldades mais qraves da situagâo".

Ver tambéra Antdnio Ferro "0 Ditador e a Multidâo", in

niário de Noticias, 30/10/1932.

2 - Antdnio Ferro, "Falta um realizador ...", in D_i.ar_i_p._de

Notlcias, 14/5/1932.

3 - A revista Orfeu, no seu sequndo e últirao núraero

pubiicado (Abril-Maio-Junho) de 1915, referencia Antdnio

Ferro como seu editor. A razâo da sua escolha foi

expressa anos depois por Alfredo Guisado corao tendo sido

achada conveniente pela sua raenoridade (ainria nao

completara 20 anos) e pelo facto de essa circunstancia

poder ilibá-lo de "consequências
"

caso surgissem

"complicagdes", in "Autores", Novernbro de 19 60. Cf.

fihraR rie Antdnio Ferro (1» Volume, Lisboa, 1967). Ver

tambdm João Gaspar Simdes, "Alguns poetas gue conheci:

Antdnio Ferro", in niário Popular, 3/1/1974.

4 - Antdnio Ferro Teoria da Indiferenca (Lisboa, 1920)

prefacio .
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Antbnio Ferro Ae Grandes Tráqicas do Silêncio (Lisboa,

1917) 2*' edigâo, pág. 20.

B. o M. (Bourbon e Meneses), in Seara Nova de 1/7/1922.

Oe maiores atagues vieram mais tarde do iornalistn

republicano Artur Inês em Ouga Antdnio Ferro (Lisboa,

19 33) e do escritor monárquico Tomás Ribeiro Colago or

"A Calgada da Gldria" (Rio de Janiero, 1947).

Ver Antdnio Rodrigues, Antdnio Ferro na Idacio rio Jazz

Band (Lisboa, 1986). Tese de Mestrado em Historia rio

Arte. F.C.S.H./U.N.L..

Antdnio Ferro, Viaqero á volta das Ditadurae (i_i.ir.boa,

1927) prcfácio de Filomeno da Câmara.

Antbnio Ferro, Nris (Lisboa, 1921).

Ver Antdnio Rodrigues, Ob. cit. nota n? 7.

A n
'

. c> n i o Fe r ro
, D. Manuel II, 0 Desventurado ( L i s boo ,

l'>!>4) prefacio.

Antdnio Ferro, Nds-2 (1922). Cf . Antdnio Rodrigues, ob.

cit .

Antdnio Ferro "Os Bons Republicanos ...", in 0 Jorna 1 ,

9/9/1919.

"Ladrbes de Ttimulos", in 0 Jornal, 13/10/1910 o "0

Assaseino da Pátria", in 0 Jornal, 20/11/19 19, eão

algune dos títulos de artigos gue Antdnio l'ci ro va i

buscar ao vasto reportdrio que a designagão dos filroee

Ihe proporciona.

Antdnio Ferro, "Ladrdes de Túmulos", in 0 Jornai,

13/10/1919.

Antdnio Ferro, "A Máscara dos Dentes Brancos", in p
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Jprnal, 7/11/1919.

17 - Ideni.

18 - Antonio Ferro, in 0 Jornal, 23/9/1919, ref'ercnc i o.rio por

Antonio Rodrigues, in ob. cit.

19 - Antonio Ferro, "A Ilustragão Portuguesa entrevista a

Iluctragâo Portuguesa", in J_l_r_____acãp Pqr.r u
______

,

10/10/192 :.

20 - Antonio Ferro, "0 Século nas Terras e Praias",

_?P.eu.lp, 1/8/1921; 6/8/1921; 1/2/1927; 14/9/1921.

21 - Antdnio Ferro, "0 Bom Jcsus e o Sameiro", in 0
_

Século ,

1/2/1921.

22 - Ideni.

23 - Antdnio Ferro, "Pdvoa do Varzim" ,
in 0 Séculp ,

1/9/1921.

24 - Antdnio Ferro, "0 Elogio do Outono", in J_lustr..igao_I__r-

tuauesa, 5/10/1921.

25 - Antdnio Ferro, "Uma Aventura Herdica. Os Soldarins e as

Mulheres gue aclamaram o Poet.a", in 0__S.___p,

4/10/1920; ver também "Carta de Fiume. Um .loiitcu coiii

Gabriel D'Annunzio. Um brinde do Poeta a PorcaqaL", in

0 Sectilo, 13/12/1920.

26 - A pega foi estreada em Lisboa a 10 de Jtilho cio 1923, no

Teatro S. Carlos. Mercê do eecãndalo que produziu foi

proibida no dia seguinte pelo Govcrnador Civil dc

Lisboa. Antes, porém, tinha sido aprescntati.i ein S.

Paulo, no Teat.ro Sant'Ana e no Rio de Janeiro no Toatro

Lírico durante a estada de Ferro no Brasil, oui 1922.

Sobre a polémica gue ã volta da pega o da sua

representagão em Lisboa se levantou ver Roynaldo
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Forreira in Revieta Portuquesa, 30/6/1923 o '7i.ct.or

Falcâo, in Revieta Portuqueea, 21/6/1923. Vcr tambdm

Contemporânea , n^ 9, Margo de 1923; Jornal de Notlcias,

13/3/1926; revista De Teatro, n^ 43, Abril MaLo rie

192 6; Comércio do Porto, 14/5/192 6; Jornal de Notĩcias,

14/5/1926.

27 Almada Negreiros, "Modernismo" , conferência pronuncLada

na festa de encerramento do II Salâo de Outono, in

FoLha do Sado, de 5, 12, 19 e 25 de Dezembro rio !'»26 e

9 e 16 de Janeiro de 1927. Cf . Obras Completas (Lisboa,

197 2, Vo 1 . VI).

28 Antônio Ferro ao tragar a "Histdria do movimento

moderno em Portugal" divide-a em três partes: a

primeira "gira era volta do Orpheu de Mário de Sá

Carneiro c Fernando Pessoa"; a eegunda "gira o... voLta

da contemporânea" de Jocé Pacheko respcjnsável pela

renovagão das artes gráficas em Portugal; e a torcoira

cjizia reivindicar para o "Teatro Novo". Ver Antônio

Fcrro, "Alguns Percursores
"

, in Not i c i a e ĩ 1. u ;■■ ••_ rado ,

24/2/1979.

29 •- Idero. Notar que no artigo citado Antdnio Ferro liga o

"Teatro Novo" a Leitão de Barroe.

3 0 - Vor Diário dc Noticias, 23/11/1930.

31 Antcinio Ferro, Viaqem á volta dae Ditaduras (LLeboa,

1927) pág. 107.

37 - Idera, págs . 95-100.

33 - Antdnio Ferro, "Declaragdee de Severing, Ministro do

Interior da Prússia", in Diário de Notícias, 3/12/19".o.

34 - Antdnio Ferro, "Um mês depois perfil de Homcx Cristo

Filho", in Diário de Notícias, 12/7/1928.
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35 - Antdnio Ferro, Novo Mundo Mundo Novo (Lisboa, 1930).

36 - Idem, pág. 28.

37 - Antonio Ferro, __nywnnrif capital das Imaqene (Lisboa,

1931) pág. 225 e seguintes. No ano seguinte é essa

Ldeia gue informa o artigo "Falta um real izaocu ...",

in Diário de Not ic_i_C/ 14/5/1932.

38 - Antdnio Ferro não se coíbe de afirmar que "ê esta a

primeira conferência que, sobre este assunro,

reaiiza entre nds". Ver Antdnio Ferro, A.s _Crantíes

Trâgicae tío Cinema ( Lisboa , 1917) pág .32.

39 - Marinetti visita Portugal em Novembro de 1932. Antdnio

Ferro escreve então um importante artigo intictu.ido "A

iigão de Marrinetti", in Piáriq d-_ :.ot_ic l_as ,

29/11/1932.

40 - Antonio Ferro, "A Política do Espírito", in P_ia_ri_p_de

Noticias, 21/11/1932.

41 - Antdnio Ferro, Salazar (Lisboa, 19 33), introdugão.

42 - Antdnio Ferro, "VIDA", in pj^ric____Íe__Np_i__.i_a_e , //c/1932.

43 - Antdnio Ferro, "Falt.a um realizador . . .

"

,
in Dii.ri_o._de

Noticias, 14/5/1932.

44 - Antdnio Ferro,
"

Esquerda/Di.re ita" ,
in D_._ár___. d.o N...■>____-

pia.e, 7/11/1932. Este artiqo perspectiva da

continuidade ao já publicado antes e intitulado "VJDA",

in D_iár.i(__^e_l_p_tú__as, 7/5/1932, exaciairiente por nele

ter ineorido expcriênciae Jov.irias a cabo cii paiees

entâo tão diíerentee coino a Franga, a Aleiuaiilia ,

Itália e os Estadoe Unidos da América. Ver também "A

morte do sebastianis.no", in Diáriq d_e__ Nq_.í_iis,

12/4/1933.

a
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O. Salazar ao referir-se ã política de "fomente

nacional" empreendida .
fala cio "emocionante caso

pcuUuiqués
"

, original processo de desenvolvimento ond'v

tudo se harmonizava. Ver 0. Salazar, Discursos e Notas

Politicas (Coirabra, 1935, Vol . I), ), 5S ed .
, pág 373.

Antdnio Ferro, "A Ligão rie Marinetti", in Diário cio

Notícias, 29/11/1932.

Vor Diário de Lisboa, 26/11/1932.

Ver nota n^ 41.

Iriera .

O. S.ttazar, "As diferentes forgas políticas era face da

RovoLugão Nacional", in Discursos e Notas Politicas

(Lieboa, 1935, Vol . I), 2^ ed .

, pag. 159.

Antdnio Ferro, Salazar (Lisboa, 1933), Documentos.

Vor nota n? 50.

Antrinio Ferro, Salazar (Lisboa, 1933), pág.83. Ver not a

n^ 1 .

Antdnio Ferro, "0 Ditador e a Multidão", in Diario clo

Notícias, 30/10/1932.

Antdnio Ferro, "VIDA", in Diário de Noticias, 7/5/1932.

Antdnio Ferro, "Falta ura realizador ...", in Diário de

Not. ie.igs, 14/5/1932.

Objoctivo manifestado itcj artiqo "VIDA". Ver Antdnio

Ferro, "VIDA", in Diário de Noticias, 7/5/1932.

tdem .
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Antdnio Ferro, "Política do espírito", in pjário de

Noticias, 21/11/1932.

Idera.

Ideuu Ver tauibém artiqo "VIDA" ,
in piário de Npt icjas ,

7/5/1932.

Ver nota n^ 59.

Os principios que vâo fundamentar as basee da "politica

rio espirito" comegam a definir-se alguns mesos antec do

céL-bre artigo coni essa designagâo tal como dopois, ao

longo doe anos, eleo vão sendo rc.ijustadoe poi Antdnio

Ferro a interesses mais irnediatistas . Sohre este

assunto e sua evolugâo ver Antdnio F.uro,

oscritores e a Politica", in Di/ipip—de_Notlci.ae,

7.5/0/1932; "Pintura e Escultura, Desenho e Cinoina ...",

Ln niário de Notícias, 11/1071932; "Dize-Tu -D i rei-Eu
"

,

in niário de Notícias, 24/10/1932; ver tarabéiu "A morte

do Sebastianismo", in n.ário de Noticias, 17/4/1933;

"D. Sebastiâo" (argumento escrito para o bailado cora

esta mesraa designagão) Verde-Galq (1950); ver aincia

Antdnio Ferro Salazar, (Lisboa, 1933), 3ã ed. pag. 86 e

Prrinios Literários, (Lieboa, 1950). Ver tainbcni preidoio

de 0. Salazar para "Une Révolution dans la paix", in

Diário de Lisbpa , 5/3/1937.

Antonio Ferro, Salazar (Lisboa, 19 33) 3>J <-d . paq.

88-89.

Antbnio Ferro, "Salazar" (Lisboa, 1933), 3* ori . pág

112.

Idein, páq. 112-113.

Ideiii, prefácio, pág. X.

Idoin, prefácio, Pág. XI.
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Cunha Leal, Oliveira Salazar, Filomeno da Câroara c o

Tmpério CoJonial Portuquês ( Li sboa ,
19 30) e Coieas do

Tempo Presente, Comentários a afirmagôes do Sr . Mi nis -

tro da Presidência, (Lisboa, 1956).

Rolão Preto, Salazar e a sua época (lisboa, 19 33).

"A expressão de Salazar está nos Paineis de Nuno

Gongalvec", in Notícias Ilustrado, 25/12/1932.

lciem. Ver entrevista de José de Figuciredo inclusa.

Scjbre a divulgagâo do imagem o do pensamento do Salazar

convém atentar nas duas priroeiras entrevistas gue dé

antes das conduzidas por Antdnio Ferro e já na

qualidade de Presidente do Conselho, Ln Diârio de

Notícias, 12/7/1932 e de 25/7/1932. Ver tarobém "Salazar

întiroo", in Notíciae Ilustrado, 23/12/1934, reportaqem

justificada pela proximidade das eleigdes legislativas .

Meees antee, Leitão de Barros mostrara com grande

demagogia "Como vive e trabalha o Sr. Dr. Salazar", in

0 Seculo, 21/5/1938.

v i c tor Pavã o dos Sa n tos A Revis ta â Portuquesa ( 1, i : ; boa ,

.
'» 7 fi ) .

"cr Diário de Noticias, 27/10/1933. A nomeagåo de

Antdnio Ferro, foi
, porém, noticiada antes. Ver 0 Notí-

ciae ĩlustrado, 8/10/1933.

Idem. Ver também Secretariado Nacional de ĩnformagâo -

Um Instrumento de Governo ( Li sboa , 19 58).

Diecurso de Antdnio Ferro proferido durante a

inauguragão do S.P.N.. Ver Diário de Noticias,

77/10/1933.

Antdnio Ferro, Missal de Trovas (Lisboa, s/d 1944)

pag. 22.
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Ide.n, pag. 12.

Ver Afonso Domingues, in Ordem Nova, n^ 1, Lisboa,

Fevoreiro de 1927.

Ver Azinhal Abelho, in Bandarra, 7/12/1935.

Antdnio Ferro, Salazar (Lisboa, 1933).

Antdnio Ferro, discurso de 23/5/1935, recolhido in Arte

Moderna (Lisboa, 1949), discurso de 23/3/1935.

In Civilizacão, Margo de 1930, pág. 93 Cf. Jocc.-Augusto

Franga A Arte em Portugal no Século XX (Lisbo.i, 1974).

ver O Notícias Ilustrado, 27/12/1931 e C_ivi,i_i.zagáo,

Margo de 19 30, pág.93.

Alniada Negreiros, "Arte e Artistas", in Obr_as Cpmp l_etas.

(6^ Volume, Lisboa, 1972).

Ver Diári.o de Lisboa, 26/12/1921.

Ver Cristina de Sousa Azevedo Tavares A ^Evp.lu_gãg—da

Pintura Naturalista na Sociedade N_c_i__al—.

i e
—Hp.l_a s

Artes de 1901 a 1945 (Lisboa, 1983), tese de Mestrado

em llistdria da Arte, F.C. S . H/U.N .L.

Ver niário de Notícias, 30/6/1933.

Ver Josd-Augusto Franga, A Arte em Portuqal no_Sé.culo

XX (Lisboa, 1974), pág. 202.

Ver nota ns 65.

Antdnio Ferro, discurso de 23/3/1935, recolhido in Arte

Moderna (Lisboa, 1949). Esta ideia de "aniraagâo" da

vida cultural portuguesa está já expressa era artigos

antertiores. Ver sobre este assunto notas n*s 40, 42 e
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43. Sobre o sentido político desta "animagâo" vor

discurso de Manuel Múrias no almogo de conf raternizagáo

realizado no Palácio de exposigdes do Pargue Eduardo

VII, em Fevereiro de 19 35, in Diário de Noti.'Las,

25/2/1935 .

92 - G.M. (Gomes Monteiro), in Ilustragão, de 1/3/1935.

93 - Ver nota ne 82.

94 - Antdnio Ferro, in Arte Motíerna (Lisboa, 1949).

9 5 - Idera.

96 - Diário de Lisboa, 16/3/1935.

97 - Anttínio Ferro, in Arte Moderna (Lisboa, 1949).

98 - Antdnio Ferro, in Arte Moderna (Lisboa, 1949) pag. 20.

Antbnio Ferro fala deste apoio como "a atengão carinho-

sa do Estado para cora agueles artistas de quem elc

prdprio desconf ia. . .

"

.

99 - Diário de Lisboa, 16/3/1935. Comparar com crítica cle A.

Ferreira Gomes, in Bantíarra, 23/3/1935.

100 - Crietbvão (Antdnio Pedro), in Acgão, 27/6/1936.

101 -

Expuseram também Abílio, Celestino Alves, Frederico

George, J. Espinho, J. Videira, L. Dourdil, Lemattre

de Carvalho, Magalhães Filho, Manuel Lima, Roiz,

Teixeira Cabral, João fragoso e Joaquim Correia.

102 - Ver nota n°- 100.

103 -

Banquete realizado na S.N.B.A., em 23/3/1935, que deu

oriqem oo discurso que foi integrado depois numa

publicagão da colecgâo "Politica do Espirito" sob o

título de Arte Moderna (Lisboa, 1949). Estas ocasiôes

,o c c
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eram propícias para o desenvolvimento ptibiico de

certas ideiae e tinham já eui Antbuio Ferro dlgumas

tradigdes; ver discureos de Antdnio Fcrro nos

banguetes de consagragão ou de homenageui, in D i <'i.i_i.>_do

Noticias, 7/4/1930 e 25/2/1935.

V O I" nota n^ 94, pág. 18.

Idera, pág. 19.

V..:r capitulo II, "Artes e Tdcnicas" oe uma governagão:

o pavilhão português na Expoeigâo Internac Lonal de

Paris, 1937.

Exposigdes realizadas em 1946, 1947 o 1949.

19 4 2.

1 9 4 1 .

1 9 4 9 .

1949.

1 9 4 9 .

1 9 4 5 .

Antdnio Ferro, Art_____Mg_dern<_. (Lisboa, 1949)

Cristdvâo (Antdnio Pedro), in Aqg.ãq, 27/6/1936.

Antdnio Ferro, "A Entrevista coro o Sr. Pro;;Ldonto do

Conselho", in n.ârio de Notícias, 16/10/1938.

Diogo de Macedo, in Ocidente, XIII, pág 507 (1940) e

XV, pág. 439 (1941).

Josc-Auqusto Franga, in S e_y______N_pva. , Janeiro tíe 1952
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(texto reeolhido in Da Pintura Portuqueca (LLsboa,

1960) páq. 143.

119 - Sousa Enes, in Acgâo, 25/1/1945.

120 Existem discrepâncias cntre as designagdes dos

preiĩiiados e das suas obras, se compararroos os

catãlogos da "Exposigão doe Artietas Premiados pelo

SNT" (Lisboa, 1949) e da "Exposigão dos Préinios clo

SNI" (Lisboa, '.''(>(>). A i uf or;::agao coihida nos p<uuodo:;

ria altura nâo é, por vezes, suficiente para colmatar

muitas das imprecisôee surgidas. Na impossibilidade do

acesso ao livro de Actas destes prémios, que não

consta do espôlio disponível do SPN/SNI, tentároos

olaborar um quadro destas premiagdes que integra o II

i'olume deste trabalho.

121 - Prémios "Silva Porto" (Pintura) e "Soares doe Reis"

(Escultura) .

122 Diâri.o de Notícias, 2 7/3/1940; cf. Cristina Azevedo

Tavaros, ob. cit., pãg. 195.

123 A. Reeeano Garcia, "A Pintura Avangada", B ro t c r .i a n?s

de Julho e Agosto-Setembro, de 1939; ver também

josf-August.cj Franga "No i iroiar da Exposigão do .íundo

Português", in Coldquio-Artes , Dezembro de 1990.

124 - Ver nota n° 122.

125 - Ver Cristina Azevedo Tavares, ob . cit.

126 Tal como Eduardo Malta (l^ medalha de pintura na

S.N.B.A. em 1937); Jtilio Santos (13 medalha de pintura

na S.N.B.A. em 1941) e Martins Barata (medalha de

honra da S.N.B.A. em 1937).

127 -

Diogo de Macerio Exposigâo dos Artistae Premiados pelo

S . N . I . (Lisboa, 1949) prefácio.
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128 - Luis Chaves "Para uma exposigcão de Arte Popular

Portugttesa" in Catálogo da ExposLgão de Arte Popular

Portuguesa (Lisboa, 1936).

129 - Diário da Manhcã, 8/2/1938. Sobre este assunto ver

Joaquim Pais de Brito, "0 Estado Novo e a Altíeia Mais

Portuguesa de Portugal", in Accas do Coldquio 0 Fas-

cismo ein Portuqal (Lisboa, 1980).

139 - Antonio Ferro, "campanha de bom qosto" in P_aj_o,r ama , n^

1, 1941.

131 - Exempiarmente consequida nos cenários e figurinos de

"0 Muro do Derrete" (1940) e de
"

Iraaqens da Torra «: do

Mar" (194 4) para os bailados "Vercie Caio" .

132 - A e._tilizagão gráfica de uma tipologia popular e

lisboeta tão consagrada como era a da "varina" nao

poriia deixar de marcar a idealizagão de uma nova forma

de olhar. Ver José-Augusto Franga A Arte em _Pprtupal

no Século XX (Li:;boa, 1974).

L33 - Matos Segueira
"

Kxposigão de Arte Moderna, no ostúdio

do S.P.N.", in 0 SécLilo, 25/12/1939.

134 Ver 0 Século. 25/12/1939; Diário cle__ ..Lisboa,

25/12/1939; M_ário_____dp________ot_Lc_i_a_s ,
24/12/1939.

Discordante era a opinião de Fernando Paraplona, in

piário da Ma__nhã , 8/1/1940.

135 Adriano de Gusmão, "7i Exposigâo de Arte Moriorna", in

Seara Nova, de 2 3 de Janeiro de 1943.

136 Adriano de Gue.nâo, "83 Exposigão de Arte Modorn.a", in

So_ara Nova, de 2 2 de Janoiro de 1944.

137 - Adriano de Gusraåo, "9a Exposigão de Arte Modotna", in

Seara Nova, de 3 de Fevereiro de 1945.

138 - Ver Josd Pedro de Aboim Borges J__l_^a_Benp ! ie_l____ei.
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doe fotdqrafos, (Lisboa, 1984), Tese em Histdria da

Arte, F.C.S.H./U.N.L. (Lisboa 1984).

139 Joeé Santa Rita, "II Salão Internacional de Artu1

Fotográf ica" , in 0 Diabo, 24/12/1938. Note-se que tima

idêntica resistência existia também por partc dc

alqttns artistas plásticos. Ver Cottinelli Telmo, "Não!

não olho para o passarinho", in Acgão, 29/1/1942.

140 - Adriano de Gusmão, "0 Nono Salão Internacional de Arte

Fotográf ica" , in Seara Nova, 6/4/1946.

141 - Idem.

142 0 Álbum "Portugal, 1940" tem a colaboragão dc Alvão,

A. Silva, A. Ferreira da Cunha, San-Payo, J. Beloniel,

J. Carrasco, J. Lobo, Nunes de Alineida, R. Vaissic:r o

Sá Nogueira.

143 - O Ãlbum "Portugal, 1934" integra fotografias de Alvão,

A. Rasteiro, Joáo Martins, Dinis Salcjado, Ferreira da

Cunha, Francisco Santos, Horácio e Mário Novais, J.

Benoliel, José Mesguita, Octávio Bobone, Raimundo

Vaisser, Luiz Teixeira, Raul Reis, Salazar Dinis,

Serra Ribeiro e v. Rodrigues.

144 - Ver Antdnio Sena "De Quarentena", in Expresso,

22/5/1982.

145 -

Josd-Augusto Franga, "Fotos e Refotos de "1.940", in

Diário de Lisboa, 25/3/1982.

146 - Ver José-Augusto Franga, "A Arte em Portugal no Scculo

XX" (Lisboa, 1974).

147 Estas fotografias integrarara uma secgão da exposigão

Arte Portuquesa nos Anos Quarenta realizada tia F . C . G .

,

Lisboa, 1982; paralelamente deram oriqcu a uma

exposigão na S.N.B.A., com o titulo de "Refotos".
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148 - Ver nota n^ 145.

149 - Panoraraa, ne 1, ano 1, 1941 (texto de apreeontagão) .

150 - Publicados nos núraeros de 1 a 20, ou seja, de Junho de

1941 a Abril de 1944; o n0 19, de Fevereiro do 1944,

inclui uma homenaqera a Duarte Pacheco.

151 - Iniciativa tío S.P.N., langada ein 1941, e deetinada a

estimular a ornamentagão das estagdes de Caininhos de

Ferro do Continente, mediante um concurso proiiiovitío e

enderegado aos chefes das estagdes que "durante os

meses de Juiho melhor gosto decorativo" raostracsem

neeses arranjos. Eram atribuidoe trêe prêmioe no valor

de 2.500, 1.500 e 1.000 eecudos, consoante a

hierarguizagão da classif icatbria .

152 - Panorama, ne 1. ano 1, 194 L.

153 - Texto gue integrava o primeiro número tía revista

inaugurando uma secgão gue teve continuidade .

154 - Panorama, n^ 2 e n^ 3, ano 1, 1941.

155 - Panorama, n^ 5, ano 1, 1941. Esta temática passa a

ocupar cada vez mais um espago maior dont.ro da

econoraia da revista, tornando-se assunto tiobre, até

pela variedade e heterogeneidade dos motivoc qtte ihe

servem de pretexto. "Ao Varinas" de Carlos QueLrdz

inteqram o n<> 8 ( 1942) .

156 - "Uiu livro raaraviihoeo", in I_aj_p_raraa , ní' 9, 1942.

157 N« 2.

158 - N6 3.

159 - N £> 5 e n 5 6 .
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160 N0 7.

161 - N° 8.

162 - Ní 1.

163 - Panoraraa, n? 2, 1941.

164 Exposigão de Desenhos Portugueses no Brasil.

165 - Luíe Chaves, in Panoraraa n^ 35, 1948.

166 - Adriano de Gusmão, "0 Povo perante a arte", in 0 Diabo

20/1/1940.

167 Antdnio Dacosta, "Eloy", in Panorama n^ 17, Outubro do

1943.

168 - In Panorama n°- 22, Natal de 1944.

169 - In Panorama, n«? 21, Junho de 1944.

170 0 29 Prémio foi atribuido a Carlos Ribeiro e o 3° a

Emmérico Nunes.

17 1 - in Panorama, ns 3 6 e 37, 1948.

17 2- I n Panpraraa ,
n 9 7

, 1942.

173 - In Panoraraa, n? 11, 1942.

174 "Concurso Casa Panoraraa", in Panoraraa , n§ 13 e n° ]i

de 1943.

175 - Panoraraa, n9 20, de 1944.

176 - L. Quartin Graga "A Habitagão Rural", in Panorama, nf

30, 1946.
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177 - "inquérito â Habitagâo Rural" (ie Vol., Lisboa, 1946).

178 - In Panoraraa, n$ 30, 1946.

179 - Ver Panorama, n^ 31, 1947.

180 - J. Bénard da Costa, "Oe Anos 40 no Cineraa", in Catãjp-

_n_.'J_j-_----C-^P2Cr-2_--'-r_t-^
Portuouesa nos Ano_s_4_0 ( L i sboa ,

1982, Vol. I).

101 - Idein.

182 - Ancdnio Ferro, introdugão ao _tâ_l_ogq_____rci.o.-__C.a__L(^

- Rallets Portugais (Lisboa, 1949). Sobre est.o assun-

ro ver estudo de José Sasportcs Histdr ia_d___ũa:_____ei:;

P________al (Lisboa, 19 ) .

183 - Antdnio Ferro, Catálooo Verde-:G_aJ_-C)___at_l±:t:___ Portuqais

(Lisboa, 1949), Introdugão.

184 - Ver José Sasportes, ob. cit.

185 - Idem.

186 - "Algumas palavras de Antdnio Ferro", in Aj__L_a_: ri _

i c_q, no

1, ano 1, 1942. Os seus directores sâo Antdnio Ferro

(Portugal) e Lourival Fontes (Brasil).

107 - Vcr cditorial, in Panoraraa, ne 1, 1941.

188 José Osdrio de Oliveira, "Politica do Atlântico", in

Atlántico, n9 3, cle 1943.

109 - "Campanha do bo.iugosto", in PanPPiAIM, "" 1» 194J'

190 Idein.

191 - Ver 0 Notícias Ilustrado, 9/4/1933.

i>9



192 - Ver 0 Notícias ĩlustrado, de 18/6/1933; ver t.ambém

Noticias Ilustrado, 14/5/1933.

193 "Concurso do Hotel Modelo", in Noticias Jlustrado,

13/8/1933 20/8/1933; 10/9/1933; 24/10/1933.

194 - Raul Lino, "Ainda as Casas portuquesas" , in Panorama ,

n° 4, ano 1, 1941.

195 - "A Arte de Enfeitar Montras", in Notícias Ilustrado,

25/6/1933.

196 -

"Campanha do Bom Gosto", in Panorama, n9 7, 1942.

197 - Ver nota n? 193.

198 - Ver 0 Notícias ĩlustrado, 30/7/1933.

199 - Ver 0 Notĩcias Ilustrado, 8/10/1933.

200 - Ver nota n9 194.

201 Ver Panoraraa n° 3, 1941.

202 Ver Panoraraa, n° 7 e n<? 9 de 1942.

203 - Ver Panoraraa, n9 11, 1942.

204 Ver Panorama , n? 4, 1041; ver também ne 13 e n« 17 do

1 ? 4 2 .

205 - Rovista langada em 1922 e que duraria atc .1926, embora

com certa irreqularidade nos treze números. Ver

Josd-Augusto Franga, ob. cit.

206 -

Epígrafe clo Catáloqo 1$ Exposigão dos Artistas Ilus-

tradores Modernos, (Lisboa, 1942).

2 07 I n Ca t á 1 ogo 1? Saláo Nacional de Artes decorat i.vae ,
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(Lisboa, 1949) prefácio. A sua realizagão gráí ica

ficou a dever-se ã Bertrand, (lrinãos) Lri . Capa rio

Alberto Cardoso e fotografias de Horácio e Mário

Novais. A direcgão cta exposigão ficou a cargo do Tomás

de Mello, Manuel Lapa e Jorge Matos Chaves .

Leitâo de Barros, "Revisão e ologio do Mau Costo", in

Panorama ,
n 9 13, 1943.

Ver Panorama, ne 18, 194 3.

Ver in Panorama, n$ 18, 1943.

CarLos Quierbs, "A Casa do Eecultor Hein Semk.e", m

Panorama ,
n 9 17, 1943.

"Três aspectos da casa do pintor Antonio Pccuo", in

Panoraraa, n« 19, 1944.

Sazanne Chantal, "A Casa do Artista Lucion Donnat", in

Panorama, n« 21, 1944.

v c, r Panoraroa, n? 19, 1944.

Antdnio Ferro, discurso inaugural ria "cxposigão

Catorze anos de Politica do Eepirito", recolhido in

Apontamentos para uma Exposicão ( L i sboa ,
194 8).

Ver Catâ lpgp__da_..pjcpgsig,cĩp Cator z e___o_s_. _y_ !\> 1 ' '■_'' '.-«-. .d-»

E ep í i__i_t-o^^agontajmn^^^S^-Ji^—^e^ i (*n °- ( L l a boa '

19 48).

Antdnio Ferro, discurso inaugtiral da "exposigão

Catorze anos de Politica do Eepirito", recolhido in

Apo n tainen tos pa r_a_ui_L_e____sj_^lp (Lisboa, 1948)

A partir de 1948 são langados os eeguintes volumes:

"Apontamentos para uma Exposigão" "Muceu rio Arte

Popular", "Turismo Fonte de Poesia e de Riqueza",
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"Arte Moderna", "Artes decorativas
"

, "Panorama dos

Centenários" , Estados Unidos cia Saudade", "Jogos

Florais", "Iraprensa Estrangeira" e "Sociedade de

Recreio"; seguera-se no ano de 1950, "Verde Gaio",

"Préraios Literários", "Teatro e Cinerna", "Rádio",

"Espirito na Política" e "Exposigdes Internacionais" .

219 - Antbnio Ferro, Apontaraentos para uraa expocigão

(Lisboa, 1948).

220 Ein regime de separata foram editados os seguintnr.

textos : Diogo de Macedo, A Artc Moderna (Lisboa,

1946); Reinaldo dos Santos, A evolugão e o sentido

cii.l_t.ur.a_l da Arte Portuguesa (Lisboa, 1946); Aarao de

Lacerda A Arte era Portuqal no Século XIX (Lisboa,

1946); e de Luis Chaves, 0 Povo Portuquês atravos da

Etnografia e das tradigdcs Artísticas (Lisboa, 1946).

221-0 Prémio José de Figueiredo foi atribuído também ås

obras "Em redor dos Presépios Portugueses" (Diogo dc

Macedo -

1940); "Columbano" (L. Varela Aldemira -

1941); "Porcelanas Chinesas do Século XVI, com

i.nsc:rigdes em Português" (Luís Keil 1942);

"Monumentos de Espanoles en Roma et de Portugucses et

Hispano-Americanos" (D. Elias Tormo-1943 ) ) ; "Um Século

de Pintura e Escultura em Portugal" (Fernando Pamplona

1944); e "Porcelana Artística Portuguesa" (Vasco

Valente - 1949) .

222 Antdnio Ferro, Apontamentos para urna exposigão

(Lisboa, 1948) pág. 26.
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I I PARTE

NOTAS

CAPÍTULO 4

Raui Lino, A nossa casa
- apontamentos sobre o Bom Gostp

na construgão das casas simples ( L i sboa , 1918).

Raul Lino, ___f_^* Pnrtnguesas
- Alquns appntair_er___pc__sp.b__e

o argu itectar das casas siroples (Lisboa, 19 33)

3 - Raul Lino, L'Evolution rie L
' Architectu_r_e_Dpit_stjpt_____

Portuqal (Coimbra, 1937); ver tanibdm Raul Lino "Alnda as

Caeas Portuguesas
"

,
in Panorama, n^ 4, 194 1.

4 - Sobre este assunto, ver Pedro Vieira de Almeiria "Raul

Lino - arguitecto raoderno", in gatál^ci^__d_^_exp.g_sig_ãp

retrosoectiva da sua obra (Lisboa, 1970). Do raesrao autor

ver ainda "Raul Lino", in Histbria da A.r_^___Pgj_tuguesa

(Lisboa, 1990, Vol. XI).

5 - Ver texto-comentário sobre edificio tragado por Korrodi,

in a. Argnitectura Portuquesa, ne 8, Aqosto, 1912.

6 - Idern. Ver tarabém José Callado "A Casa Portuqueca", in

revista Cidade/Campp, n^l, Fev . 1978.

7 - Raul Lino, 1.
'

Evolut ion de 1
' Archi_tec_t_ire__ppraes_t_Lp^

Portugal (Coimbra, 1937) páq. 19.

8 - Idera, páq. 19. É interessante comparar esta posigão com

a quc Andrée Ficq reqista, in La maison ppi__tupaj__e.___

tr^vers les âqes (Lisboa, 1937), obra igualmente

promovida pelo S.P.N. /S .N. I . ,
no ã.nbito da reprecentagão

portuguesa na exposigão de Paris, nesse mesrao ano.

9 - J.A. Franga "Raul Lino e a Casa Portuguesa", in A_Ar_te
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cm Portuqal no Século XIX (Lisboa, 1967, 29 Vol.). Ver

também José Callado ob. cit..

10 - Idera. Ver que em 1906, Fialho de Almeida preconizara um

método tendente a essa fixagao de uma tipolog.ia cJe casa

portuguesa, numa tarefa gue ele via dever durar "desde

a escola até a morte" . In Ilustragão Portuquesa,

19/10/1906.

11 Abcl Botelho, in 0 Dia, 11/3/1903.

12 - Ver José-Augusto Franga, Lisboa Pombalina e o lluminis-

rap (Lisboa, 1983)

13 - ĩn A Parddia, n9 2, 1900.

14 In José-Augusto Franga, A Arte era Portuqal no S é cujp

XIX (Lisboa, 1967, 2 Vol . ) .

15 - Ver Pedro Vieira de Almeida, "Raul Lino -

arquitecto

moderno", in ob.cit.

16 - Raul Li.no, A Casa Portuquesa (Lisboa, 1929), pág.58.

17 - Raul Lino A nossa Casa (Lisboa, 1918) pág. 45.

18 - Idern, pág. 46.

19 - Ver Maria da Graga G. Briz, A Arquitecttira de Veraneio,

os Estoris - 1880/1930 (Lisboa, 1989). Tese de Mestrado

em Histdria da Arte, F . C. S . H . /U. N . L .

20 - Raul Lino "Ainda as Casas Portuguesas
"

, in Panoraroa, no

4, 1941.

21 - Idcm. Anos depois um outro balango surgiu. Ver Raul

Lino, "Vicissitudes da Casa Portuguesa nos últimos 50

anos", in Ver e Crer, n9 8, 1945.
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Ver Catálogo da exposigão ĩ Salão dos In.dependc.ntes

Lisboa, 19 30).

Manifesto redigido por Antdnio Pedro que acompanhou a

exposigão. Sobre o seu teor, ver José-Augusto Franga, A

A r ip win Portuoal no Século XX ( L i s boa ,
19 74).

Ver eriitorial da revista Ocidente, n« 1, Maio, 19 38.

Ver nJ_Ã____ de Noticias, 22/10/1933 e 23/10/1933.

N,a ici.is Ilustrado, 15/10/1933.

Ver _i____.de Noticias, 29/10/1933 c. 31/10/19 33. Vor

aitiria 0_S.éc_iLl_p, 29/10/1933.

Vor Panorama, n9 13 e nQ 14, de 1943.

Ver Panorama, n9 20, 1944.

Idoin.

Ver Panorama n5 15 e 16, 1943.

A campanha do Bom Gosto langada no Panprama. oracga oe

facto no seu n9 1 (1941), com o concurso de inoutras.

Outros aspectos se lhe seguem com atengao aos

Lz.toriores de eguipamentos hoteleiros, c_..as

habitagão e estabelecimentos comerciaie.

Fernando Távora o Problema da Casa__Pppt_uppe,ea (Li.eboa,

1947) .

Idoiii, pag. 12.

E depois de 1945 na moderna arquitectura brasileira

influenciada pela presenga de Le Corbusier naquolo pais

que marcaria a formagâo dos arquitectoe coiuo Lticio

Cost.a. Entre nds, as obras que foram sendo divulqutí-is
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polas revistas da especialidade, centravam-se sobrei udo

nae produgdes de Ôecar Niemeyer que foram conhecidae

a n t o s da exposigão de Arquitectura Contemporânea no

BjrpcJJ, realizada no I.S.T., em 1949, as poder mostrar,

nos cc:us 85 trabalhos expostos dos quais 8% estavam já

construídos ou em vias de construgâo. For.mos.Lnho

Sanohes, escreverá, na altura, que esta visâo ern "tim.i

.' r.'inca realidade", destacando o arquitecto Lticio Cos', <i

como "o maior da arquitectura clássica e o meihor da

moderna", i.n "Arquitectura Moderna BrasiJcira

Arqti i t.ecuira Moderna Portuguesa", in Arqu iteetn ra , n
°

29, Fevereiro/Margo, 1949.

3 6 - Raul. Lino L'Evolution de 1
'

Architccture Domectlquo a_u

Portuqal , ( Co i mbra ,
19 37).

37 Manifosto rediqido por Antbnio Pedro e que acompanhou o

i Salcĩo doe Independentes (1930).

3 8 Vo:: icv.sta Ai quitectura , do n? 10 ao n° 77 (cjo

Do:.ombro dc .<>30 a Abril/.'aio de 1938).

39 't Arqu i 1 oc'. ura , Agosto-Setembro de 193 L

4 0 cr Arquitectura , Julho de 1931.

4 1 Iriom, p«'íq. 60 .

42 Vo: Arqtii t.octura, Dezembro de 1929, páqs . 38 c 47

4 3 Vor A.rgji i tecjî.ura , Abril^Maio de 1936.

4 4 Vor Ar_ci.i.i__t.ect_u_r_a, Junho de 1936

45 - Vcr Arquitectura , Junho de 19 36

46 Vcr Arqu i tectura, Junho de 1936.

4 7 vc i
-

a i-gu itectura , Janeiro de 1938



Ver Arquitectura, Janeiro de 1936, páq 9.

Vor Arguitectura, Dezembro de 1935.

Ver Arqu itectura, Margo de 19 36.

Silvio Acosta, "Opinides sobre a Arquitectura ra,>riorna" ,

in revista Arquitectura, Abril-Maio 19 38.

Ver Arguttectura, Fevereiro de 1939.

Ver Arouitectura, Julho de 1931, Dezerabro do 19.15 e

Janeiro de 1936.

C,i tá lpgp__d.a__xpps___.___^^
°- -V .U.i«í_X

(Lisboa, 1952).

Ver Crietina Leite
"

Arquitectura Preraiada on, Lisboa",

InrAlpg-
<*» *ypnc.igâo Préraio Vah_p_r_-- Pr.oro i o ._M.L.ni cip.al

(Lisboa, 1988).

Idem.

Acta do Jurí Prémio Valmor, 1936, in E.M. Bairrada, 0

Prêtnio Valmor (Lisboa, 1988). Ver tainbém Jose .-ĩauuel

Poriroirinho, Listpr______ig^r^^^ (Lisboa, .9HH).

■rO.>

Raul LLno, "0 espírito na Arquitectura" ,
in Aurt

Jornada (Lisboa, 1937) págs . 219 a 221.

Vot' not a n5 57 .

Soure esto

Ver Jocd Manuel Pedreirinho, ob. cit

assunto ver tambdm Adalberto Tenreiro e Joso M.

Fernandes, "Prémios de Arguitectura om Lisboa",

Arguitectura, n«? 139, Dezerabro, 1980.

Vor Pedro Vieira de Almeida "Carlos Raraos uraa

estratégia de intervengão" ,
in Catálog^_1a_-^i'-i-W^->

r^r-r^^
^ ohra de Carlos Raroop, (Lieboa, F . C . C . ,
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10 06).

62 - Ver entrevista in Diário de Licboa, 21/0/1933. Cf. J.A.

Franga, A Arte era Portuqal no SécuJo XX (Lisboa, 1974)

pág. 2 33.

6 3 - Ver Catáloqo da Expoeigão Cassiano Branco (organizada

por Raul Hestnes Ferreira e Fernando Goraes da Silva),

(Lisboa, 1986).

64 Ver Margarida Acciaiuoli, _____

Cinemas de Lisboa _um

fenômeno urbano do Século XX, tese de Mestrado cm

Histdria dc Arte apresentada na Faculdade de CLcncias

Sociais e Humanas da U.N.L. (Lisboa, 1982).

65 - Duarte Pacheco "A fisionomia de Lisboa", in revista

Arquitectos , Margo de 1938.

66 - Tdem. Ver texto de apresentagâo gue precede a

transcrigao do discurso de Duarte Pacheco pronunciado

na C.M.L., na sessão de 17 de Margo de 1938. Cf. AcUis

das sessôes do Munic.ípio, Câmara Municipal de Lisboa,

reuniâo de 17/3/1938.

6 7 Ver Actas das Seesdes do Municipio, Câmara Municipal cle

Lisboa, reunião de 17/3/1938, pég.7.

68 - Idem, pág. 7 e 8.

6 9 - iriom, pog. 9.

7 0 - Idem, pág 10.

71 - lclem, pág. 11 (intervengão do vereador arquitecto Luls

Alexandre cio Cunha).

72 Regulamento do Concurso do préraio Municipal cio

Arquitectura - Casas de Habitagâo, in Diário Municipal,

12/1/1943; regularaento do Concurso do Prémio Municipal

3 0 ',



de Arguitectura
- Edificagdes, in P_iá_r_ip M.un i_c..i.pa__ ,

28/10/1943.

73 -

Regulamento do Prdmio "Valraor", in Djár_ip MunjpipaJ ,
oe

5/5/1942.

74 - F. Keil do Araaral, "0 Prémio Valmor", in Revis.t.n. Muni-

cipai, ii« 22 e 23, 1944.

75 - F. Keil do Amaral "0 arguitecto e o ateiier", in

Arguitectura, n« 19, Janeiro de 1948.

7 6 - Vet nota n^ 67.

7 7 P edro Vieira de Alraeida, "Raul Lino-At qu i.tecto

Mociorno", in rarâloao exposicão r.etrpspept tva ..la sn.«

o.bra, Lisboa, F.C.G., 1970.

78 - Explicagão contida na memdria deecritiva rio projocto.

Ver processo de obra n^ 41.929, arquivo da C'.M.L.

79 Ver Fernando Gongalves "A MitologLa da ll.ibitagão

Social", in Cidade/Campo, Cadernos da Habi-agão ao

Territbrio, n? 1, Fevereiro de 1978.

80 - Cotn excepgão do Eden-Cinema (1937) de Cassiano Branco e

do Cine Arte (1938) de Rodrigues Liraa, esta ficou sc-ndo

a melhor sala da capital. Ver Margarida Accia i tto l i
,
ob.

cit .

81 Ver nota n^ 74.

82 A Arpv Arouitectura Portuques.a, n^ 132, Margo rio 1946.

Raul Lino i oqi st. ava
Noie-se que, quatro anos depoic, R

alqumas conclusdee sobre estas construgdes, ri.:i oncto ce

também nas que, paralelamente, se erigiain na Eueosta da

Ajuda, exactamente nestas casas gue ele actniva quo

"talvez falte aquela distingão e harmonia que sori.aiu de

osporar num bairro urbano categorizado" . Vt-r Rau 1 Lino,



"A propdsito da cidade", in Revista Municipal , ne 47,

1950. E, cinco anos depois, o mesmo autor, ao discorrer

sobre "A Arquitectura da capital", confessará que "dc

tantas ocasides que (tivera) de passar pela nossa

Avenida do Aeroporto (...) ainda não (conseguira) fixar

muitas das variegadas e multifárias arguitecturas gue

por lá se encontram. . .

"

. In Revista Municipal, n? 65,

1955.

83 - Edmundo Tavares, A Habitagao Portuquesa -

caeae

modernas (Lisboa, 1946).

84 - Ver memdria descritiva do projecto da casa para o Encj^

Manuel Fernandes Fernandes, na Avenida Gago Coutinho,

n1? 71-A - 71-B, processo de obra n9 3722, Arquivo da

C . M . L .

85 - Ver membria descritiva do projecto da casa para Salomão

Muczuick, na Avcnida Gaqo Coutinho n° 131-131 A,

processo de obra ne 9093, Arquivo da C.M.L.

86 Cooperativa "0 Problema da Habitagâo", Avcnida Gaqo

Coutinho n°- 137 - 137-A. Ver proceeso de obra n<? 1309,

Arquivo da C.M.L.

87 - Avcnida Gago Coutinho n? 147 a 147-B. Ver processo dc

obra nS 2509, Arguivo da C.M.L.

08 - Avenida Gago Coutinho n^ 145 e 145-B. Ver processo dc

obra n5 2147, Arguivo da C.M.L.

89 - Avenida Gago Coutinho n^ 143 e 143-A. Ver proceseo de

obra n^ 1794, Arguivo da C.M.L.

90 - Avonida Gago Coutinho n1? 153 e 153 -A.

91 - Avenida Gago Coutinho n? 166 a 166-A.

92 - Avenida Gago Coutinho n? 151 a 151-B.

0.0 c



93 - Avenida Gago Coutinho n9 135 a 135-A.

94 - Avenida Gago Coutinho n? 135 a 135-A. Ver proccsso de

obra n^ 6023, Arguivo da C.M.L.

95 - Ver revista Arguitectura, Janeiro de 1947 a Outubro d«:

1951. Alguns anos depois este bairro e a utoncia d<is

suas caeas foi pretexto para Fernando I.uso Soares

situar uma das personagens do seu romance "A vonL.i.m de

<;er Minist-.ro" (1965), of erecendo-nos através cJo I a uina

imagera aproxi.nada â vivência do lugar. Aí onceiidemoe

melhor porgue "Inocêncio" (figura central cia t raroa

rouianeeca) se sentia "feliz": "a casa (era) roalmente

cligna, um conjunto estranho mas curioso rie estiJos";
"

K

liavia ainria uro jardira concebido ã base cle losan.jos clo

verriura e de circulos de floree, rematando n<i parto

ma.is baixa com um cedro cuja copa, decorada em

achatamento, formava um enorrae guarda-sol, coiii inais de

vinte metros de diámetro". Para decorá-lo "procmara um

decorador de faraa", "vierara raobiliae inipoi.entcs ,

talhadas ã raao em madeiras caríssimac". Deprossa oe

"soalhos deeapareceram sob as alcatifas o os tapet.es

persae, o por todae as salas colocaram-ee candeoiros ria

Boémia". Tudo isso ele via e reconhecia, mas o que mais

o seduzia era poder "continuar a desln.t.brar" "riois dos

seus amiqos, o Caires e o Sebastiáo Torres", quo taiubéir,

para o Reeteio tinharo vindo morar, ciubora o-v. otitra

situagão, em "vivendas que aí (ariqu ir i r...u) a

piostaqoos" . . .

96 ín revista Ajr.puitectura ,
n9 10, Dezeiubro cle 1946.

97 Artur Simdos da Fonseca foi um dos coneor, ontos a

aproeentar um projecto em 1936 para o Paviihão

portuquês na Exposigão Internacional de Paris, que ce

reaiizou no ano seguinte, tendo ficado claeci 1: icado era

cerceiro lugar. Ver cap. 2, I parte.

9t_ - Ver nota n^ 96.



99 - Diario da Manhá, 30/7/1944.

100 - Ver Arquitectura, n5 10, Dezerobro de 1946.

101 - Ver A Arquitectura Portuquesa, n^ 130, Janeiro de

1946.

102 - Ver Arquitectura, n? 13, Margo de 1947.

103 - Vcr Arquitectura, n? 20, Fevereiro de 1948 e n'-' 29 de

Fevereiro/Margo de 1949.

104 Reproduzi.da na revisl.a Arqui.tcctura, n" 32,

Aqosto/Setembro de 1949.

105 Ver rovista Arquitectura n^ 17, Julho/Agosto de 1947 e

nf 21, Margo de 1948.

106 F. Keil do Amaral, "Uma iniciativa necessária"
, in

Arc_'i_jt_ectu ra , n? 14, Abril de 1947.

107 Vor revista Arquitectura n9 16, Junho de 194 7.

108 - Ver revista Arquitectura, n9 17, Julho/Agost.o rie 1947;

n? 21, Margo de 1948; n? 22, Abril de 1948; n° 23 e

24, Maio/Junho de 1948.

1.09 Victor Palia "0 lugar do Artista" in Arquitecturn , nu

25, Julho de 1940.

110 Victor Palla "0 luqar da Tradigão", in Arquitectura ,

ne 28, Janeiro de 1949.

1 1 J - Idem.

112 - Cândido Palma "Perspectivas da noesa arquitectura" , in

Arquitectura, n° 32, Junho/Julho de 1949.

113 v. de Almeida Garrett , "0 maqno problema da



Habitagâo", in A Arquitectura Portuquesa, nu 141,

Dezerabro de 1946.

114 - Ver Sérgio Fernandez, Percureo A.rgu_ite_cpura—P.qrtu-

guesa, 19 30-1974 (Porto, 19 8!>).

115 - Ver revista Arquitectura, n° 17, Jul ho-Aqosto do 1947.

116 - Ver revista Argu . tectura, n°21, Margo de 1948.

117 - Fernando Távora, 0 Problema da Cp.sa_._P_. .

: upi.o.^a

(Lisboa, 1947) e Edmundo Tavaree, A fl.._b ..cac..,.j

Portuguesa
- casae_mpd.e r n____

s ( L i sboa ,
19 4 6).

118 - F. Koil do Amaral, r___p_rq_jleraa da Habitacã.o (Lisboa,

19 4 5).

119 - Fernando Távora, "0 Porto e a Arquitectura Morierna",

in Panoraraa, n<? 4, 23 série, 1952.

120 - Data do concurso de provimento para uma vaqa na

E.S.B.A.L., qanho por Cristino da Silva era dot. r Lment.o

de CarLos Ramos e outros. Ver Diário de._l.J_s_b.__a,

28/10/1933 e Q__S__culp, 29/10/1933.

121

122 -

123 -

Ver José-Augusto Franga, A ^_______rj._a____dp—Aft.e em

Portuoal no Século XX (Lisboa, 1974); ver tarabéro O.L.

Filgueiras, "A Escola do Porto ( 1 940- 1 9 1.9 )
"

,
in

Ca tá,lppp_E___p__£â.q__retrossectiy_a._d_e—
Ca_rl < >.s. Ra i n_qy. ,

(Licboa, 1986).

Ver O.L. Filgucirae, "A Eecola do Porto (1940-1969)",

i n CatáOP_o_Jîxpp s.ipãg___r_et_^^
l .g..___l_aii.i.ps ,

(Lisboa, F.C.C., 1986).

Ver revista Arguitectura , n» 45, Noveinbro de 1952

(Numero organizado por F. Keil do Amaral e F. Casrro

Rodrigues ) .
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124 - Idem.

125 - Idem.

12 6 - Vor revista Arquitectura , n^ 53, Novemb.ro/Dezembro rio

1954.

127 - Vcr Sérqio Fernandes, ob.cit.

128 Projecto divulqado e reproduzido na revista

A_r_qu it.oet.ura, n" 36, Novembro de 1950.

129 Vcr Argui tectura . n2 50-51, Novembro/Dezerabro de 1.953.

130 Ver capitulo 2°, II parte.

131 - Ver Arquitectura Portuquesa, n9 133, Abril de 1.946.

132 - Reopectivamente os edifícios n9 12, n^ 14, n^ 16.

133 Cándido Palma "Perspectivas da nossa arquitectura
"

, in

Arquitectura, n? 32, Agosto/Setembro de 1949.

134 F. Keil do Amaral "0 Cliente, as Lois e os

Requlamentos
"

, in Arquitectura , n? 20, Feverei.ro do

19 48.

135 - F. Keil do Amaral, 0 Problema da Habitagão (Porto,

1945). Note-se que algumas tentativas no sentido dc

divulgagão de exemplos gue ajudassem a esclarecer esfa

eituagão l'oram feitos . A prbpria revista A Arqu i t ectu-

ra Portuquese chamava, no seu n^ 123, de Junho dc

1945, a atengão para um dossier saido na L'Art Vivant.

eobre este teraa .

136 - Ver nota n9 133.

137 Raul Tojal projecta na Fontes Pereira de Meio os

prédios n'? 11, n? 13, nO 20 e n? 27; Cassiano Branco

■jio



projocta o prédio n^ 25.

138 - Sobre eeto assunto ver Jose-Augusto Franga A_hrtc em

__qrtuaal__np_Séct__lp_X__ (Lisboa, 1974); Petíro Vieira de

Almeida, "Carlos Ramos uma estratégia de

intervengâo" e Octávio Lixa Filgueiras, "A Escola tío

Porto (1940-1969)", in Catálooo da exposicãq___pevros-

porr-y.-,
rie Carlos Ramos (Lisboa, 1986). Ver aincia

Sergio Fernandee, P__rc____.ps___ Arqu itectura Por z___P_-;.es a

19 30-1974 (Porto, 1985). Com maior centrauiotto na

guestáo, ver Nuno Portas "Carlos Ramos (1097), Walter

CropLus (1883) In Meraorium" ,
in Diár 1o de_:___i_cbpa ,

17/7/1969.

139 José-Augusto Franga, "Arguitectura do Estado Novo

1930-1948", in Arguitectura, n? 142, Julho de 1981.

140 Vcr O.L. Filgueirae, "A Escola do Porto (1940-1969)",

i n rji_L,lLpqg__d___^i__?ri g*" retrospectiva
de Ca_r__pc__Rj___i___

(Lisboa, 1906).

141 - Idein.

142 - 0 l^ Voluine foi publicado em 1942.

143 - Ver O.L. Filgueiras, ob.cit.

144 - Vt,r A__ArpiLÍtfîct^r<i_^rtupuesa,
n? 109, Abril de 1944.

145 - Idem.

14 6 - Itít;iii, págs. 3 3 e 37.

147 - Inforinagão dada pelo prbprio. Cronologia oe obras

fornocida pelo seu curriculum. Convém notar que além

cio Januário Godinho, outro arquitecto portuense,

Atu.rinio Varola, notabilizara-se já pela sua propoet.a

para a "Fabrica das Conservas de Matosinhos" (1938),

difício da Rua da
assinando anos depois, em 1951, o

11 il



Aicolena n'' 28, decoratío cora azulejoe d<; Alroaria

Negreiros .

140 Voi Srirgio Fernandes, ob.cit.

149 Fernando Távora "0 Porto e a Arquitectura ..oriorna
"

, in

Pa norama ,
n° 4, 29 série, 1952.

150 Vcr Cassiano Barbosa, ODAM -

Orqanizagão dos Ai _j; i

tíĩc tos Modernoe, Porto - 1947-1952 ( Por to , 197 2).

.51 Vor rov.ista Arqu itectura, n" 17, Julho/Aqost o, 1947.

152 Vor A Arqu itectura Portuqueea, 39 série, n^ 109, Abri 1

rie 19 44.

153 Vc-c A Arquitectura Portuquesa, 39 eérie, n" 1 15,

Ottt ubro rie 1944 .

154 Vcr Arquitectura, 29 série, n° 33-34, Ma i o de l'"50.

155 - Vor Arquitectura, 29 eérie, n^ 32, Agosto/r-.oterobro do

1 '!■'. 'I .

156 "Expoeigão doc Arguitectos do Porto ao Pres i.rion'..o cia

Câmara Municipal acerca da imposigão dum esl i '
o âs

novas odi f icagdes
"

, in Arquitectura, n° 32, Agost.o/

/Sotoinbro de 1949.

1 5 7 Vo r Ag t a c riq 1 Conqrcsso Nacional de Arquit g c ! u i .
i
,

(I.,ist)oa, 1940), relatdrio elaborado pela Coiui io.ã.j

Kx'-ciri i va . Ver também Caseiano Barbosa, ODAM Oi'qan i ■

__.'. gâ q dqs Arquitectos Modernos, Port o 19 4 7 I '• 7 7

(Porto, 1972) .

158 Idem.

159 Roririgo Soaree, Para um novo huroanisino (Lisboa, 194 7);

-obrc os prLncipios basicos desta teorizagão •■-■<'•_

"í:î



artigo rie Joel Serrão, in Seara Nova, de 2 3 dc Agosto

de 1947.

160 - Vtjr Actas do I Conqresso Nacional
—

de
—

A_rgn i
_

cciur a

(Lisboa, 1948), relatdrio elaborado pela Coniissão

Exocutiva .

161 :■. Mahii.ag.ap ero Portuqal, publicagão organi zacũi polo

Centro de Estudos de Urbanizagão e ílabitagão

EngenhcLro Duarte Pacheco, Ministério das Obras

Públicas (Lisboa, 1963).

lí.2 Ver tospectivainente Jornal Arguitcctos ,
n" 1«, dc

Abril dc 1989; na 77-78, de Julho-Agocto dc l-ooi ,• n~

f)2 de Dezerobro de 1989.

163 Vor entrevista a Cristino da Silva, in A.rqu i i .-cl.ura,

n° 119, Janei.ro/Fevereiro de 1971.

164 V.-r entrevista a Maurício de Vasconc, ) or, ,

A:q.uj.t'Ppura, n~ 124, Maio de 1972 e entrov.sta a

Fr..neieco Keil do Aroaral, in Arga. -.--..ect.i. ra ,
n* 12_>,

Agosto tic 1972.

1 6 5 R. ■

g
.-i^ntn Cerai da Construcão __Jrba__a^2 -_i7 «_ .

a. - P.i'lMe

d.:_Lisboa (Lisboa, 1944).

166 "0 Preeidente do Sindicato Nacional dos ConsL: r titores

Civis fala h revista Turismo", in Tp.rJ__sincb Abtii/M-.'to

dn 1945.

167 - Idoin. Note-se que o Sindicato Nacion.il dos

Conctrutores Civis fora criado em cumprin.ont.o tlae

disposigdee legais do estatuto do Trabalho N.icional,

iniciando a sua acgão por Alvará datado cio 30 de

Dezembro de 1933. Sucessor da antiga Aseociagao da

Clacso dos Construtores Civis e descendendo das longas

tradigdes prof issionais
dos Mestres pedroiroe da

c.,iebre e secular "Casa dos 24", a sua imageiu sofrou

S13



as conseguências da acgâo nefasta dos "gaioloiros"

que, nos anos 20, proliferavam pela capital, dc'txando

marcas da sua inconsciência profissional nos prddios

entâo construídos. Em 1939, e no desenvolvimento das

medidas que Duarte Pacheco pugnara para ae classes

prof issionais directamente envolvidas na edificagão

das cidades e, em particular, da capital, foram então

criados os mecanismoe legislativos gue tornaram

obrigatdria a carteira profissional (Lei n" 29.9 31, rio

15 de Setembro de 1939), base de um controlo e

fiscalizagâo gue passou a ser exercida pelo prdprio

Sindicato da classe.

168 - Ver nota n" 157.

169 - Da lista dos 45 arguitectos fazem parte Cacsiano

Barbosa, Viona de Lima, Antdnio Leone, F. Tudela, Cruz

Lima, Mário Bonito, Mário Barbosa, Delfim A'rorim,

Antônio Matos Veloso, Joâo Andresen, Moreira Júnior,

Olivcira Martins, Arménio Losa, Alfredo Mcga lhãee ,

ĩ.obão Vital, Agostinho Ricca, Gil da Costa c Celostino

de Castro, entre outros.

1.70 - Ver nota n° 156.

I7J - Vor nota n° 156.

172 Ver Arquitectura, n^ 27, Outubro/Dezembro do 1940.

173 Casa em Guimarães (1950); ver Arquitectura, n~ 40,

Outubro de 1951; casas geminadas no Porto, vcr

Arquitectura, n° 25, Julho de 1948; casa de fôrias em

A-Vor-0-Mar. Ver ODAM, orqanizacão dos Arquitectos

Modernos do Porto, 1947-1952, compilagão realizada por

Cassiano Barbosa.

174 • Vcr "Porto-Lntercâmbio prof issional
"

, in Arqttitectura ,

n<? 19, Janeiro 1948. Note-se que as obras que iluetram

este artigo stão de Arménio Losa, Caseiano Barbosa,

C. 1 \



Delfira Amorim,

Artur Andrade,

dos projectos

inquérito.

Ver A A rqu it ectu.ra_P.o____gue s a, , n" 154, Janeiro/Mar.

de 1949.

I exposigão da ODAM, inaugurada a 14 de Junho do lc*51

no Salão Nobre do Ateneu Comercial do Porto.

Ve r A rpu_U ec_t_ur_a ,
n~ 4 0, 0 u t u b r o cle 1951.

Oliveira Martins, Alfredo MagaLliaes e

arguitectoe gue vimos assinai muitos

que analisámos ao lonqo rio nosso

5 1 '.,



1 I PARTE

NOTAS

.2AP 1 tu :._o

Ver Josê-Augueto Franga, A_A_rt.e_era_Pp_rt u.pa l__;;.o S.o.c: u íp__X_X

(Licboa, 1974); vor taiubéra Joaquiin S.iial, Ec t a_uia_r___a

PQMica Portuquesa (Lieboa, 1987), Tosc rie Moct i ario oro

Historia cia Arto, F.C.S./U.N.L.

7 Ãs iniciais aleqorias ria "Forga", da "Ci.-nc:a", cla

"Lusitânia" âe quals se juntava mosmo uttt poquono rotrato

do Infante D. HenrLquo, a cuja caea Franco porroncia,

sucocorara-se, era projecto definitivo, as ria "Conquista",

"SaberiorLa", "Crist ianizagão" c "Colonizagão" ,
riocGrando

o pedestal desenhatío pelo arquitecto Crietino da St.va.

Entro a propoeta das primeiras c a opgão pelae soqutida..;

medlaram 6 anos. Ela seria inauqurada a 28 do Kaio cie

1434, om eolene corimbnia oticial no Funchal, o u.ío .• cio

ovclttir quc roniiam i.ido interf oro-tc ia suqostoo... rio p.ĸior

politico já fortalecido e institucional izacl.. . V.o"

Fj;.aj_c..is_cc__ Fpinco,. Escu t.t.<pijĩ_:idej_rc_iee
( Funcli.i I ,

\" 69 .

i - Com Dioqo dc Macodo, Drirdio Goinos, Alfredo Miquôis o

Honriquo Franco (seu irtnão), Francieco Franco iutegra a

exposigão gue tomou osca dosignagao, apresoin anrio-eo

coiiíO "independente" de tudo e todas ae poleinicas quo

ontao at.r<iV.o;s.iV«iui <i arte moderna n.ioional.

4 - Francisco Frunco reqresea de Paris era 197.. <■ parf c para

o Funchal. Datain cleste ano os primoiros oebogos riaquoia

que viria a soi" a qrando Eetátua rio CongaJvos 7,arc<>. Vor

ospolio Francieco Franco, Cã.uara Municipal do Funcli.il.

f. in Carlos Amaro, "0 Escultor Francisco Franco", in

ĩ_._t_isj..!.nc/._c>, n" 52, 16/2/1928.

s i r



(> - ln M<-iiU!C.!. Mcndcs "Francisco Franco", in _i:_cL_3____G_y_a , n!:

134, 2'>/ 10/ 19 28.

7 - Vor rii.ii io do Noticiae, 27/5/1929.

0 - Vot ,'!anuoj Mendcs "Francisco Franco" , in Scara Nq".j , u"

Î34, 25/10/1928. A mesrna ideia pode cer colhida n<c

nof ic: ias dos jornaie da época. Vor Diári.o do Noi icias,

9/1; /1928.

't V.o Di.ijjo.ch! Nol. icias, 1/6/1934.

10 Ve i J oaq u i. in Sa 1 a 1
,
ob . c i t .

11 Vor ..íoso Augusto Franga, A Artc ero Port ucinl no S'.cu I <>

XX (I.i.-bo.i, 1 974 ) .

12 - Vor Diãrip de Not Icias, 18/2/1928; ver também -Joagujm

Sa.ial, ob. cit .

i 3 V •" r D 'ui.i" i._o__de !•!o. ic i ,i:; , 1/4/1928.

1 ■'- AntrinLo Ferro choqa atd a sugerir indicagôe'. pr'.'Cist)1

c.j!iant tj a coLocagão da reierida cstátua. Vor bin; ■<• ■',<■

N_oJ_!.g_L_L__, 1/4/1928.

15 Vor vĩoaquim Sa.ial, ob. cit.

1 (j \' "i D i < i j i c > ( J..(.: I , i sbpa , 3/4/1920.

17 lîau 1 l.ino, autor rio pavilhão portugucs, não de í.git' i <i (!<•

::ul> i i nhar <i i mportância riosta obra dc Fr.inc i soo Fruncn.

V"r "A Exposigtio Colonial de Paris", in .t.t.u ; •_' gagao, n"

I '<■>, 1 5/8/1 9 31 .

í.'.i uxnn;: igao Coionial de Paris (1431) traba.l h.it am <.>:■

'•.'•ciillorcs Ccinto da Kaia, Diogo de Macedo, Ruy (lar.i-if

'.' líenrique Morcira e Costa Mota (sobrinho) que <!"co"oii

o porlal. Apesar de tâo valoroeas contribuigoo:; , Kau '.

?■ ! s



l.ino, como autor do pavilhâo, dest acaria as presengas

do Diogo de Macedo o de Francisco Franco, ost.: u l tiino

colaborando apenas com a estátua do

Henriquo, ao eontrário dos outros Cjtie ato

CHslocaram. Vt:r nota n~ 17; ver tainbéin Joaquiiu Saial,

c>L) . c:it .

InlJiii e D.

aris se

Vor CaX..-.L.pg.q_.:7x.p.qs^^ ( Li sboa ,
! "90 ) .

A irieia de coracraorar a rioscoberta rias Ilhac cios Agoroc

veio na sociuoncia cio raovimor.to langado com
"

qiorificagão de Gongalves Zarco, no craba.no quo

Erancieco Franco realizou para o Funchal. Jornais o

rovictas apoiaram essa iniciativa a que se ..oquir ..--■..

ocicras para c idadoc no continenre, coiuo Sant.irdii., quo

Gccejou rer o sou monuiuonto a Pedro Alvares Cabral .

tou.t: este aseunto ver ABC, n~ '>65, 14/'3/143L c [>.U'lLJP

o.t __ N. )i.fcias ,
3 0 /5/1931. Ve r t amhem Jo.jq u i m S. ií . . I ,

<>n .

c i t; .

A intervengão de Antbnio Ferro t.m 1928, fov: c.i, quo a

ostatua do Infanto cia autoria d« Simrioc rio A Li.'.o.tch,

(soorLnho) peneatJa para Saqres focsc rio|.oLc co 1 c>

Viia Ktanca do Campo (S. Mi.quci, Agores). V-o

14 .

I ,;.

ColoniaL de Parií '
,

o

Fnquanto decorr'ta a expoeigao

o..,oritor Henriqtto Lopee de Mendonga apreeoncava
na

Acariomia dae Cioncias a ideia ria construgão do um

"uionumento coloeso" a erigir om Saqres com subscrLcao

nuivorcal. Vor D._arip .

do Ngtj.cias, 18/7/1931.

Campauha langada dcede Fevcroiro dc 1933, a par do

csforgo de divuigagao do pUr._o de .No.t_iol.as. qto: nesca

altura ia reproriuzlu as nove ro|)rosontagbcs
cciihoc itías

tlt> intante.

0_Notjc_ias IliiF.tr.udp, 12/2/1933. As r opresentagrios sâo

rio fost.a Mota (t.io), Canto da Maia, Siniries d,- Aimeitía

Slíl



( so'brinho) , Francisco Franco, Toitias da (.'octa, Sii.ides <;-•

Almoida (t.io) <~ bueto o.v. .i stent e no jardiiu do :.. Porirc

rio AIc.'jiiI. ara o a estútt.a inaiiuel i n<i cio por I. <idd cios

<iorriuiinoe . Sob a representagão da t igura cJo Tní.mto D.

lionrique , que voltcju uma vrz mais a ser Loro.i cias pi.'ovn.

rie mncurĩio para professor de clecenho na F.S.B.A.L., >'iv

19.14, o mostno jornal oferccia ac suae pnqinas pura

cli'-'u .1 qar as novae propostae i.conoqt'ãf icar. . Coneorrondo

Fronci-. co Franco, Leopoldo do Almoida o Sotisa Goivcr- ,
•>

I uq.ir foi <itr j 1 >uído a Loopo lcio <!o Aimeida, mas ••í.i :i<!

proposta do escuLtor madeircnsc: c|uc eo [ Lx.i'.'.im ar.

ate.igũ'ĩs. Ali dizia-eo que a eua prova o "a cjuo

transmito mais a raga e a quo revela moio p':neanor>to

c r i ado r
"

. Ve r N.i_! , i ciac ĩli i_. t r_a_do , 4/10/1934.

A ccjnstitu Lgao politica dc 1933 ontra om vigor no di<i

. 1 cio AbriJ desse ano.

Ver Diãr_iq_ de__r,i.ebo_i, J 3/3/1933.

Vr:r p_ĩ -'i i; i p _.

de Not i.c i as
, 1H/7/J93J; »i:r t .imbeii.

Docr.'to- i-oi n' 23.4 05, do 27/ 1 2/ J 9 33.

Coii'. excepgão do Simôos de A]n.eida (sobr i nh<>) qui' i oeir.a

a nouioagão por pretenrier conomror
,

o com a intoqi acao

po:.- fc:rior de Pauli.no Montôs o K.ixiintano Alvos ( nomeados

i.'"->r :roa portaria rial aria rio 2 8 de Maio dc lr'3 4).

Dos 15 projectos apreeontados so '.•> passar am <i l . i .-: > • <!<■

apt'ociagão, tondo mesmo um dos scJ eccionario:; riosist irio

pos Leriormen to . Assim ficaram as cquipos RoIjoĩos . lo

Anrir.Tto Oaiiiei.ro ("Dilafando a Ké c; o I mpôi io" ) ,
V'-los..

l-'oi.:; Came Lu-Leopoldo do Almolda ( "ri.ir Nos t. t'iitu" ) , P.irrial

f'U'it 'ri.rn- Ij'iopohlo do Almeicla ("M<:i;") o M.imi'1 I Lim.i

Fernondes Sá-Fernandee de Sá (pai) ( "Saqror,
"

) .

Vor José-Auguĸto Franga, A Arto. qîi1 Portuqa J no Sec. I ...

XX (Lisboa, 1974 ) .

'f.-O



hs razôes de ordem orgamental apresentadas of icialmente

na altura, têm sirio recentemente avangarias outras. Ver

Pedro Vieira de Almeida, "Carlos Rainos, Uma estartégia

de intervengão", in CapMpgo_da_^p.osj^<ão____.et.rcjspec_ti-

va de Carlos Raraos, (Lisboa, F.C.C., 1986).

Ver nota n" 27.

Ver Pedro Vieira de Alraeida, in Hisj_D.r i,a___la_Art__eiii

Portuoal, ed. Alfa (Lisboa, 1986, Vol . XIV).

Idem.

Idem.

Ve r Diário do Gov.e_r.np , 16/6/1933.

In Livro de Actae da Assembleia Geral do Sindicato doc

Arquitectos (Acta n~ 3, 19 de Seterabro de 1934).

Idera.

Idein .

ĩn Livro de Actae da Direcgâo do Oindicaro rios

Arquitectos (Acta n~ 17, 14 de Janeiro do 19 1).

Ver Livro de Actas da Direcgão do Sindicato rios

Arquitoctos (Acta n" 5, 2 de Outubro rie 1934).

iLxpressbes citarias por Pedro Vicira cic Almeiria como

tendo sido incluídae no documento "Ropr esontngao-3b" ,

Ln l_____r.ĩ-?_r,..g--?L.-Ct p fí™ Portuqal, odigbes Alfa (Vol.

XIV, Lisboa, 1990). 0 documento em queetão não consta

nos arquivos do Sindicato dos Arquitoctos, existindo,

sequndo informagão de Pedro Vieira tle AimeLda, uraa

copia no espoLio do Arquitocto Carioc Ramoc

(propriedade doe hordeiros).

■)?A
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4 3 -

Posigão clefendida por Periro Vieira cJe Almeida, ot>. cit.

44 - Vc::r Piário do Governo, 13 de Maio de 1936. A Portaria

gue abre o concurso nomeia também o júri cuja

composigão c a mosma guc fora estipulada em 1933 coro

oxcepgao dc Maximiano Alves gue c subctj.tuirio por

Simôes de Almeida e de Paulino Montês guc dcixa tíc

fazer parte do elenco.

4 5 - Com intcrvengão do escultor Canto tla Maia, om virtude

da raorte repentina de Ruy Garaeiro, ver 0 Seculo,

12/4/1937 c Diario de Notíciae, 12/4/1937.

46 - "Teatral c Wagncriano" chama-lhe José-Augucto P'ranga,
'

n A Arte em Portuqal no __Século XX ( L i sboa , 19 7 4).

47-0 ccgundo e terceiro prémio coube ã eguipe Vaeco

Lacerda Marguee-Leopoido de Almeida e â de Antbnio

Lino- Leopoldo de Almeida.

48 Ver notas n° 31 e n° 42.

4'^ Doeroto-Lei n° 39.713, 13/12/1954.

50 - Nota Oficiosa da Presidência do Conselho, in D i a :
•

i o ric

Noticias, 23/8/1938.

51 - Ver Diário de Lieboa, 10/6/1937 e 11/6/1937.

52 - Vc r Diário dc Lisboa
, 13/3/1933.

53 - Ver nota n~ 27. A comissão foi constituida era Juiho do

1933.

54 - Ver A Voz , 26/6/1933 (Alfredo Piraenta).

55 Ictem.

56 - Ver nota n~ 27.

í> <y c.
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Alfredo Pimenta in A_Voz, 26/6/1933.

:dou..

Ver niário de Noticias, 18/7/1933 e vor A __z,

14/1/1934. A comissâo nomeada para estudar as baees do

concurco ao inonumonto de Sagres era constitu ida por

Jtiiio Dantas, Gago Coutinho, Matos Segueira, <Io.cc de

Figueiredo, Reinaldo doe Santos, Cristino da Si tva,

Antbnio Soares, Simôes de Almeida e Joaquiin Muiiso. A

que ficou encarroque de estudar ac bases rio concurso

para o monumento a D. Afonso Henriques era coiupusta por

JlíUo Dantas, Cago Coutinho, Joaguira Manso, Joco oc.

Figueiredo, Maros Segueira, Cristino
da Silva, Royttulcio

rios Santos, Joaquim LoLtão e Antbnio Soaros. Algune

ciLas depois foi. Lntegrada a presenga do arquitocto

Aittonio Piloto. Ver D_iiriq_de__)t__a_s , 10/1/19.4.

Ver A Voz, 19/3/1936.

Idetn .

Tdera. Ver também pi_áxip_de__g___c__as , 19/3/19 .b...

Ver A. H. de Olivoira Marques, Hi____t.clr_ia_de_ í^J.rtupa.:.

(Vol.IÍ, Lisboa, 1974).

Vor Hi_Lpgria_Cpi_itt:mp.prâ_^^ dLriqiria por

Joâo Medina, (Lisboa, 1985, Vol. II).

Ver --Ár.- de Notícias, 28/5/1935. É de refcroi.c Lar que

<i eccolha na altura da divulqagão desta piopocta e

coincidente com a celebragao do Ano X do Regiine.

Ver Diário de Notícjan, 4/6/1936; ver taiubo.u capitulo

[, 2 3 parte.

Ver entrevieta tío Cristino da Silva ao p.Lái' io. rie. N.o.i. ].-

cias, 4/6/1936.

f.?:.



Ver Diário de Lisboa, 20/5/1932 <• Diári.o do Noí i_c"._a:-;,

28 o 29/9/1932.

Vor capítulo 2, r Partc.

0. Salazar, "A embaixada da Colc'jnia Portuqiiosa no

Drasil e a nossa Politica Externa", in I _i;_cti_r.F___je_ c.

Notar.. Políticas (Coimbra, 1(>37, Vol . II), 2^ ori . púg.

27 3.

Ido-r.

V o r C'.' :• t a ; ogo !'•:xpos : g <i o Cair..o da Mal. i ( L i cboa , 1990).

Pora além do célcbre bronze, "Fami.Lia" datado cio 19 2 7,

são conhecidas vãriae vereôec cm terracota o or.

cimonto, uroa delas apresontada no Salão dos Artisĩ.o:,

1 ncicpendent.es , Paris, 1929, c outra, na 1 '1 i'o'.ra

Fznos i gão de Doloqne-Bi 1 lancourt , Parie, l'tjj. cí .

Ca t a .1 ogo riu í \ x_\ « . .

s i gúp_ Canto cia M.tia ( L i s boa , 19 90).

Vor copitulo 3°, I parte.

Alom de uma verba especifica para cori.o ol.eit.cj,

aumen tou-í c: t.anibcm a dotagao ria educagũo urt.iel.icu o <i

do Musou de Arte Contemporánca, criando-so, icjua J inenfo,

boleas para o eetranqeiro.

Sotjrc_: oete aseunto ver José-Auqueto Franga, A_ Arle___iĩ_i

ÍP.r t uqal no Scculo XX ( L i sboa , 197 4).

Vor ("j Not.ic.ias ._l.l.u_:;!._r_ad_o, 26/8/1934 (uit.iijo .inon iroo ) .

C.iJ:.ado por Pardal Monteiro e poicj l.ocí 1 ot;c> Don Kartiti na

ontrevista dada ao Diário de Notici.ae, 12/ 10/ 1 'i.bî . Cí,

Joec.-Augusto Franga, ot>.cit.

Dioqo de Maceclo "Os frescoe de Antbnio Lino", i n

Noviciades, suplemento literário, 13/10/1938.



"A Igreja de Nossa senhora de Fátima vista por uiu

arquitect.o" ,
in Novidades, supieraento 1 itorario,

13/10/1918. Ver também revista Ajpgui tec:tx)_s ,
n'-' /,

Novembro/Dozembro cie 1938.

Ver nota n" 78.

Ver Noy_i_d.ades, suplemento literário, 13/10/ll)38.

DLogo de Macedo "0 Apostolário de Francicco Franco", m

Novi_da.ri.gs, supiemento literário, 13/10/19.18.

1 dem.

<m

••
/

Iriem. Vor também Frajiciscp Franeo, oxposig.ĸ

re.!:.r_^p"j2ljj_.-;__d^_pbr^ do Fscultor, 188 5___1_9 5 5 ( 1. i r, 1 >ou

1 9 66).

j. ,ia Costa Lima "Salazar e os Apbstolos", i.n Hi'-.i «-r_ a ,

n
o
4, Vol.XXV, 19 37.

Ver Diogo de Macedo "Notas de Arte", in O, ;. i< le.it o,

Setembro, 1941.

2r DLcirio de Noticias, 30/4/194 2.Ve

Esbocetos deste estátua existem no eepblio do Criecino

da Silva, integrando o projecto de urbanizagão ctaquele

local. Ver projecto Assembleia Nacional, espolio d.:

Cristino da Si'iva, D. D. P . /C . A. M .

,
F.C.C.

Maxiiniano Alves preparava então a estatua d«: 1). A:i onso

HenrLquee que deveria fiqurar no Pavilliao cia lritnriagão,

apbe os maloqros sucessivos cto concurso pnblico

promovido em redor da edificagão desse raonuiuent o . As

stias cariátides foram colocadas em 1947; vor Dlogo de

Macedo, "Notas de Arte", in 0c.ideiTte, Abr i 1 ,
1942.

Sobro a obra de Diogo de Macedo, ver J. Cost.i Comos

Diogo.__d_e_Macedp^_^_jn__is __n_^_l_^__Lua____d_os_arv.i..s.._s

t: o
-



_a i.en ;;;..•<. , separata do Bolefim Cultural Amigos cJo Cuiu,

(Porto, 1982), Manuel Mencics, Di-.í,rJ_L'_r-h; _ Mucodo., col .

Art i r; , ( Li sboa , 19 5 6) e Cut ,.i.| or\o da Kx; •<
_

■ i g- '<" _" '_>.'J._ d' '

í''i.,:.".,|V.< S.N.I., (Licboa, 1961). Sobre <i obra clo

M>i\imiano Alvos vor A. Lopec do Mcndonga, Maximiuno

Alvec, (Draga, 1972).

90 - Ver ;.LLajJp______.)Lj_c i o.s , 13/4/1938. Sobro esta ot>ra •■

irieia da cua rcpresontagâo, uma voz. quc so o:u;:cntra

hoio muito detriorada, ver p. Século í lu-ri r-ĸlp,

9/4/1938.

91 - Ver Diár.i.o do Ncjttcia., 27/3/1930.

9 2 - Iden. Sobre a ampliagão do îluseu, ver João Couto "A

ampliagão do .'useu das Jar.elas Verdes", in lVi.ng_r-.ima, n"

13, 1943.

93 - Vor "Programa da Inauguragão do Fstadio NooLonal
"

(Licboa, 1944).

94 Lntrcvieta do listrela Faria, in AJio.la, 20/6/1946.

95 - Vor p_!-;stú.di.n Nuc;i pnal (Lisboa, 1944).

9 6 - ĩ'lom.

97 Ksta estátua do Cnnto da Maia executada om 193!!, pôrie

ser ainda reproduzida em 1944, in Panorama, n° . . lloji'

riosconhoce ee o seu paradeiro. A Revieta MunicipaJ , M°

:>(>, 1" Trimosl.ro clo 1940, Lumbéiu a ola so rcfere.

98 Antonio Ferro, "Carta Aberta aos Purtuquesee cio 1940",

in Diário de Notlciac, 17/6/19 38.

99 - inccnctio ocorrido rnii 1971.

100 - Sobre a autoria destas obrae vor Dlocjo tío Macedo

"Motas de Artc", in Oc_.i_d_on!__o, n" 27, Julho, 1940. Vo;-

:■■ ;: -;



também rovista PcT.noj__a.ma, nQ 3, 1941. Sobre a oPr.i do

í.uiulu Feyo, ver Selles Paes, B_a.r_.it_" l.'J;i"7, col.

Articcae Portugueses do Século XX, eriitor i a 1 !!.■:. .'clus

(Lisboa, s/d). Note-se ainda que se deve a l.ur.ita .■'oyo

as po.'ituagbes sirabblicae da "Raga" (1939), apro_ em. aria

:ia exposigáo Internacional de Nova lorque, o do

"ĩuipério" (1940), que pontificara na "Sala do

Precente" do Pavilhao "dos Portuquesee no M.mdo" ,
na

oxposigao do Mundo Português. F.xtremaiuenco pat t-e '.das ,

clas tôtn sido toroadas como uma tinica, porquo om ,i...has

é a mosnia ideia que permanece.

101 Vor capítulo 1, t parte. Sobre a obra <\c Raul X.ivi.-r,

vor Ltiís Chaves, Raul Xavje.Q escu. I.i or esi ., i ,i,i i i <>

( t. i sbou, 1 ')■".(> ) .

.o:; v.m" (\ ._Pa.cl.râo dos D___cob__iment_p_sJ 19.60, .•ri.g.io ri<>

M:0.P. (Lieboa, 1960).

103 Ver i.ota n^ 54.

;04 ArirLano do Gusmão, "A Arte ne Fxpos igáo rie !..• l..uf ,

0_D,!.a.bo, 16/11/1940.

105 - Ver 'rip.r ip_d.e_Not i cias , 27/3/1938.

1 0 <> Vo r n i,ãr_ig__dp__G_g_ve_rjio , 2 a s ér i e , nfi 211, 1 0 /v / 1 u U. .

L07 Vor Diogo d« Macedo, F.ra_nc_is cp_J_ra n co (Lisboa, lu56).

108 Foram-l.li.-i dadas todas as facilidadee clo Ateiior. 0

l.stodo cedeu-lhe o antigo ginásio do Li.cou Filtpu d.:

LeneusLro (.'. Ru.i Almeida Brandâo).

109 Dezonas de eebogos e maguetes eão coulicci d.ic . 0 Mtis.ai

Mulhoa, nas Caldas da Rainha consorv.i uiu.i riolae.

Todavia, é importante notar, nestcs cstudos, o ngor

posio na iconografia, prática esea não inuito setjuida

nu altura. Julgaraos gue a atengâo riatia a D. Jo.io IV

_
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pela época, e particularmentc oe eeLurioe c a

clivulgagão de gravurus anticjae quo a KcvicLa >;.._ Lj.pt-

tenár j os ío.i publicando contribuiram para f.omont.ar o

ccjneolidar essa coneciéncia. Vor R < ■;■■ i s to do :.:, Cc n L o 1 1a

r j o e , n° 2-3, Fevereiro-Margo de 1939. Sobro ostu

obra, em particular, vcr Reynairio cios Sunt.os,

"Francieco Franco" in Co 1ôqu i o A r t ee c Lo I.. ru s , n& 38,

Abril, 1966. Vor tambéra do rocsmo autor, "A Kct.itua

f'.queetre de Francisco Franccj", in Diáiio rio Nol i'cius,

>1 /17/1940; maie centrado na proc>cupagão tconoqt.i I icu

cxi.ete o artigo do Diogo de Macedo, "A EsLatua de D.

João IV", in Ocidcnte, Agosto, 1940.

110 Vor R.eynaldo dos Santos "Francieco Franeo", tn Cn.l.i

_

i i p Artes c Lctrae, n? 38, Abril, 1966; vcr i <:i;i:bom

João da S i 1 va , 0 canônc dar> !■._: q__._i L u o s ._ .i'qu ■■ : ; l. r_e .
;
,

Cadernos da Seara Nova, (Lisboa, 1!M1).

111 - Dioc.io de Macedo "A Fstátua de D. João IV", Ln

n,:7.Líh_t_q, Agoeto, 19 40.

112 ■■ Vcr D-iririo de Noi icias, 6/1/1941.

113 - Ver revista Argui toctos , n^ 10, Julho/Setembro 1939.

_ 1 4 - \'o r D ĩ á r i o cio Govcrno , 2 a s 6r ic , n p 65, 1 n / 3 7 1 9 .

'

t 6 .

115 - 0 segundo prémio coube a Veloso Reis CameJo c ...uro'.u

Feyo; o tercuj.ro, o melhor cle t.odos, seria at ribuido ũ

"qu.ipc Januãrio Godinho c: Henrigue Moroira. Sobro <•:■■'<<•

concureo ver Diário de Not. icias, 29/10/193!- o aitigo

cie Mogueira de Brito, "As Maquetcs clo Moiiumont.o u

'■.ousinho de Albuguerque . . .

"

, in O Diabo, 8/1 1/i'rif.,

116 tnuu'jurada a 29/12/1940, com solenidades oficiui.s <■

representantes do governo quc sc dos.iocurum <i

t.ogambique . Ao raeerao tempo inauguraram- so padrôee tio

Lancjuene, Macontene e Chaimite. Ver Joaquim Saial,

ob.cit. Esta prática foi, aliás, comum o, no

f\ *\ o
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continente, i naugurarara-se igualmento uma sor.ie de

padroos ein diversac localidadec .

117 - Diogo de Macedo "Notas de Arte", in Oppdente, Abril,

19 4 0.

118 - Diogo do Macedo anuncia-a peia priiucira ver. na rcvisr.a

P_g_jden_t_e, em Janeiro de 19 39. Ac cuac expect.at ivac

ficaram explicitac na referência quo no aim sft]tt i n t o

Lhe faz. Ver Ocidente, Margo de L940.

119 - Pensado como "Monumento aos mortoe ria Crande Guerra"

era 1929 pela equipe Carailo Korrodt ,
Francisco Noqueira

e Ruy Cameiro, ele seria depois toca Liuonto rofonttu lario

por o-;te escultor, constitu í ndo uraa das obras priraas

cla Estatuária nacional.

120 - Ver nota n? 54. Alfredo Pimenta defenclia que para a

representagão de algune dos noscos rois, corno D.

Afonso Henrigues, sb o granito era raatéria digna cte

uroa tal inscrigão.

121 Ver Q_J_iptÍPÍa^_ĩ.lustrad_o/ 2/1171930; ver ta.r.bém Diogo

de Maeedo, "0 Fecultor Ruy Gamei.ro", in 0_.Di_abp,

1/9/1935.

122 - Ver Ocidente, Junho de 1940.

[23 - Ver pc_ide__t_e, Abril de 1939; vor tambéir, piar_i.o__de

;..<__.icias, 27/10/1037. Ver p_d.__nto, Seteinbro, l'M9.

124 - Diogo de Macedo "Quatro novos escultoros
"

,

P_a_nqrania, n^ 4, 1941. É iraportante acsinalar que, no

quase desértico panorama de estudos sobre a eeeultura

do periodo que tratamos, Dioqo de Macedo desenvol veu ,

paralelarnente âs suas actividadee de eecultor e,

depoie, de crítico, pesquisas que o levaram a puqnar

por um Museu de Arte Comparada, sri muito mais tarde

reali^ado, e em Maf.ra,.. Ver "A Escultura eu, Port.ugal",

12\)



f

in Soara Nova, de 5/12/1931 a 23/8/193'!. Iguai

intereeee pela prática do paseado, noraeadameni.o, pela

escultura de Alcobaga foi manifestatío por Barata Feyo,

que publicou, em 1945, uma brochura eobrc ecto

aseunto. Em 1950, Reynaldo dos Santos completou o seu

2.9 volttme sobrc: A Es c u 1 1 u ra em Port u qa 1. , com um

prefácio resultante da ínveetigagão c invcnturi ugâo

consequidas. Eetc cra, porém, um outro c.iminho rie

ubordagem que, guinr.e ano:j depoic, com nova

perepectiva ,
foi retomadc> por Ernesto de Sousa no eeu

1 Lvro Para o Esturio riu f'.'ccultura Portuqucsa (Lisboa,

19 65).

12 5 - Ver Diário de NotLcias, 9/7/1943.

126 "A renovagáo no ensino da cc:râmica artíetica", in

Diúrio Popular , 18/11/1949. Ver Lambém Panoraroa , n ?

31, 19 4 7.

127 Poga doada em 1955 pt:lo autor ao Musou Machado de

Castro em Coimbra, tendo-se ai mantido até ser Jevada,

no principio da década de oitenta para Mafra. Cf .

Catálocio oxpos igûo Canto da Maia (Lisboa, 19 90).

128 •

Aprovada em cerimbnia precidida pelo Biepo cle Lelria a

13 de Maio de 1928. Ver Francisco Pereira de Olivcira

i'ura a llistôria da Urbanizagao dc Fáti roa ( I, L r-Ljoo ,

e/d) .

129 Anionio Quadros, in "57", ne 2, Li sboa , AgoeLo, 1 b !.> 7 o

I ntrodugão a unia Eetética Lxi. ctencial ( Li eboa , 1 9 5 4 )

pág . 124. Cf. José-Augusto Franga, A_Arte _em Portuqa 1

no Século XX (Lisboa, 19 74).

130 - Ve.r oitt.revista cte Salvagão Barreto ao jornaJ Victbria ,

2/12/1945.

131 - Ver Diário de Noticias, 15/12/1946.
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Idein.

Tdoin. Ver também ___ár_______de__Ng_ti__i a <>. .
16/12/1947. De

notar gue a encomenda da estátua a Nuno Alvaree

Pereira se destinava ao Parque Eduardo VII, oiu Licboa.

A encomenda destas eetátuas data de 1946.

Ver Diár ig__ e_N_gt____ci_as , 15/12/1946.

'As obras do Pa rque
"

,
in Diário de L_isboa, 7/9/19 4 6

"D a nova L i sboa
"

,
i n _____y_i__^e__notí cj__a s , 16/12/1

Idem.

Idem.

rdoiu.

Algune destes gescos encontram-se hoje no Museu da

Marinha; outros perdeu-ce-lhes o rasto. Mas o pro-jecto

ria estátua a D. Nuno Álvares Pereira intoqrou a

maqueto do arranjo do Parque Eduardo VII, na exposigáo

do e 15 anos de Obras Públicas (19 4 8).

Ver Giiju^da_ej^ppipãp.___2_p^
(Licboa,

19 4 8).

Vcr nota n^ 131.

Est as esculturas ficarara depoic no I.S.T.

Kxiste uraa extenea bibliografia sobro esta exposigão.

Relativamente ã escultura ou com ecpecial ir.c trioucia

nela, ver Fernando de Pamplona, "Preseuga cta

Estatuária na Exposigâo de Obras Públicae", Ln Di.ári_g

da. Manhã, 28/5/1948 e Diogo de Macedo "Cenãculo de

Fetátuae na Exposigão de Obras Públicas", Ln Diãr_o_de

Noticias. , 28/5/19 4 8.
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146 CotLinclli Telmo, "O quo costumam sor o o quu poriei iani

sor oe Monumentos ComcmoraLivos
"

, i n 0 Di ubo,

16/9/1934 .

147 F.m ..oqundo c I orcoiro .lugures I icarum Joúo Fraqoso em

equipo com Bonto de Aliueida o Victor Palla, o MunueJ

Peroira da SiJva coin o arquitecto Fernando 'i'o ;.>:<:.'tra .

'.', o 1.) :
'

e e s t e con c \ i r so vcr A rq . i i t qc i.i i r <" i
, n ? :;. 2.5 t : 2 4,

."u Lo/Jtiiiho de 1948. Sobre ostes concursos vor i) '; <>qo ri"

.'acodo, in p(:_i_riqrilj:, Fcvcrciro rie 19-16 c íîorgo <io

1 9 -i 7 .

14 8 In i oiodn... com Adriano ric: Ousmúo. Ver !__epypi-..:.1 .

1 i / 1 7 / 1 9 5 7 .

149 Vor riopoimento cic José -Augusto Franga, Ln l_.__p.__. _c<"t,

i 3/12/1957 c tamb'Vĩ o dc Adriano dc: Guemâo, no mesmo

joi'ual, om iĩ /12/ 1957. Er-cul tores coiuo V.isco riu

Coi.ce i gão, llcin Semke, Leopoldc) clo Aimo i.ria . Jorqo

V i o i ra o í'.ri r L a Ba r re i ra .1 o ram também i n L e r ro < ja rioe o

uii doixur.'im uc suac ro:.peoL.iva__ anáLieec dc un.ia a '■_.

ti.agúo que lhes orn vital trane I'ormar . In I>5 _>;ii.. 1 i cu ,

tt, 16, 1" o 28/12/1957 c: 15/1/1958.

150 - Vor depoímenLo de AnLbnio DuarLe, in Ropi.il:> I i c.i ,

70/ [ 2/1957 •

.1 51 - Vc.r D iá i;_i._t >_ I
_ qpuin r ; , 3 1 / 1 2 / 1 9 5 6 .

157 ..oso •August.o Franga, in Diãrio do Lisbou, .'.-. / í ]. / 1 'U.i, .

Noto-so gue Franc.isco Va 1 on^a tinha car ical.u r.irio u,i

pri.moira págiriu dc: 0 Soinpr.,._ Fixo, 2/11/1950 u Ksta-

t.uaria EncapoLada , a propbsito dos irionument os <i

llerctilano, G.irrett e CamLlo, n<i Aven.tda da [.ihocdacjo •■

prox i midaclcs .
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'AK'I'F

NOTAS

CLJjSAO

O. S<.ta2ar, discurso do Lnauguragão do ...P.N., i n Dtn.r.io

cio N..tjg_ia_s, 27/10/1933, t.ranscrito in S....t.j_c :__.,.r i.udci

cb->;;.. '. rie ĩnfori['.a__.\oJ._ tim. .lnc_trum.eii.to tie. Oo_v.er.io,

tí o _A <
"

gão ( L i :'; i ">oa ,
19 58).

. <. IiO:

Anto.nio rerro, 1 n D L á r io do_ N o r_i e_ia : ;
, 17/6/1 9 3 ti .

Cottint.lLi 'ĩ'olmo, "Um homein encoetado a um Pau", m Ac

gri.o, 7/8/194 1.

Vor capitulo 5, l'1- parte.

Criticas cio Adriano do Cusmâo nm 0_Djubo ent.ro lyjrt c

1940; o na So.u.i'o .Nova <i partir de ll'4ĩ.

V<:r prefacio rie Diogo rie Macedo, in C_aj_a_l, -.(>>_( ;u..i_u _da

ĸxpo.'.; gnc_de_. Mpldagen... ria._Rs.ccLl. i u t u Mrrí i ovu 1 Ko r r .sjuosn

(Lishoa, 1940).

Tcieiu.

Nota Ol ieiosa ria Pt osidoneia do Coneelho, i.i D i u.r i o.. ri<

No< i.oia:;, 27/3/1938.

Joao Couto, A.s_.Fxpg.ejcrie.s_rio..Arto
e Muscologia (Lisrioa

19 50) .

- Ideui.

Fxposigbes de Arte Sacra foram realizactas oiu AieiTquer. o

Obirius (1041), om Visou (1944), om Fvora (194 1 e 1944)

e nc> Porto (1946); esra ultiroa, purt icu larmont- Linpor-

tanto, tovo lugar na Igroja de S. Francisco ., dou



oriqem, na altura, ao Album du ...xpos i g'ão. clc; Arle Su.'iu

sobĩ'f o Coragão ( I < • Jccus ( po r t o , 19 4 0) .

Joao Couto, ob . cit.

Lciom.

O. Salazar, "Lra cJe restauragão . Kra d<- Lnqrandeo i nvn

to", in D.iccurcoc e Notae Políticas (Coimbro, i "_.'.■',

Vol . II), 2» ect. , paq. 143 .

A ori.ag.'ĩo doc Mueeus de Arte Contempm úneu >; Art <• An

Li.'ia, loqislada j>or decret.o daLado dc 17 c.io Junho de

i'Jîl, recu 1 tou nas refornas profundae que a pr_.in.iira

Koj.nbl. ica 'i n tioriu.' i. u . No:ri o campo particn 1 cr , tipv.' :;e u

^xi ingão dae Antiqas Academiae o ã sua subst- fr.u : gão por

Cor.solhos c Comiseôee de Arte, o repensomont o cio ont.o-

rior Muí'cu Nacional de DcLas Artes que toi dividtrio oro

cJois :íúc lo.js , constituindo doic organismos novo., , con

"ocogôer; c accrvos diforontos , quc dc:raro <>:. acttiai-1-

t'useue de Arte Contemporái.ea e Arto Antiga.

D'logo cJo Muoecio, "Arquivo clo Mnscu", i.n Cal a.l.og.i f»iio

( ! , i. e í.'oa , I (J 4 5 - l'i 4 6 , Vo 1 . í I ) .

0 primei.ro DirocLor cio Mtr;eu rio ArLc ConLoiiipurânco loi

o pint oi' Carlos Reis. Nomeado n 13 clo Junfio •'.<: 19! !

pur.i nsso carqo, ele aca'oou por trane i t.ir, nssi.m, ri<>

unt.igo Musou Nacional tie Deltio Arl.es, ondo í.ora o sc.i

ulLinio ditecLor, parn o novo museu que t"o:;uli<iiu clu

cisũo cJaquelc cm doi:; nticloos. Fm 1914, stioerio Iho o

p.ii.t.nr Columbano cjue prosidiu noc dcst i nos ihvO.u i.ns

ttLuigâo ai.e cet; reformaclo em Novcmbro do l'>27, olturn

ein ijiie é conv i. ri'iclo o pintor Scjuea Lopcs paru a.jsO'juro.t:

íi sua subsLi I. u i euo , acl.o í.otmnl <]iio so reali/.ou a H <!••

AI.m i 1. dc: L928. Como t.orcoi rc> dirccLoi' do Kuscu rio Ar t'-

Cont. c:mporânea ,
Souea Lopes permaneoeria neeso luqar ,,'■<•

2 (Jo Abr.il rio 1944, ou soja, aLé â dciLa clo :,on

I u .1 oc Lmento . A o'Le sucedcria o escultor Díocjo cío t.uce

:)2r,



rio, que tomaria poece do carqo a 1 de Julho de L'M4.

Fiubora oe critérios estéticoe que presidiram .1 ostas

vivéncias directivas fossem prat icaincnte
oe ineeinos,

aiquraae tentativae de remodelagão do eepago dario, no

Convento rie S. Francisco, forain observaclas n.i rii roogão

oc C.'olumbano. Por sua iniciativa, e i:om a coiaboi"...gão

do arquitecto Jocé Luis Monteiro, o Mtiseu l'o't roroorie

Lado em 1916 e depois ampliado em mais duas salas, era

duas fasec verificadas era 1931 c 1938, sob o i'lscg clo

Raul Lino.

Vo r Pa noraraa ,
n 9 2 4 ,

1945.

Ver CMÆÍPPÍ^ili^^pJ^^
(Lis'

boa, 1945-1946, Vols. I e II).

Iden..

Colecgão com a chancola do Museu, cri toriosau.ont ., pro-

qr.it.aria, ondo saíram volurnes eobrc "Co IuaIjuuo" (194o),

Car.loe Reic e Soares dos R.eis (1947), etc .

Fxposigbes de Carloe Reis, de Lupi, de Poi.icão, do

Anunciagão, de Cristino, de Joâo Vax, dc Soasa Lopes,

de VeLoeo Salqado, etc .

Diogo de Macedo "Quatro novos escultores",

n o 4, 1941.

Poiio raut-i ,

Vor Diogo de Macedo, "Notac de Ar

vereiro e Outubro de 1946.

n Oc l tí o.:.:. i...'•, e
-

"Casa Repe", Rua Paiva de Andrade, N^ "I .

exposigão Independente
e iu

os salbes de Ferro, ondo aLtas

Antonio Pedro participara
na

193 6, organizada contra

exporia em 19.39, e depoie era 1942 e 1944;

ocasional moviraento "dimensionista" eui 1935-193.. que

lí 3 r.



Dul.ra Faria refcronciaria no eeu livro "Dc: MurinoLti.

aos DimensionisLns" (Lisboa, s/d); e igualmenLe inter-

vira contra a célebre conferência de Reeeancj Carcia cm

19 7.0, na s.N.D.A., Lendo já na altura fundado uma Ga-

lcri.a de ArLe Moderna era Lieboa (U.P.) e exercido cri

t. ica de arte. Palraela Boden cxpueera exactamonte na

U.P., e AnLbnio da Coeta era ainda um jovem oscolar do

Belus Artoe. Cf. José-Augusto Franga A A.rto om Portu -

cial no Sriculo XX (Lieboa, 1974).

V<:i CuLãlogo da Fxposigâo (Lisboa, 1940).

Ver Joso-AugusLo Franga, A Arto em Portugal no Ji_;-j"y-.)_"

XX (Lisboa, 1974) .

Ve r cotálocio <ia expoeigão (Lisboa, 1940).

yuriaiTte, rovista de arte editada por Antbnio Pedro om

1942, e desaporecida ao segundo númcro cm 194 3, por

m.anifeeta falta de colaboragâo de guem nola pudeseo

o:.;cr;t:ver com a ocicjinalidade gue o dircctor pretend Lu .

v < •

i
'

1 3 i.arjo de I , i. cboa , 14/11/1940.

Ver Dlário de Noticias, 13/11/1940.

F.P. (Fcrnando de Pamplona), in Diario du. Munhû,

lti/1 1/194 0.

Dutra Furia, in NovidadeG , 17/11/1940, suplemcuLo cic:

"

l.oLrae e Artee" .

Ver .Toso Aucjust.o Franga, A Arte cĩra PortuciuJ. ng_ o(,.cnle

XX (Li.sboa, 1974).

Vcr "Climat Paricien", n^l, in Fradiquc, 19/12/1935.

DuLra Faria _D_e Marinetti aoe Dimeneionistai-; (L'tcboa,

c/d) .

::> 3 <■',



Vor Jûce-Augusto Franga, ob.cit

.-'. r t o

In Cartaj:, nQ 1- Lisboa, Fov.-Margo, 1936; ver i ar_

cto l.ishou, 1/2/1936.

CoLocgão privada.

Ver Dutra Faria, De_Ma_rJ_ne.tti._.o.os.._Di inor,sJ_qri i si
as (l.ifí

boa, s/d).

vcr Dutra Fari.a, pe___r__net_i__ap-._^ (LÍS'

boa, c/d) .

In Cat_cLÍpQp__J^Sal_ag_dps__In ( Licboa ,
9 30

Ver José-Augusto Franga, p___J______§__.l.á_ica (Lieboa,

1951) e Antbnio Pedr.o (Lisboa, 1970).

Citagão do plg.ippá.rJ^dp_lpJ^_-H2Íl^

.;i.e_i_r.a__e__G.a_legaj. (Lisboa, 1971, II, 198). Agoscinho de

Campos raencionara os "dadaistas", In Ler
—.__

'r.r.e.í _er

(I.isboa, 1924) pág. 201, recolhendo ai um art:.,qo pu
-

blicado era Fevereiro de 1916. Ci . José-Augucto Franga,

A__Art___em__P_grta^^ (Lisboa, 19 74). Vor

tambcm Jorge de Sena, "A Priraeira Rofcrcnci,. uo S.:r-

realisrao feita em Portugal", in pLári.p_rie._Nptj.oi as ,

c 17/1/1974.

10

Vor Pr_ese_nga n« 9, 9/2/1928. Ver tambcm Ferieiru cte

Cactro in A__D atajjr,a_ , suplemento iluetrario, n« 101,

2/1 1/1925.

Sobre o perigo desse desvirtuamento centrado aqora mais

oxpiicitainente nas realidades arfisticac, ver Cnilherrac

Fiiipe, in catálogo sua exposigao cin Madiid, om 1927;

incluido in _Petrus, "Os Modernistas Portuguosec" ( Porto

c/cl), I, 12.

Ver Dutra Faria, ob.cit.

j /



In "Cliinat Parisien" ny 2, in Revelagão n^ 2-3, L.i sbou

15/1/1936. Cf. Joeé-Augueto Franga, A Art.o ern Portugu i

n o Sccu.lo XX ( L i sboa ,
19 7 4).

Joeo-Augusto Franga, in Seara Ncjva, n? 1244/45, Janei -

r.'o, 1952.

Ver catalogo da expoeigão (Lisboa, L940).

Aproximagão feita por Joeé-Augueto Franga, in A_A.r' p_em

tP _'.____- tcraJ no Século XX (Lisboa, 1974).

Obras na posso da familia e dispersas cm colficcon:;

par ticulares . Cf . José-Augueto Franga, ob. cit., paq.

342.

Jn Gosé-Augusto Franga, "A Artc cm Portugai no Socul"

XX" (T.Lsboa, 1974), pág. 34 2.

ALclLer quc tinha sido de Antonio Pedro e Antoni.o Du

cost.a e quc serviu corao espagc> de acolhimcnLo d<i b.xpo-

cigáo do Grupo Surrealista dc Lisboa, em 1949.

Vcr 0 Diubo, 28/4/1939.

Vot riepoi.mento de Alva.ro Cunhal, in O Diabo, 28/4/19 3'.'.

Joeo-Augusto Franga fa~ remontar ccta linha criLica a

tini Loxto dc Cristiano de Carvalho eobrc a composigoo "A

VIDA" do Antbnio Carneiro, putjlicado in 0 Porto, iJtui.o

10 o 12/9/1901, vendo nole "o primeiro (e ciurunl.e vn

rLac décaclas únLco) Lcxto critico de idéntica fiiiagâo"

eaicJo ero Portugal. In A Arte oro Portuoal no !:__:'_cuj._g XX

(Lieboa, 1974), pág. 355, (nota n 5 2).

Vor ilustragôe:; cle Soeiro Pereira Coroes, Kel .ot ro:.

(Lieboa, l'Ml) e Álburo Desenlioe da Pri.cũo, 1 [)'., I ____' _5_5

( [jÍcLjou, 197 3 ) .

';, 'J c
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In josé-Augusto Franga, A_A_rt^ero_Por.tuga.l___n.G. .. V:._uJ.o_.XX

(LisLi.u, 1974).

Mário Raroos, in 0_D_iabq, 23/5/1939.

"Do Neo-Reaiismo
- Amândio Torros", in 0_ Dlobo,

71/17/1938. Ver tarabéra depoimento do Fernando ilainora,

in ĸxpressp, Revieta, 74/4/1982.

F. Naraora, Casa da MaJLta e M__j_p_s_cie___S___F_ran.cJr_s.(r;p; Vii -

gílio Ferreira, Vagão J; Afoneo Ribeiro Fec.t;uia_(le Sor-

V'ipp; heâo Penedo, Circo. Entretanto, Redol pubí i.cava

AyJ_e_irgs e Fajrga; Carloc de Olivoira Caea_.._n<;L [-lUJl'i <-'

Alt.a_eia; Manuol da Foneeca, A_lcle__,a__Np_va e Ce_rr_o_Ma_i_o.r .

Para o historial do moviraento dc Idoiac na literatura,

vcr c:arlos Reis, 0__pj_.s_cu_rsp__Idepl.ri.g_ic^o_dg_..Nj::<:c N'"'al i.c.i.no

_oj_t_L_i_gu_ê_s ( Co imbra ,
19 83).

Autoree: F. Naraora, M. Dionieio, J.J. Cochofel, J. Na-

itiorado, A. Feijb, M. da Fonseca, C. clo Olivo.i ra ,
S.

Muralha, J.J. Tenreiro e Políbio Comes doc Saiv.os.

Ver Manuel de Alraeida Carvalho, "Para uraa Histriria do

Nco-Re.ilicmo ein Portugal" in Jp.i_pal__d_o_ĩ,o_pr..\s_._e_Jii'.t_co;,

I.isboa, 17/7/1963. De Antbnio Pedro Pira,
"

A Linprensa

Coimbra na Cénese do neo-realismo" ,
in V__r_t;Lce , Nov-

-De_:. 1979. Vcr ainda Eduardo Lourengo "A ficgáo doc

anos 40 ou o neo-realiemo e o reeto", in Jg_rn_i.l_. de...__,e-

_r____tes e ĩdeias, II a 24/5/1982, e "A Ficgão doe

a no s 4 0", i n Cjit__icjgg_e_^.os_i.g_ãp_A__Ar
t e_P.pr t __au.es < ._no_e

Ang.s_4_0. (Lisboa, 1982, Vol. VI); o, Eduardo Pratío Coe-

lho "A política tíos Rios", in „L_-res_sp , Revista,

24/4/1982. Vet" ainda "Anos 40 O Noo-Roa 1 ísi.ig ju].q..ido

na Culbenkian", in Q__JornaJ,, 30/4/1982.

Eduardo Lourengo, "A fLcgão doc anoe 40 ou o soo-rea-

lismo e o resto", in 3j?_r_nal_de_h_e\; ra s__A_.__.3_e. rtí.e.Lu...,

11 a 24/5/1982.

'.)3í>



Ver depoimenLo de Antonio José Saraiva c dc Eduarrio

Lourcngo, in ívxp_rp______ , Revista, 22/5/1982. Ver turobon'

dopoimento de Joaquim Namorado in Expi ecso, Revi.el.a,

22/4/1982.

AnLbnio Josc Saraiva, in Gxpresco, RevieLa, 22/5/1982.

Depoimento prestado ao i'.xpre:'_. o, Revista, 24/4/19U2.

Vor depoimento de Mário Dion.ísio, in Fxprceco, Rcvistu,

24/4/1982.

''ct depoimento de Ernesto de Sousa, in J;,_xp.re_:__;_o, Rovie

ta, 2 4/4/1902.

Idcm.

Vor Dcpoimento de Erneeto de Sousa, in Expi'iqc.p, Ro-

visl.a, 24/4/1982. Note-se que eete dcpoimento o Lanto

maie imporLante quanto foi o eeu autor a langor cj pri-

mei.ro estudo eobre oste movimento, intitulado A. ]_.! u-

! ura Portuciueca Noo-Roalicta (Lisboa, 19 65).

Júli.o Pomar (Liebcja, 1990), prcfac.i.o de Mãrio Dionicio.

Vor "Fichas" publicadae ao longo de 1942, in Scnru Nqv.t

o ccjLuburagão poeterior na Vérti ce c_ue se prolonqa pe-

Los anos 50 fora.

Eduardo Prado Coelho, "A Politica dos rios", in Fx-

PLP.pip , Revis ta , 2 4/4/1982.

Ver Carlos Reis, oíj. cit. Sobrc ae artes pláeticus o

numu perspectiva intcgrada sá existem oc ostudos cio

Jo;;é ■

Aucjusto Franga, A Arte em Pqrtuqal n.g So.cuJ.ij. XX

(Licboa, 1974) e o publicado no Ca t. ■ i 1 oqo da I . x poc i gû
. >

At.1 '■■ Porl.ucn.icsa noe anos 40 (Lieboa, 1982, Vol. I >•

VI).

j ■__ fl



79 Ver F. Aivarenga, M.lu^Í^s_^ôri cp_-j:sU\tJ_cof:.
rio n.-o

. Rea 1 i giii
. __V i s.ua ..l_Po_rt_ucxués , ( Li sboa ,

19 0 9.

b0 Nliiu tnodesto atoiicr da Rua dac Flores, oi; Listĸ.a, or-

gani-.70tr ce uroa exoocigão onde participararn Fern.mdu u._

A/fv.-flo, JúlLo Pomar, Marceiino Vecpeira, 0O111 o,- V.ile ■■

J o s .- !•!a r i a ( '.01 iu: s Po r e i ra .

81 Júlio |-omar e Victor Palla expbero, entretanco, iw... ox
-

|,c,sLgoos de Arto Moderna tíe Lisboa o Poito, l r.-qu..-n

taucG eiitu.) u Fscoia de Belas Artee riestu oio.ĸlo u.n

tflli'.U .

....
v.-i Vo_rt._i_.oe, Maio, 1945.

83 Voi' Kornando Cuedes, in Cg_i_bpu_io , n» 32. Feveivii.o,

1965. V.-i' José-Auqusto Franga, ob . cit. pág. ri.o .

}<..; - t) Dia.lJo, 24/1 1/1'LJ5.

8 5 joigo Domingues, in 0_____iabg, 31/1, 13/2 o i:./>/l938.

v.o- tuiubém uu mesraa linha, Branca do Olivoir..,

qu.isto riorniom os artietas plãsticos", Li. (> n ._/....,

;_ :/ .0/1. 9 4 0.

!.>6 M.iiiuol Filipe, in /^___aj_de, 23/6/1945.

H7 Vet" 0_0.L_pbp, 31/5/L94C e V_____ce, Maio, 19-1... Anos ;u<. ,

rarrio, Mario Dionicio debrugou-se sobre a st.u orir... V<-

I 'o i i
, ij'iar'i ( L i sbua ,

19 6 3).

nli VoC[)oira, in A_.Ta.rd_e, 4/8/1945.

hu Vor Adriano do Cusmao, in Sea r/i__ Ng.V.a , 13/7/1946; V.-r

Mário Dioníeio, in 0_Glpbg, 30/6/1946; v.o aiiĸ!.. Di.ir.io

ria _M.-tn.in, 4/7/1946 ( artigo anônimo ) .

<i0 •• Sobre a hisrriria do M.U.D. ver José Maqa 1 h.i-s (...riinho,

"Coino Nascou o MUD em 1945", in I..LstppLa_0o„t .•:• ooroneu

S 'i J



ric Portuqal ( Li sboa ,
19 84, Toroo II).

Ver José-AugusLo Franga, ob.cit.

Vo r p i.ári.o da Manhû , 9/5/1947.

1 1 o r i .. on L e - Jo r n a 1 de Artee ,
n ? 11-12, H qu i

. n v, e n n ,

Juiiiio, 1917.

Vf- '" c _r.a_ra_Nova. , 31/5/1947.

A. O'Neill, A. Dcjmincjues, A. Pc:dro, !•" . A:.'.overio, J-A.

Franga, M. Cesariny, Moniz Percira c: Vespcira.

V <-. i." J - A . !•' ra n g < j , A A
_____

e ero___ppt_ n q. _!' . cc u 1 .q__X X ( ! , i s

i)oa, 1974).

Idcra. Noto-se que o autor refcre qtie apesar do catãlooo

conLar cinquenLa e oiLo núraeros, quaLro correcpond i.nm u

um quadro colecLivo e dois objectos não chcgaram a ser

cxpostos .

Vor Jocc Augusto Franga, ob.cit.

Jriom.

...obre ect<: aesunto vcr José -Auqusto !'"ianga, i n |. ima
,

n1-' 1, L.isboa, 1979.

Ver Josô-Augusto Franga, in Bu lango clas Act.i vlriadoc

Sui icalictas cm Portuqct'l. (Lisboa, 1949).

Vcr ontrevieta de Antbnio Pedro, in Diário cJe l.i shou ,

1 -1/2/1949.

; icai. u Npv... , 2/4, 4/6 e 2/7/1949.

Vci entrcvista de Almada, in Di.n/'ip dp L.isbpa,

28/1/1953.

?yh?_



05 Vcc Almada Neqic i ros ,
"Modernismo" ,

con I <•: .ira ) a oro-

nunciada na festa de encerrarnento do II S.ilAo tíe Ou-

tono oiii 1926, reproduzida in Obr<o._ Cq.iupl e.t. .o; sLÍsboa,

1 0 7 ? ,
Vo 1 . VI).

ti f , A 1 iuaria Neg ro i ros , D.i rpogãp __Ún_i.gn , ( L i sboa ,
1 9 .1 7 ) .

07 Aiii'.ada Neqroiroc, "CuLdado coro a Pinturu", in Ob.T.a.

Coupjptcp; (Lisbo.i, 1972, Vol. VI)

0 8 - looro.
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NO'l'A BTBLlOCIcAFU-A

Não exicte biblioqratia especí t ica sobro a arte ei:< Portu-

qal n< >s <iiio:; de 1940, mas apenas aquela quo resulta cu v.oi.i

exposiorio acompanhada por uin colrjquio, quo tovo iuqai" na

Functaguu Cnlouete Culbenk i.an
,

era 19B7, o que, s<_>i> ..quoio

ril.ulo, ioi orqanizada pe.lo Profocsor .lose -Auqusto Fr.ing.i, <•

na cpi.tl colaboránios na inves t iqagúo o rcunião da dcouineiito ■

c.io rjiu! lhe serviu de suporte. Do inesuto autor, a "Art o 011

Po rt.utf.il no ..éculo XX", publieuriu em 1974, consagra, por sou

!,,rio, nu.iior;osas pãginas a osse pcríodo, coiido aí obiu po->

1 1 e i I , l .

A oxpocigão do Mundo Por *
tigues ,

t.:in 1940, ponco í ji..mjii...íi

t.ul ri<i rit.earía, foi ob;-octo de vários esturio:'. , em 1490, no

;l;(;u<J.i!uento na revista "Colbquio-Artes
"

(n? 87, Dei'orouro ) ,

.,..,<; ju eiu 19 00 e Oiu 1981 ,
oesa rovietu publLear.i <■:■'.

:;.,l.ro o uoontecimento e o sou envolv i mento culturai.

Obviniuente, no quaclro das ost.ruturns sbcio-cu 1 tur.i i c uti

I. i:.uino.- uma vasta bibi Loqraf i a
,

oin voluroc e ein pub I. Lc<i.;oo:

periôriicus, Jora do domínio da HistrirLa da Art,-, ner.liuma

<!.:L<o, t uii.lx'-iu especifioa cio periodo ent qti.-stao, j.mi.-. i ••:

:oct.ii:ioi!t.o quescionado ou aborriario. A rocie abui.o.uo <• <■!.■

notns rctoronciais dá-lhe dc:vlda situagão, cort.;,:;■:<- :,..♦. íh.ĩ .»

;.r L! que uma listaqera de certo inodo abstructa e muitas v. :.-<::

t!o tiiscut: ive L aplicagão.

;. Lnvostigagão feita através do fonte.. docu:..oíi: nis ,

urquivos publicos e part iculares ,
dc publicagbes perioriicus,

,[.. Li.vros, brochuras e cataJogos vai acsim roferenc iacia, ihji.

!,,<•.. is ,ipi opi Lados
da sua uti . 1 i/.agão .

Pa.ooeu uos, porem, dc espeCLal utLl.iri.irio os L„l>, 1« :rt'i "

.-tonco rios arquivos em que rccolheinoc os principa.is elomon

i.g.î in.Hiitos, inciuindo íontee audio -vieua is e camb.-iii a

witi.un ..Le; riissertagôes ainda não pub I icaci.ie , uprosoi
■" udos n<

quuriro rio onsino do Departamento de Hi ■-; t .;> r L o ria A: c

euotarie rio ("iências Sociais e lluinanas ria Univcrc Lriario Nova

rio Lisb.i.-t, o!i que colhemos informagôes .

i



FONTK. . DOCUMKNTA I í.

i . Ai qn i vodq__i n i siorio riac Obras Púbiicau

Rol.iLbrios ci.i D.i recgão-Geral clos Sorvigo:.; ri"

ijibanizagâo (1944 a 1948), ( informagbo:; po I icopiadae ) .

r'roc:oscoe cjor rospondentes aos prc>"jc:t:!.os de Ui bonizago' •

••m curso (1940 a r»50), ( informagao mamo.or i ta ) .

AnLo-pro jectos o projocLos de urbani r.ugũo riu:, c Lciurie:. •■

viius tío pals ( cnoomcndudos enLre 1940 o 1950).

l.ibliotocu tlt.i Mi nist.ririo ciae Obi as Públicas

( t ■•! orênciae que inLcgram as notas).

A rqu i voc cJa Câm.i ra Mu n i <:_i pa 1 de T.i oboa

7. I . I'rocessos rio obra i'ojal ivos ãs ooiori i ug.'n:... publ icu'.

o privudas <jn<- la/.em partc d<> nosso tnqueril.o

(plant.ae, algadoe, roemôriae dcscri t. i \/a.-; , porocere.

camarários e corrocponriôncia vári.i).

2.:.. I'rocciiiĸi-i cio Urban i /agáo

2.2.1. l'lcino Director de Lisboa

7.2.2. Praga rio Areo iro

2.2.3. Bairro tío Alvaiatíe

2.2.4. Aiamotía Alonso Henriquos

2.2.5. Praga rio Jmpct'io
-

__ona Margi.no 1 rio Me.lem

2.2.6. Praga D. J'o.iu cla Câmara

2.2.7. Parque Fdnnrdo VII

7. '■
. Poláojo Cnlvo.ias. Vor espôlios.

2.4. .'iuceu tía Cidade (documentagão rola' '. va a sti-"-

conetituigão e a histbria dc Lisboa).

i



7.5. Arquivo Fotograf ico. Vor Font.es audio-vieuai s .

2.(, . Arquivo I! istorico (aicim dos processoe de obi..) reũno

i ncli :q)ons.;ivo ] inf o rmagão manuecr 'tta ■• . n.pt cr.ra

(Actas clas vcreagbes, Ana'ts rio Municipio, ic.r.i.

:-:..nicipaL o reiatôrios d<is CeronciaJ.

Aijj.ii i vo _eia .Câiii.i r a_ Mun \c lpaJ_dp_Ppr_tp

J . 1 . Proce:;:-Os dc obras rolativoc ås oorist rugri.:.

<• privadas qtio inteqrara o nosso inquôrito.

: . Llĩ.. i iC.T:.

Arqu i.yp ria .Cânwira, MunJ.cLpal_dp._Func.h.a__i_

■1.1. l.spolio Franc i :;<:o Franco. Vei ospolj.o:

Arqu i vo_ S . P_..N ../:;... N_._I,_._

•j.l. Docnmont uguo deposi tada numa dae dopendcuc i as rio

Palácio Fo/ o qtio onqloba váriac eepo<"LOS ri<-

uutituscritos cle interosee fulcral, ainda não ciatado

<• rio difieil ,icosso.

l.,.2. I"..ib L i cagoos iiuprcseae na Biblioteca do Palnc-O l'o

5.3. Arouivo totoqráí ico. Ver Fontee audio-v i -raa i s .

Arqu_i vopla _Soc_l<l,i Soc Ltîda.de_N.-ic t.o.na_l_de_B.e_l_a.e.-_Ar_t.e.e_..CS_-.N ■_! _ A_.J

i',.l. LLvros de Actac d<-is rounibee do júri do acr ibuigũi

clos Promioe "Silva Porto", "Soares dos !<eis"

"Runue Caraeiro" , (raanuscrito ) .

6.2. Livros cle Actas das reuniôes do júri de adiniceâo aos

...albes de Invcrno c da Primavcra (inanuscr ito ) .

:,h'i



Livtu:.; dc Actas dae reunioos do juri de aLriijuiguo

<io:: Prénúos (mcrialha rio Honra); 1$ , .1
'

o ..

'"

meriulhas) aos Saiocs dc lnvcrnu (1940 a 1950) o ri.i

!'[■ i niavcra (194j a 1950), (munuscrito) .

L Lvros cios autos do Lomariu dc posse cJos corpos

ci t rocLivos de 1940 a J950 ( manuscritos ) .

Piblioteca da S.B.N.A.

f> .
5 . 1 . Koúno importanl.c documonLagão i.inprossa ,

sobretudo catalogos das expoeigc'x's uli

roa 1 i/adas .

I . :ro i a Nu c i onal das B< : 1 a e -Ar.l o_;

í.'oũno uin fundo cons idorove 1 entre c:cpolio:. .

oucumen tagão varia sob.ro a sua prupria acfiv Itíurio .

B i l> I ioteca anc-xu coiti ospéc i es rarus scjbro o pc:i iori"

i ratarin .

' ' euto Nacional doe Aniu i i.euLos

Livro de AcLas cla AsNombloia Gerul do:. Locio

( :ĩiar.ur;cri I. o ) .

Livro cJe Autos de Lomada cio posse dac dj coc <;.."• •

(manuscriLo) .

('ontro cie Documentogno (Jo L.N.A.

)'■ .':'>. 1 . Rcúne importantc: riix.-unioiifugao munuccr i !..a ••

iropressa sobre a aet iviciade dcjs scus socior. >•

dn arquitectura nuci.onnl.

.. h S
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OUTI.OS AI.OUIVOS

! . M i n Uitêr_'ig_(h;-_l,:clu_c:.tgãtJ_Nacio_iiî_l

Uoparcamento cias Construgbes Escolaros ,
i ur.oqi;.

docuiuontagão manuscr ita importante cobro o Piano rio:

Conr..:!i,irios, const. rugôco; de alquns 1. lceus c f o1 ...graf i.v

ria Cbl.nio Univcr.sitar'ui rit- Coimbra).

. Instituto Naciona! dp_K,s_tat ispica

.-.ĩîU.:: '. os (h: I 9 0) a 1950 .

- .iecen:;euruo:il..) Ceral ti<i Populagao, 19-10 c ?PP>0

I. , Cen t ro . i .• Ar t.t:_ .Mg.do.rna/Fu n.d.agãp_Ca_l_pu.s t_e._C.til.ben
k i < i n

Dep.ii taniento do DGcuiiientagão o posguisa.

3.1. Documentugão iiianuccrLta cle Pintoros, Eccu J . gios t:

Arqu i ' oc' ' >:, .

1.2. DooLiiiieiri.ig.... v.oia ::obre a vida artistica n.ic ioual ,

cobrindo qrnncL- parte dos sous dominios.

', . I'ntrinr o.icto do Lisbon

Coinissáo DLocesuua para a construgao de novas Ign-ja.:.

B. 0 arquivo privario clo Professor A. Oliveira Sa!a:-ar clo-

octã a sor tratado para compilagão do "Livro Nt.gr o

stjbro o Regime Fascieta", e se oiicontra em roãos ch.

tospectiva comissão ( nomeada peLo Decreco -!...,■ i

110/7)1), contéin numeroca documentagao reiaciva <i

pt.liti.ca cultural e artistica cio Ectaoo Novo,

in.meachuuent.: cor respondênci a coiu Antbnio Ferro, L)u-,

pnchoco, olc. ĩn.feliĩ'inento, e por ra^ôes obvi.is,

pudemof; tcr aoosso a essa docuraentagao .

■ _U
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A I_U I VOS l'RIVADOS

An.o"- '!'c_.:'!.;.ia (Friho)

A n ! o n i o .

■' '

pe s ĸ ibc i ro

F rne:; !..■> <ie Sotisa

ooao S ic'iG' ■ ;

..Linno i i o Oorii nho

..io:;e AnqiĩĸLo Franga

L'.oi ! o i''"i' r'.ri ra

Toma:; rio Mol io (Tom)

FSi'Cn.ior:

Armoni.o Lo:;a -

Propr i edacie ria Faoti Lri.uio cio Arqui-

f<ictiira cJo Porto (atolior Arroénio

Loea)

r.jr'io'. iriimos -

Propriedade dos horriciros .

Cass.i <ino Hr'rinco -

Propriedadc da C.imara Municipa.. ric

Lisboa

Crii.d . i.no ri.i Si.lva -

Propr i odurio ri.i l,'unriuguo t.'u I tioctc

Culbcnkinn ( Depor! amonLo de Docu

mentagão o Pesqiiisa do Centro rie

Arto î'ĩodorna )

D i. o( ]<> ( ; o ",,.i cc:do -

Propr i odadc da F u nciugâo Ca 1 ou s t e

Gulbenkiun (Dcpa rtaroento c!o Docti -

roontacj'cão o Posquiea do Centro rio

Arto f'urieina )

DuaiCo L.ichuco ■- Propricd<icie d.i C . .. . t, . (Pntacio

Gaivoin:-. )

i'' . Kc.LI do Amatui -

Proprioriuric riu:. hordeiros

l'i'anc i.!, co Frnnco - Propri odadc rio C.M.F. (C.îmar'a Mu

nicipal do Fun.;!iul)

K.iu 1 l,iin> -

Propricriut |e rio:; herdoiros (em .:.!<■-

pos i Lo no t'enLro rio DocumeriLuqut1

e Pesquieu do Contro de Arto í.o-

derna, F.C.G. )

yj 0



DK PO.J MK N i'()S_R_KCOLHJ_DOS

/Li'cjti i ::.<•: t.'to Aqoetirtho Ricca

C L ii' :<i-;' a Antônio Lopes Ribeiro

:■
■ i. n i < , ;• L.i r t oe Bot o ĩ ho

Arqu.. i.c-ct o C<ísgí<í;..:> Darbosa

Aí'íju i t.ect o Honriquo d>: Carvalho

Arqu i t.t:ci o Juiiuari.) Godinho

ArquiL.ocio Juao Sirabes

p < nt.or Jul io Poraar

;'u;c[ii 1 1 ect.o Lu is Ri'tiavente

i'iiito:' Huio.'lino V.-spo i.ra

Doi.ii or M.'irio Dionlsio

pL.itor î'.iulo Ferreira

P i. 1 1 1. cj r T 1 1 o :n . . e d e l.e 1 1 o

. \ ;"•: ] u : '. < : t
'

'■■ c> V L u na ci e L i. "ia

Sûl



n í :;si.:rta_ >!•::; km hij__ria_da ahtk contfmi'dkAnfa

Cr i : ■ I. i n-i Aceverio Tavures, "A Sociedude Nociona 1 rie Pe.-.as-

-Art.os 1 '.01-1945" (Linboa 19.J3)

,ĩo!io Ptjtiro Borgcs, "LJoeliua Denoliel; o roi rio:; Fol ogi a I os
"

(Lisboo, .19(54)

A;i1.unic> ríodrigucs, "Antbnio Fcrro na Idadc: <Jo ãa:v, Baiv.l"

(
'

\ sboa, 1906)

Joûo P i nharanda, "0 AbeLraccLoniemo em Port.ugal" (Li;b"a,

l'.m, )

<ii,<u jis i m Saial, "FsLaLunria Ptiblica Portucjnesu , r_;_i.- 1 '.<". 0"

(LJsbuU, 19U7)

M.u'ia o-i Craga Dri..:, "A Arguitectura de Vei'oueio Os íisi o

i'ih, 1 >!i.n-1930" (Lisbon, lf)«9)
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fo_nt.i_.s_a.udio
- VJ_SUAI.S

!•' i 1 ini _.j i < 1 1 i <i :

Jornat de Actual idatíos , S.P.N., 1928 a 1945, CL com.o.ec.

Maciunal, Lisboa.

"A Kovoiugao de Maio", S.P.N., 1937 ( reai i..:ugũo, diá J oqo:,; ,

pl.iui i icagâo e montagem do Antonio i.ones Rit>ei.ro sobie uro

t.exto de Antônio Ferro) .

A Fxposigão Histbrica da Ocupagao", S.P.í. ., ) 9 .1 !

(toulii'.agão e locugão de Antrinio Lopes ribcLro, sobr<

tt.-xfc. rie Mar.uel Múrias), Cinemateca NucLonaL, Lirbou.

"0 i'oitigo do Império", Agência Coral da>; CoLcn'.us, l"-iu

([•oal ivagao, planificagao e diâlogoc cie AnrGnb. Lope:.

Ri.be iro, eobre argumento do Joagnira Mot a Junior),

Cinoiikitoca Nacionai, Lieboa.

"As F.-.d.uí. rio Duplo Conteuu. io", S.P.N., 1940 ( i."eu I i '.'.agau

d._ Antoiiio Lopes RibcLro).

.xposigão do Mundo Portuques" ,
S.P.N.,

(r.cit Lvngno, texto e iocugâo rio Antonio Lopos Riboiro).

"l'ort,;y<.L na Expocigão rie Paris rio 1937", S.P.N., '.9'1,:

( i <•<,.! izugâo, texto e locugão de AdcgíiLg Lopes ■>) .

C. u.-mat i'Cfl Portugueca, Lisboa.

"A uiorte e vitía do Engonhciro Dtiarto Pacheco" ,
:. .P.A.L.,

l'M4, (realizagão, texto o loeuguo de Anton.i., ;,.>po:.

K i ,-ir ; . o ) ,
Cinemat oca Port uguesa ,

Lisboa .

"A inauguragão do Fsrádio N.icLonaJ", S.P.A.C.,

(roait:.agáo, texto e locugão clc Antbnio Lopoe Ribo.ro),

Cinoui.iteca Portuguesa, Lisboa.



"o Cor' ejo HisLiJrico do Lisboa", C....L., 1947 ( 'o.i L i.cnc.i"

(Jo An'.onio L.upes Ribeiro), Cinemateca Portnqucea, Lisbou.

"Ou-.rt._o Anos rio Obrac Públicas", K.O.P., 194(1 ( eupoi v i sûo,

::oqueneia , monLagem o Locugúo de Antbnio Lopcs Ribe.ro),

C i r. cma t; eca i 'o r ' u cju e s a .

"14 Anos rie PoliLicu rio Espir i I o
"

, :. . P . A . C . , l'M.'i

( rc:a 1 L.::. ig<i<>, lexto, monLaqeti c locugũo <lo AnLonio Lope:

ivi.be , vo) .

"Umu Kevoluguu na Pa::. ", SNl, 194 9 ( rool i ._agão do AnLoi:;.c

Lopos Kihoi.ro, Lexto de Antonio Feiro).

■'Campauh.i FleiLoral de 1949", Uniuo Naoiona., 1949

( r.nporv ísuíj, tcxto e roontaqem de Antrinio Lopcc Kib"ii"o;

i ou : S /.agũo do S.P.A.C. (Servigu cio Actua L idnri'...

C j. n oma í
. o c 1 1 a I i c a s ) .

"Cauiparinn p.iru a Reeloigao cto Prosidento Carmona", iinino

Naoiona ] , ] 'Gl 9 ( reai i.:ug<io, t oxto c inontaqem de Antonio

Lopco; H ibe i i o ) .

"C.;sa. puru Tr<ibalhadcj;"es" , Federngno das Coixas '!-•

Pí'i'víaJ'-ih; i <i , 19!j0 ( real i_..agão, Lext.o o monLagem clc AuLoni.n

Lopos K i l,o í i o ) .

:>:.;
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