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«Confesso que me senti deveras desconsolado, e fui-me andando pela rua fora a pensar que 
neste nosso mundozinho desanimador as pessoas se dividem nitidamente em as que não 
querem saber e as que já sabiam tudo. Não há meio termo!»

LINO, Raul – “Um Artigo Frustrado”. Diário Popular. Lisboa. (17 Junho 1950).
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Na construção de diversas narrativas de história da arquitectura, as aven-
turas de exploração de arquivos pessoais de arquitectos são em qualquer 
ocasião pretexto para apaixonados e glamorosos discursos. Das inúmeras 
deambulações possíveis a partir desses acervos, as pesquisas minuciosas, 
escrupulosas e esmiuçadoras sobre escritos de arquitectos são uma apetecí-
vel missão na procura incessante dos fundamentos, causas, consequências 
e influências da obra arquitectónica.
Imbuída desse entusiasmo a presente tese de doutoramento é um relato 
multifacetado de uma viagem através dos escritos do arquitecto Raul Lino 
(Lisboa, 21 Novembro 1879 – 13 Julho 1974) guardados no Arquivo da 
Família Raul Lino e na Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian, 
com o objectivo de compreender qual a natureza do Programa Intelectual 
e Arquitectónico de Raul Lino, ou seja, qual o fio condutor, não necessaria-
mente linear e homogéneo, que permite ler e interpretar a vasta e diversi-
ficada obra escrita do arquitecto português que durante o século XX mais 
escreveu e publicou em Portugal.

RESUMO
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1.1. ABERTURA

A história da presente tese de doutoramento remonta aos últimos dias 
de Dezembro de 2009. No decorrer de um curto e cauteloso telefonema, o 
meu colega e amigo Rui Ramos tinha apontado a hipótese de nos encon-
trarmos na pastelaria Ateneia, no Porto. O espírito natalício da conversa 
não durou mais do que breves instantes; afinal o assunto era sério e exigiria 
reflexão cuidada.

Em causa estava a possibilidade de estudo de uma parte do acervo do 
arquitecto Raul Lino (Lisboa, 21 de Novembro de 1879 – 13 de Julho de 
1974) que permanecia no seu antigo atelier em Lisboa, consultado recente-
mente pelo próprio Professor Doutor Rui Ramos e pela Professora Doutora 
Raquel Henriques da Silva.

A reserva do assunto a tratar revelou-se assim em forma de proposta 
de investigação, eventualmente desafio para elaboração de tese de douto-
ramento. O ponto de partida, intuição dos dois investigadores experimen-
tados, era um conjunto de pastas-arquivo guardadas num então misterioso 
Armário B que continham relatórios e pareceres elaborados pelo arqui-
tecto Raul Lino, nomeadamente ao serviço da DGEMN – Direcção Geral dos 
Edifícios e Monumentos Nacionais. O carácter e a quantidade da documenta-
ção pareciam corresponder a certa destreza revelada em pesquisas, leitu-
ras e interpretações desenvolvidas para elaboração da minha dissertação de 
Mestrado em Metodologias de Intervenção no Património Arquitectónico e, 
face a alguns impasses no desenvolvimento de anterior projecto de tese de 
doutoramento a proposta apresentava-se sem qualquer tipo de preparação 
prévia para tão inesperada e potencial reviravolta de âmbito de investigação.

Não precisava de decidir nada ali, sentada na mezzanine da Ateneia1 – 
podia pensar alguns dias, mas aceitar o desafio tinha consequências ime-
diatas; não era possível sobrepor dois grandes trabalhos de investigação nos 
anos seguintes e, assim, deparei-me com um enorme conjunto de preocupa-
ções e angústias, curiosidades e motivações. O melhor seria irmos os dois a 
Lisboa conhecer o Arquivo da Família Raul Lino e observar os tais documen-
tos, como aconteceu algumas semanas depois.

Entretanto, pessoalmente nada me ligava ao arquitecto Raul Lino, pro-
vavelmente o arquitecto português mais mal amado da longa passagem do 
século XIX para o século XX.

1 Curiosamente quarenta anos antes, Pedro Vieira de Almeida também apresentara a Diogo Pimentel a proposta de 
preparação da Exposição Rectrospectiva da Obra de Raul Lino (1970, Gulbenkian) numa pastelaria, a Herculano, em 
Lisboa. In ALMEIDA, Pedro Vieira de – “Raul Lino”. Jornal dos Arquitectos n.º 195 - A Cidade e as Serras. Lisboa: Ordem 
dos Arquitectos. (Março-Abril 2000) p. 37, nota 3.
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1.2. TEMA

A Exposição retrospectiva da obra de Raul Lino, inaugurada no Outono de 
1970 na Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa, provocou enorme polé-
mica entre os arquitectos alimentada pelos argumentos dos ensaios de José 
Augusto França, Pedro Vieira de Almeida e Manuel Rio-Carvalho incluídos 
no catálogo da exposição que caracterizavam o arquitecto Raul Lino como 
um arquitecto moderno.

À margem da exposição, a fechar o ano, Maria Antónia Palla publica no 
Século Ilustrado uma reportagem feita de entrevistas com o contundente 
título “Útil ou nefasto à arquitectura portuguesa? – A grande polémica em 
torno de Raúl Lino”2, apelando a vários arquitectos «para se pronunciarem 
sobre a obra e a personalidade de Raul Lino, o papel que ele terá tido na evolução 
da arquitectura moderna em Portugal, a oportunidade da homenagem que lhe 
foi prestada através da recente exposição organizada pela Fundação Gulbenkian 
e, finalmente, sobre o sentido da contestação que lhe foi feita pelo sector vulgar-
mente tido como o mais esclarecido dos arquitectos portugueses.»

Pedro Vieira de Almeida, em pleno rescaldo da polémica, apresenta a 
obra de Raul Lino como obra discutível e considera que Raul Lino não teve 
influência na evolução da arquitectura moderna em Portugal «dado que os 
melhores dos mais novos profissionais militavam em fileiras contrárias, sendo 
reduzido o número dos que o tentavam seguir. Mas nem uns nem outros entende-
ram o que Raul Lino tinha ensaiado fazer».

José Segurado mostra-se indignado com a escolha da Fundação Calouste 
Gulbenkian por considerar que a obra de Raul Lino, fechada sobre si mesma, 
não era representativa da evolução da arquitectura moderna em Portugal, 
quanto mais moderna; sobretudo que Raul Lino sempre combateu essa 
arquitectura em artigos de jornais e pareceres oficiais, recusando a lingua-
gem e as técnicas de construção modernas, permanecendo afastado dos 
complexos problemas sociais com que outros arquitectos lidaram, e impe-
dindo o desenvolvimento de muitos projectos de inegável valor. 

Charters Monteiro é categórico e drástico: «Se se entende por obra uma 
acção, isto é, pesquisa-método-conhecimento numa dialéctica que torna incindível 
teoria e prática, e ambas partem e se verificam no real existindo e existente, então 
em Raul Lino não existe obra de arquitecto. Apenas a ignorância da arquitectura e 
do seu carácter sobre-estrutural ou fins ideológicos […] pode permitir o lançamento 
da existência de uma obra como arquitecto e teórico em Raul Lino.»

Pires Martins também não reconhece a influência de Raul Lino na evo-
lução da arquitectura moderna em Portugal e atribui esse facto à superfi-
cialidade teórica da obra de Raul Lino que não produzindo qualquer «teoria 
motivadora de um movimento renovador ou inovador» conduziu as suas refle-
xões sobre arquitectura de raiz nacional à estagnação. 

2 PALLA, Maria Antónia – “Útil ou nefasto à arquitectura portuguesa? - A grande polémica em torno de Raúl Lino”. O 
Século Ilustrado, nº 1721. Lisboa. (26 Dez. 1970) p. 58-64. AFRL, Armário E.
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Muñoz-Cardoso reforça a ideia de que Raul Lino não desenvolveu qual-
quer linha de investigação em arquitectura e que na sua obra não existe 
nenhuma relação dialéctica consciente e lógica entre teoria e prática que con-
duza à evolução do seu pensamento e desenho. A teoria de Lino resume-se 
para Muñoz-Cardoso a uma dupla luta contra o ecletismo e o materialismo 
internacionalista das primeiras décadas do século XX, assente num desejo 
de isolamento nacional que condenaria a obra de Raul Lino a um ecletismo 
em segundo grau – introvertido, ruralizante e decorativo, epidérmico, bur-
guês e pitoresco – incapaz de compreender o presente e desnorteado no uso 
da tradição ao usar indeliberadamente «dez séculos de História, do arabesco ao 
românico, do neoclássico à “arte nova”, do barroquismo ao racionalismo».

Costa Cabral, embora valorizando as qualidades de artista de Raul Lino, 
também considera negativa ou não significativa a sua influência teórica na 
evolução da arquitectura moderna em Portugal.

Já o arquitecto Nuno Portas destaca os dotes ímpares de Raul Lino para 
com lisura travar polémicas e estabelecer uma forte posição cultural, «defen-
dendo as suas posições e os seus projectos, atacando os que partiam de pressupos-
tos e perseguiam objectivos diferentes dos seus». Portas admite no entanto que 
a posição cultural de Lino, tida por muitos como «perniciosa no desenvolvi-
mento de uma nova arquitectura em Portugal», não sendo devidamente discu-
tida representa uma fonte de equívocos. 

Um ano antes, o mesmo Nuno Portas, num jantar de homenagem a Raul 
Lino por ocasião do seu nonagésimo aniversário que reuniu 200 amigos e 
admiradores, e recebeu quatrocentos telegramas de felicitações, não se pou-
pou em elogios e «apontou Raul Lino como exemplo admirável da conciliação 
da teoria com a prática, acentuando que, apesar de todas as ideias e critérios 
pedagógicos do homenageado, ele o considerava como um caso relevante, obreiro 
de uma tarefa fundamental e que pràticamente poucos conseguiram desenvolver 
com tão nobre sentido e isenção».3

António Valdemar, na mesma ocasião, num artigo n’O Século Ilustrado, 
interroga-se «Para quando uma antologia dos seus artigos e um álbum de projec-
tos, desenhos e aguarelas?» e recordando a actividade de escritor e conferen-
cista do arquitecto conclui: «O escultor Machado de Castro era da opinião que 
“em Portugal intrometer-se um artista a ser escritor é uma novidade que muitos 
poderão estranhar”. Isto significa que ou são raros os artistas que se exprimem 
através da palavra; ou que são desdenhosos e avessos perante a produção literá-
ria; ou, ainda, por terem o espírito e a sensibilidade dirigidos para outras concep-
ções. Pois Raul Lino possui, em elevado grau, o sentido apurado do expositor, o 
conhecimento do idioma, dos seus mistérios e subtilezas o que lhe permite fazer 
páginas cheias de vida, ricas de ensinamentos, sedutoras e límpidas.»4

3 – “Expressiva homenagem a Mestre Raul Lino”. O Século. Lisboa. (22 Nov. 1969). AFRL, Armário B: RRL.

4 VALDEMAR, António – “Mestre Raul Lino a uma década do centenário”. O Século Ilustrado, nº 1661. Lisboa. (22 Nov. 
1969) p. 42-43. AFRL, Armário E.
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Amorim Ferreira da Academia de Ciências de Lisboa, ainda em 1969, ao 
abrir a conferência Das cidades e do sentido humanista, apresentando o confe-
rencista Raul Lino relembra o que se «tem aprendido e vai aprendendo com ele, 
nas obras que projectou e realizou, e nos livros e artigos que escreveu e escreve, 
recheados de ensinamentos, onde não se sabe que mais admirar – a solidez da 
cultura, a harmonia do conjunto, a capacidade de análise, a frescura do estilo ou 
a saudável irreverência»5.

Jorge Segurado, numa das conferências do ciclo que acompanhou a 
Exposição Retrospectiva, fala das ávidas leituras que em jovem fez do livro 
A Nossa Casa, e de como nele «colheu frutos, conceitos e regras de boa teoria, e 
conhecimentos de aplicação prática sobre o problema da habitação», destacando 
a clareza da linguagem, «sem pompa nem retórica», de uma «singela teoria 
escrita». Para mais adiante destacar o regalo com que lia a «original e clara 
prosa» de Raul Lino, plena «de pessoais conceitos e ideias através de uma filoso-
fia humana e construtiva» com laivos de «ironia».6

Azeredo Perdigão no início de 1973 no Museu Nacional de Arte Antiga 
por ocasião de uma das últimas aparições públicas de Raul Lino disse: «Raul 
Lino é, sem dúvida, na idade contemporânea do nosso país, uma figura da maior 
projecção, não só por ter vivido muito, mas – o que é bastante mais difícil – por 
ter sabido viver como homem, como artista e cidadão. Nele se congregam todas as 
qualidades que dão ao homem o direito de existir e de continuar; a consciência da 
sua humanidade, a profundidade no sentir e a simplicidade no ser, o desejo per-
manente de praticar com devoção uma actividade socialmente útil, conjunto de 
qualidades que, afinal, se traduzem na capacidade de dar mais do que na ambição 
de receber. Este, o homem; e pode dizer-se que o artista não o traiu.»

Voltando atrás, Maria Antónia Palla conclui que «a coerência da sua argu-
mentação é um dado aceite por todos».

No entanto, se para alguns a obra de Raul Lino encerra um afastamento 
teórico e prático dos problemas da sociedade do século XX, um vazio de dia-
léctica entre teoria e prática, uma superficialidade teórica de argumenta-
ção estagnada, uma incapacidade de produção de teoria motivadora numa 
desarmante ausência de qualquer linha de investigação em arquitectura; 
para outros essa mesma obra é ancorada em sólidos pressupostos, numa 
admirável conciliação da teoria com a prática, pedagógica e isenta, apu-
rada e subtil, clara e sedutora, alicercada numa forte solidez cultural, har-
moniosa, analítica e irreverente, inspiradora nos conceitos teóricos e nos 
conhecimentos de aplicação prática, enriquecida por uma filosofia humana 
e construtiva, singela mas profunda, teoria e prática desenvolvidas com 
devoção social.

5 – “Instituto de Altos Estudos - Conferência do Sr. Raúl Lino, ‘Das cidades e do sentido humanista’, em 24 de Abril de 
1969”. Boletim da Academia de Ciências de Lisboa - Biblioteca de Altos Estudos, vol. 41, Fasc. II. Lisboa. (Abril-Junho 
1969), p. 96-101. AFRL, Armário E.

6  SEGURADO, Jorge – “Raul Lino. Artista Excelso”. Belas Artes. Revista e Boletim da Academia Nacional de Belas Artes, 
2.ª Série, n.º 28-29. Lisboa. (1975), p. 9-15.
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Ora o desconhecimento da totalidade de uma obra, para o bem e para 
o mal, produz facilmente rumores conhecedores e convictos. E interpreta-
ções procedentes de leituras parciais ou investigações limitadas a algumas 
noções enigmáticas ou polémicas, conduzem facilmente a uma redução do 
sentido global da obra e da amplitude e importância do seu enquadramento.

«Apoiado ou rejeitado, Raul Lino tem permanecido de facto desconhecido, 
servindo esse desconhecimento para um pouco abusivamente lhe atribuir 
intenções e responsabilidades que nunca teve, ou não teve com o grau de 
envolvimento que se lhe atribui, simultaneamente esquecendo outras que fir-
memente e coerentemente defendeu, mesmo com alguns dissabores, que se 
traduziram, por exemplo, pela pouco referida, determinação superior, como 
então correntemente se dizia, da dispensa da sua colaboração, em organismos 
oficiais a que estava profissionalmente ligado. […] É considerado ideólogo de 
arquitectura do regime, desatendo o facto que a «arquitectura de regime» foi 
coisa que nunca houve, ou se houve, ele não terá sido dela o mais fidedigno 
representante, nem sequer o mais significativo responsável. É-lhe recriminada 
uma alegada «fobia das fontes de gosto estrangeiras», esquecendo que ele terá 
sido porventura um dos homens de formação mais radicalmente internacio-
nal, e que são detectavelmente estrangeiras as suas referências linguísticas 
próximas. É acusado de se ter ferozmente oposto à divulgação da arquitectura 
moderna, passando por cima do facto de ter sido com ele a presidir ao júri, 
que foi atribuído em 1931 o primeiro prémio Valmor a um edifício de lingua-
gem racionalista. Atribui-se-lhe a responsabilidade da criação de um «estilo 
português» na arquitectura, esquecendo simultaneamente e por um lado que 
Raul Lino ele próprio ridicularizava os tiques daquilo a que chamava casas 
à «antiga portuguesa», e por outro, que Lino escreveu também que a arqui-
tectura se não deve «deixar envencilhar nos meandros arqueológicos, nem 
no formalismo escolar e sem vitalidade», mas sim «sofrer a influência dos 
tempos correntes» acrescentando (e quem discorda?) que essa mesma arqui-
tectura deverá «reflectir as próprias reacções nacionais, nela transparecendo 
as condições mesológicas e climáticas do país».»7

Por isso, desde a primeira visita ao Arquivo da Família Raul Lino, perante 
o vastíssimo acervo de escritos de Raul Lino e considerando em simultâneo 
o acervo de projectos protegidos na Biblioteca de Arte da Fundação Calouste 
Gulbenkian, perguntei-me parafraseando Pedro Vieira de Almeida: 

– Mas que tinha afinal Raul Lino ensaiado fazer?
– Qual a natureza do Programa Intelectual e Arquitectónico de Raul Lino; 

qual o fio condutor, não necessariamente linear e homogéneo, que permite 
ler e interpretar a vasta e diversificada obra do arquitecto português? 

É este o tema da presente tese de doutoramento.

7 Pedro Vieira de Almeida in ALMEIDA, Pedro Vieira de; Toussaint, Michel; Fernandes, José Manuel, Raul Lino. 3 depoi-
mentos em 1993, Lisboa: Associação de Estudantes da Faculdade de Arquitectura de Lisboa, 1993, pp. 9-10.
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1.3. TOM

I
Na construção de diversas narrativas de história da arquitectura, as 

aventuras de exploração de arquivos pessoais de arquitectos são em qual-
quer ocasião pretexto para apaixonados e glamorosos discursos.

No prefácio da edição francesa do livro de Beatriz Colomina Privacy and 
Publicity, Marie-Ange Brayer sintetiza o primeiro capítulo “Arquivos”:

«Colomina desdobra ali duas figuras antitéticas: a de Loos, que se obstinou na 
destruição dos seus documentos, mas que a história resgataria conferindo-lhe 
uma envergadura inaudita, e a de Le Corbusier que, ao contrário, se concen-
trou na preservação do mais insignificante documento, monumentalizando 
ele mesmo a sua própria história. A noção precisa de documento vê-se assim 
questionada. De um lado, a vontade de apagar qualquer vestígio, do outro, a 
vontade de hipertrofiar os seus rastos em signos inelutáveis para o historia-
dor. Desta forma, coloca-se a questão: como escrever, de um lado, a partir do 
espaço lacunar, e do outro, a partir de uma proliferação exagerada de docu-
mentos? Carência e excesso convergem numa mesma dimensão paródica não 
deixando de “alterar o equilíbrio” do discurso dos historiadores.»8

Destas duas condições, excesso e carência, foi feita a viagem empre-
endida através do Arquivo da Família Raul Lino e do Espólio Raul Lino da 
Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian – que se podem reunir 
numa única designação de Arquivo Pessoal de Raul Lino.

Excesso porque em ambos os arquivos a vasta quantidade de fontes pri-
márias não permite uma leitura serena do conjunto. Se o Espólio Raul Lino 
permite o acesso on-line a mais de seis centenas de processos de projectos 
de arquitectura, do acervo não tratado do Arquivo da Família Raul Lino não é 
sequer possível conhecer a verdadeira dimensão e carácter, apesar do enorme 
trabalho desenvolvido por Maria do Carmo Lino aquando da sua investiga-
ção sobre As artes decorativas na Obra de Raul Lino bem retratado nos Anexos 
Fotográfico e Documental, e agora, também, apesar dos conteúdos disponibili-
zados pela presente investigação.

Carência porque nesse excesso existem lacunas importantes para a com-
preensão e contextualização das partes e do todo que apenas poderão ser col-
matadas através de novas abordagens aos dois arquivos citados, mas também 
por via da consulta de outros arquivos públicos e privados, onde é possível 
encontrar documentos adicionais que melhor informam aqueles outros que o 
próprio Raul Lino se dedicou a preservar, sem aparentes pretensões de auto-
-monumentalização ou intenções de auto-destruição.

Desta primeira constatação, informada pela exploração adicional e 
efectiva de arquivos públicos ou de utilidade pública – Forte de Sacavém/
SIPA. Sistema de Informação para o Património Arquitectónico gerido pela 

8 COLOMINA, Beatriz; BRAYER, Marie-Ange (introdução e tradução) – La publicité du privé de Loos à Le Corbusier. Orléans: Édi-
tions HYX, 1998, p. 10-11. [Privacy and Publicity. Modern Architecture as Mass Media. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1994].
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Direcção-Geral do Património Cultural, Arquivo Histórico da Educação da 
Secretaria Geral da Educação e Ciência, Arquivo Contemporâneo do Ministério 
das Finanças, Arquivo Histórico-Diplomático do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, Arquivo Histórico das Obras Públicas, Arquivo Nacional da Torre 
do Tombo, Arquivo e Biblioteca da Fundação Mário Soares, Arquivos dos Palácios 
Nacionais de Sintra, Pena, Queluz, Ajuda e Mafra, entre outros9 – devido à 
carência detectada optou-se por uma destemida imersão no excesso; imer-
são entendida como processo intenso de dedicação a um assunto – conjunto 
de documentos – durante certo período de tempo, com evidentes e assumi-
das marcas de submersão no sentido absoluto de voltado para si mesmo, 
num estado de alheação vigilante que não permite esquecer a carência.

Assim, uma parte pouco explorada do Arquivo Pessoal de Raul Lino formada 
por escritos da sua autoria guardados no Armário B, produzidos em diversos 
contextos e divulgados em suportes variados, dos repetidamente reeditados 
aos absolutamente inéditos, transformou-se no universo de estudo, ou seja, 
um conjunto de partes reunidas harmoniosamente num todo.

Na imersão no Arquivo Pessoal de Raul Lino, a conformação de um cor-
pus de investigação limitado mas de dimensões inverosímeis não puderam 
evitar que muitas aproximações progressivas àquele conjunto tão alargado 
de fontes primárias fossem afinadas, revistas ou mesmo rejeitadas, consi-
derando potencialidades e limitações de diversa ordem para o desenvolvi-
mento de diferentes hipóteses de tese e para a posterior construção de uma 
narrativa pertinente no âmbito de uma investigação em Arquitectura.

Se à partida se considerou importante uma concentração no tema da 
intervenção no património arquitectónico na obra de Lino através do cruza-
mento de projectos de arquitectura com uma vasta produção teórica discreta 
realizada por Raul Lino no âmbito da elaboração de pareceres ao serviço de 
diversas instituições públicas, o aprofundamento do estudo imersivo condu-
ziu à valorização do próprio conteúdo das pastas-arquivo consultadas, defi-
nindo como objecto de estudo, afinal mais claro e directo que qualquer outro, 
a obra escrita do arquitecto Raul Lino, considerando num mesmo patamar 
de importância os escritos publicados – livros, opúsculos, artigos, entrevis-
tas – e os escritos não publicados – pareceres, relatórios, memórias descri-
tivas de projectos e outros escritos, conquistando-se passo a passo aquela 
totalidade como referência para partir em busca do Programa Intelectual e 
Arquitectónico de Raul Lino.

II
Das inúmeras deambulações possíveis pelos arquivos pessoais dos arqui-

tectos – naturalmente repletas de especificações e particularidades, sobre-
tudo quando a montante não foram ainda desenvolvidas as tão úteis tarefas 
de tratamento dos acervos – as pesquisas minuciosas, escrupulosas e esmiu-
çadoras, sobre escritos de arquitectos são uma apetecível missão na procura 

9 Tenha-se em conta que durante o período em que foi desenvolvida a presente investigação muitos destes arquivos 
públicos sofreram alterações de designação, de tutela e de condições de acesso.
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incessante dos fundamentos, causas, consequências e influências da obra 
arquitectónica.

Independentemente do foco – dos trabalhos de catalogação às acções 
de âmbito filológico; da análise e interpretação dos contextos de escrita, 
produção e divulgação à consideração dos textos como catalisadores do pro-
jecto; do reconhecimento do seu papel demonstrativo, ilustrativo ou inter-
pretativo das práticas e das teorias às analogias entre livros e edifícios; da 
avaliação dos públicos e dos usos às conjecturas dos potenciais contributos 
para a sociedade; etc. – o estudo dos escritos dos arquitectos, como gesto 
colectivo de alargamento dos horizontes internos e externos à disciplina, 
constitui um campo consolidado de investigação em arquitectura e história 
da arquitectura.

Na introdução da publicação das actas do colóquio Le Livre et l’Architecte, 
organizado em Paris em Fevereiro de 2008 pelo Institut National d’Histoire 
de l’Art e pela École Nationale Supérieur d’Architecture de Paris-Belleville, o 
professor de história da arte e arquitetura Werner Oechslin procura des-
crever uma série de peripécias inerentes à essência desses estudos através 
destas palavras:

«Nos últimos anos, o livro de arquitectura suscitou um renovado interesse de 
uma amplitude surpreendente. […] No fundo, esse interesse não é novo. Mas 
recentemente surgiram projectos de inventário e de investigação sobre o livro 
de arquitectura considerados numa óptica mais vasta, deixando esperar que 
possam surgir investigações e conhecimentos mais aprofundados. Os novos 
meios de registo e de catalogação do livro oferecem uma ajuda preciosa e são 
uma fonte de estímulo para o investigador, mas são também um instrumento 
de sedução. A digitalização e as publicações em linha não chegam, não são 
objectivos por si só, existem para secundar um esforço de investigação intensi-
ficada. Em muitos casos a rapidez de acção destes instrumentos esconde o alto 
nível de exigência, as dificuldades e a necessidade de uma indagação laboriosa. 
Nem uma simples verificação, nem o contributo de uma reprodução, nem um 
estudo “exterior” e superficial que se resumam a uma descrição são suficientes. 
Desta forma, o especialista envolve-se em pesquisas aprofundadas de grande 
duração, que o levam a percorrer caminhos muitas vezes escusos e cultivados 
de armadilhas.»10

Consultar, observar, indagar, datar  – aproximada, provisória e defini-
tivamente –, inscrever, registar, inventariar, ordenar e relacionar em catá-
logo, descrever, comparar, confrontar e verificar parentescos de diversas 
naturezas, afinar, aprofundar, questionar novamente para melhor qualifi-
car e classificar, enumerar, designar e listar para dar a ver elevada quanti-
dade de fontes primárias – a imersão no Arquivo Pessoal de Raul Lino bem 
colocou em evidência todos esses caminhos «escusos e armadilhados» de 

10 OECHSLIN, Werner – “Le livre d’architecture – et au-delà”. In GARRIC, Jean-Philippe; THIBAULT, Estelle e D’ORDEIX, 
Émilie (dir.) – Le livre et l’architecte Actes du colloque organizé par l’Institut National d’Histoire de l’Art et l’École Natio-
nale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville, Paris, 31 janvier - 2 février 2008. Wavre, Belgique: Éditions Mardaga, 
2011, p. 9.
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âmbito filológico, sugeridos por uma particular curiosidade de aprendiz 
liberta de admiração ou rejeição prévias pela obra do arquitecto, num muito 
lento ritmo de conformação de um corpus de investigação próprio da inves-
tigação em curso.

No entanto, essas tarefas, absorventes e entusiasmantes na sua vertente 
de prudente e restrito contributo para elaboração de catalogue raisonné da 
vasta e profícua obra de um arquitecto extremamente produtivo, foram 
desenvolvidas, sempre e também, na expectativa de com algum acerto se 
alcançar um contributo não desprezável para proveito alheio futuro. Tendo 
presente que a deambulação empreendida constituiu oportunidade excep-
cional de exploração de acervo privado pouco conhecido e cujo destino per-
manece incerto, o investimento na divulgação de conteúdos do Arquivo 
Pessoal de Raul Lino foi alvo de cuidado reforçado no que diz respeito ao 
rigor e clareza das informações reunidas, apesar de todas as limitações e 
opções inerentes ao individualismo que marcou o trabalho desenvolvido, 
atributo que extensivamente continua a caracterizar grande parte do pano-
rama geral da investigação em arquitectura e história da arquitectura em 
Portugal.

III
A abordagem filológica praticada de modo deliberado em relação aos 

escritos do arquitecto Raul Lino não pode, todavia, ser desligada de um 
conjunto de outras operações igualmente extensas e complexas de obser-
vação, leitura, descrição e interpretação pessoais dos escritos guardados 
no Arquivo Pessoal de Raul Lino, que sugestivamente também as palavras de 
Werner Oechslin revelam:

«Um estudo sobre textos de arte e de arquitectura que aspire a ser mais do 
que um simples trabalho de filologia é, por outro lado, uma garantia para que 
não nos acantonemos unicamente em torno do seu objecto histórico, mas que 
abordemos, de modo geral, as questões de aprofundamento da teoria e dos 
fundamentos da arquitectura na perspectiva de um questionamento e de uma 
actualidade em perpétua mutação. Não há qualquer dúvida que as necessidades 
nesta matéria são importantes. Não as podemos afrontar sem recorrer a uma 
pesquisa radical, aprofundada e sempre aberta.»11

Ou, seguindo o pensamento de George Kubler no seu livro A Forma do 
Tempo, defendia-se desde o início da investigação, que o tratamento de 
grande quantidade e variedade de fontes primárias não teria como objec-
tivo escrever uma qualquer biografia focada na ordenação cronológica dos 
factos para a reconstituição da obra do autor, sobretudo quando os seus rit-
mos não coincidiram com os momentos instituídos por uma história da arte 
e da arquitectura baseada em periodizações tantas vezes fechadas sobre si 
mesmas.

11 OECHSLIN, Werner – “Le livre d’architecture – et au-delà”. In GARRIC, Jean-Philippe; THIBAULT, Estelle e D’ORDEIX, 
Émilie (dir.) – Le livre et l’architecte Actes du colloque organizé par l’Institut National d’Histoire de l’Art et l’École Natio-
nale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville, Paris, 31 janvier - 2 février 2008. Wavre, Belgique: Éditions Mardaga, 
2011, p. 9.
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“A longo prazo, as biografias e os catálogos não passam de plataformas de 
um só sentido em que facilmente se omite a natureza contínua das tradi-
ções artísticas. Estas tradições não podem ser abordadas adequadamente 
em segmentos biográficos. A biografia é uma forma provisória de examinar a 
substância artística, mas por si só não basta para abordarmos a questão his-
tórica nas vidas dos artistas, e que é sempre a questão da sua relação com o 
que os precedeu e com o que lhes sucederá.”12 
Assim, a história que interessava contar deveria e queria ser mais ampla, 

interpretativa e reveladora da natureza do objecto de estudo,  rejeitando a 
identificação exclusiva de períodos de coerência isentos de descontinuida-
des e procurando estabelecer novas pontes entre os diversos documentos. 

Com o intuito de demonstrar que esse caminho era possível, durante 
longos meses de trabalho contínuo, os documentos das pastas-arquivo do 
Armário B foram registados, catalogados e sumariamente caracterizados 
em duas bases de dados principais – Textos (escritos publicados) e Pareceres 
(escritos não publicados) – a que foram adicionadas outras três secundárias 
– Projectos, Correspondência e Entidades – e a partir de diversos processos 
de relacionamento entre elas, de labor nem sempre evidente e passível de ser 
renovado a cada nova abordagem a um ou mais documentos, foi possível criar 
condições para dali extrair matéria suficiente para uma efectiva valorização 
das longas durações como instrumento primordial de análise e reflexão sobre 
a obra escrita do arquitecto Raul Lino.

IV
Os primeiros estudos que procuraram entender o sentido global da obra 

de Raul Lino, antecederam o tratamento e integração do Espólio Raul Lino 
na Fundação Calouste Gulbenkian e foram realizados no final dos anos 60 
por Diogo Lino Pimentel, José-Augusto França, Pedro Vieira de Almeida e 
Manuel Rio-Carvalho no âmbito da Exposição Retrospectiva da Obra de Raul 
Lino ali realizada, dando origem a um catálogo que se mantém como refe-
rência colectiva essencial.

Antecipando a polémica em torno da exposição que envolveu dezenas de 
arquitectos portugueses das gerações que se seguiram à de Raul Lino cho-
cados com a dimensão da retrospectiva e as interpretações feitas através da 
obra exposta, Pedro Vieira de Almeida escrevia em 1969 nas páginas de A 
Capital:

«A primeira obrigação de uma jovem crítica […] é a de desfazer mitos. E desfa-
zer mitos não é destruir pessoas nem significa colocar as obras em prateleiras. 
Desfazer mitos é entender pessoas e obras no plano em que afinal interessa 
serem entendidos: no plano da valorização crítica.
Paradoxalmente, talvez, a construção e destruição de mitos não diz respeito a 
uma valorização positiva ou negativa dos casos mitificados, mas diz respeito 

12 KUBLER, George, A Forma do Tempo, Lisboa: Vega, 2004 (4.ª edição) (Yale University Press, 1962), pp. 18.
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mais profundamente a uma maturidade intelectual - e profissional, claro - da 
crítica dentro do sector. […] 
Por nossa parte devemos reivindicar a nossa responsabilidade de leitores, res-
ponsabilidade extraordinariamente elevada.
Assim, descobrir o que foi de facto a proposta de Raul Lino, se ela era ou não 
adequada às circunstâncias portuguesas, perceber o que dessa proposta ainda 
subsiste até mesmo no plano polémico, de problemática com possível actuali-
dade, em resumo entender o contexto circunstancial da proposta e valorizar 
as suas possíveis conexões com problemas ainda em aberto - ou recentemente 
reaberto - pela crítica e teoria da arquitectura, é uma tarefa que nos cabe, e 
que temos obrigação de levar por diante.
Recusarmo-nos a entender e a estudar Raul Lino seria absurdo com a agra-
vante de que aquilo que nos levaria a não o fazer seria precisamente aquilo 
que nos convida e obriga a fazê-lo: é que alguns aspectos da obra de Raul Lino 
ainda estão vivos, e os problemas que veio a propor ainda não estão resolvidos 
no plano da cultura e da arquitectura nacionais.»13

Alguns anos mais tarde, a partir de meados da década de 1980, estas 
considerações começaram a produzir novos efeitos. Trabalhos académicos, 
ensaios e artigos integrados em obras colectivas abordam progressivamente 
uma obra até ali bastante desconsiderada no âmbito da história da arquitec-
tura portuguesa do século XX, analisando-a quase exclusivamente a partir 
da análise de projectos de casas unifamiliares e com enfoque particular na 
campanha da Casa Portuguesa.

No que diz respeito ao estudo da obra escrita de Raul Lino, o texto de 
José-Augusto França – Raul Lino. Arquitecto da Geração de 90 –  é pioneiro, 
posso vê-lo muito mais claramente agora; refere todos os livros, alguns 
opúsculos e livretos, e dezenas de artigos, apresentando-os com esponta-
neidade e perspicácia, para descrever um «homem dessa geração que, em plena 
crise do finis patriae se agarrou deseperadamente à tradição nacional, criando 
uma ideologia saudosista e anti-progressista […]. [Todavia], a sua fidelidade à 
Natureza e uma sensibilidade que sempre desejou arredada de literaturas ou de 
especulações ideo-metafísicas (eu fui sempre muito lento em absorver as ideias, 
confessa ele, talvez com ironia), livrou-o das armadilhas piores em que essa gera-
ção caiu. Do sebastianismo, por exemplo, das nebulosidades, da demagogia – e, 
sobretudo, do pessimismo em que ela se afundou. Por isso nos pôde ele fornecer, 
em imagens de pedra ou papel, a mais bonita ilusão da portucalidade… A alma é, 
para Raul Lino, uma qualidade dos homens e das coisas que os homens fazem. É 
a porta de acesso ao infinito, mas é, sobretudo, uma qualidade, por assim propo-
sitadamente dizer, orgânica. Aí o essencial da criação, da lição, ou da mensagem 
deste homem.»14

13 ALMEIDA, P. Vieira de – “Raul Lino e a responsabilidade da nova crítica”. A Capital. Lisboa. (19 Nov. 1969), p. 4.

14 FRANÇA, José-Augusto – Raul Lino. Arquitecto da Geração de 90. In PIMENTEL, Diogo Lino; FRANÇA, José-Augusto; 
ALMEIDA, Pedro Vieira de; RIO-CARVALHO, Manuel – Raul Lino: Exposição retrospectiva da sua obra. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1970, p. 111.
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Treze anos depois, José Luís Quintino na sua dissertação de mestrado 
em História da Arte – A obra do Arquitecto Raul Lino (1983) – dedica dois 
capítulos aos escritos do arquitecto – 4. A obra escrita de Raul Lino e 5. A 
estética na proposta de Raul Lino – considerando que «começando por ser um 
espelho da sua obra enquanto projectista, a obra escrita abre-se em duas direc-
ções fundamentais: por um lado, constitui a base teórica da “Questão da Casa 
Portuguesa”, intenção arquitectónica de recuperação nacionalista, por outro foi, 
sobretudo nos artigos, a transcrição de uma observação quotidiana do mundo, tão 
conservadora como a posição nacionalista que assumiu na arquitectura».15 Num 
percurso através dos livros A Nossa Casa (1918) e As Casas Portuguesas 
(1933), Quintino explora as dimensões práticas e filosóficas da arquitectura 
doméstica proposta por Raul Lino, e ensaia em relação à polémica da Casa 
Portuguesa uma «ligação entre os escritos e a proposta formal», considerando 
que ali se podem encontrar motivos para uma degradação precoce da obra 
de Raul Lino. Por outro lado, através de uma visão de conjunto dos artigos 
dedicados a temas como paisagem, educação e crítica ao modernismo das 
artes e na vida contemporânea, afirma que Lino enveredou por um caminho 
de recusa da sua própria época e que conduziu a uma não evolução na sua 
produção arquitectónica ao longo do tempo.

A fechar a década de 1980, Paulo Varela Gomes escreve “Teoria da 
Arquitectura em Portugal: 1915-1945. O Modernismo e Raul Lino”, um 
artigo publicado na revista Vértice, dividido em duas partes: a primeira  
percorre diversos artigos e autores, desde 1915 a 1943, seguindo os pas-
sos de uma «ténue teoria arquitectónica modernista portuguesa»; a segunda, 
dedica-se à obra teórica de Raul Lino através de 15 escritos – artigos, livros, 
entrevista, parecer e conferências – diversificados no formato e contexto 
de produção, numa estratégia semelhante à que agora proponho, mas per-
seguindo apenas a teoria de Lino no que ela poderá ter contribuído para 
refrear a prática de projecto dos arquitectos modernistas portugueses. 
Paulo Varela Gomes escreve então que «o pensamento arquitectónico de Raul 
Lino assenta em três aspectos complementares mas distintos: a) a demarcação 
em relação tanto ao ecletismo novecentista como ao modernismo; b) a reclama-
ção da herança clássica; c) a formulação de teses filosóficas sobre a arquitectura 
cujas raízes são alemãs (trata-se de Aristóteles passado pelo crivo das teorias da 
Empatia e de Wölfflin).»16

Em 1993, Irene Ribeiro recuperava com renovado fôlego uma aborda-
gem mais filosófica à escrita de Raul Lino numa dissertação de mestrado 
em filosofia apresentada na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 
publicada pela FAUP publicações no ano seguinte. Iniciava o trabalho com 
dois capítulos – A Vida e a Obra e A Casa Portuguesa – procurando os valores 

15 QUINTINO, José Luís – A obra do Arquitecto Raul Lino. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 1983. [Dissertação de 
mestrado em História da Arte apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa], 
p.40.

16 GOMES, Paulo Varela – “Teoria da Arquitectura em Portugal: 1915-1945. O Modernismo e Raul Lino”. Vértice, II série, 
n.º 11. Lisboa: Editorial Caminho. (Fev. 1989) p. 73.



O VALOR DO TEMPO. O PROGRAMA INTELECTUAL E ARQUITECTÓNICO DE RAUL LINO · MARTA ROCHA MOREIRA32  1. INTRODUÇÃO

que ligavam Lino ao «mundo da cultura portuguesa», e prosseguia, noutros 
dois tomos – O pensamento e A casa – «num esforço hermenêutico de encon-
trar as traves mestras de uma “filosofia” do habitar, a partir da vasta obra escrita 
de Raul Lino, numa perspectiva […] de procurar sobretudo as constantes estru-
turais do seu discurso teórico […] [que] se mantem constantemente coerente, 
senão mesmo repetitivo e fechado ao exterior e à mudança»17.  Na conclusão, 
Irene Ribeiro apontava como «problemas insuperáveis» do seu estudo a falta 
de acesso a documentos inéditos de Raul Lino e a ausência de contacto com 
familiares e amigos do arquitecto. No entanto, é por seu mérito que são 
publicadas em livro as primeiras listagens de escritos de e sobre Lino, per-
mitindo pela primeira vez observar o conjunto de forma bastante clara.

Mas o caminho da exploração de textos inéditos não tardaria a ser 
empreendido em diversificadas frentes.

Em 1999, Maria do Carmo Lino entrega na Universidade Lusíada de 
Lisboa uma tese de mestrado em História de Arte – As artes decorativas na 
obra de Raul Lino – em cujo anexo documental inclui diversos escritos até 
ali inexplorados de onde se destaca pela quantidade e pelo interesse para 
o estudo em causa uma vasta documentação sobre o projecto de decoração 
da Legação de Portugal em Berlim que inclui correspondência, contratos, 
memórias descritivas, notas de encomenda e pagamento a fornecedores, 
um conjunto que incluía documentos guardados tanto no Arquivo da Família 
Raul Lino como na Fundação Calouste Gulbenkian.  Para além disso na biblio-
grafia actualizava as listagens de Irene Ribeiro.18

Em 2001 e 2002, Maria Helena Costa e Maria João Neto, interessam-se 
por dois tipos de pareceres elaborados por Raul Lino ao serviço da DGEMN 
– Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais.

 A primeira, escreve Os Edifícios dos Correios do Estado Novo. Um com-
promisso: o modernismo de Adelino Nunes versus o culturismo de Raul Lino, 
uma prova de licenciatura realizada no Departamento de Arquitectura 
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, onde 
estuda os projectos e obras de edifícios dos Correios da autoria do arqui-
tecto Adelino Nunes, contextualizando as opções de linguagem arquitectó-
nica através da crítica que Raul Lino elaborou sobre os mesmos num con-
junto de pareceres escritos para a Comissão de Revisão da Repartição dos 
Serviços de Construção da DGEMN.19

A segunda, redige um artigo com o título “Raul Lino ao serviço da 
Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. Uma nova perspec-
tiva de intervenção”, publicado na revista Artis, confrontando alguns pare-
ceres de Lino com as teorias e as práticas de reintegração arquitectónica 

17 RIBEIRO, Irene – Raul Lino. Pensador Nacionalista da Arquitectura. Porto: FAUP Publicações, 1994, p. 178.

18 LINO, Maria do Carmo Pimenta de Vasconcelos e Sousa – As artes decorativas na Obra de Raul Lino. Lisboa: Universi-
dade Lusíada de Lisboa, 1999. [Dissertação de Mestrado em História de Arte sob orientação do Prof. Doutor Luís Teixeira].

19 COSTA, Maria Helena Santos – Os Edifícios dos Correios do Estado Novo. Um compromisso: o modernismo de Adelino 
Nunes versus o culturismo de Raul Lino. Coimbra: Departamento de Arquitectura da Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade de Coimbra, 2001. [Prova Final de Licenciatura sob orientação do Prof. Doutor Paulo Varela Gomes].
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aplicadas por outros técnicos da DGEMN. Diz Maria João Neto: «A novi-
dade emprestada por Raul Lino não se apresentava apenas a nível de filosofia de 
intervenção. Os serviços não estavam habituados a ver produzir pareceres justi-
ficados, completos e críticos. Ao invés do simples concordo ou não concordo, Raul 
Lino enuncia o seu pensamento em várias linhas expondo os seus argumentos 
favoráveis, ou desfavoráveis e apontando, o que considerava ser, a melhor solu-
ção. Os poucos textos conhecidos dos outros técnicos, mostram uma sensibilidade 
diferente.»20

Poucos anos depois, a tese de mestrado de Rute Figueiredo, Arquitectura 
e Discurso Crítico em Portugal (1893-1918) (2007)21, e a tese de doutora-
mento de Michel Toussaint, Da arquitectura à teoria e o universo da arqui-
tectura em Portugal na primeira metade do século XX (2009)22, enquadram a 
obra escrita de Raul Lino num panorama mais vasto de estudo da teoria 
de arquitectura em Portugal. A primeira reflecte novamente sobre a cam-
panha da Casa Portuguesa através dos livros A Nossa Casa (1918) e Casas 
Portuguesas (1933) de Raul Lino. O segundo, aprofundando os temas da Casa 
Portuguesa, da arquitectura doméstica e da luta de Raul Lino contra a arqui-
tectura moderna, aborda outros textos como A Casa Portuguesa (1929), 
Auriverde Jornada (1937), Quatro Palavras sobre Urbanização (1945), Arte, 
Problema Humano (A propósito da Sede da O.N.U. em Nova Iorque) (1951) 
e alguns artigos publicados na imprensa diária, referindo tangencialmente 
dois pareceres referidos por terceiros.

Noutro registo, Maria do Céu Aguiar da Mota no seu Contributo para a 
compreensão da relação arquitectura, música e acústica no Portugal contempo-
râneo (2005)23, dissertação de mestrado da Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, debruça-se particularmente 
sobre a Música na vida, obra escrita e projectada de Raul Lino, destacando 
laços de amizade e colaboração do arquitecto com compositores como 
Alexandre Rey Colaço, Ruy Coelho, Ivo Cruz, Tomás Borba e Francisco 
Lacerda, debruçando-se sobre três textos principais – Quatro Palavras sobre 
Arquitectura e Música (1947), “Edifícios Escolares” (1915) e Espírito na 
Arquitectura (1935), e analisando os projectos da Sala Beethoven (1915), 
do Monumento ao Infante D. Henrique (1933) e do Cinema Tivoli.

E com uma estratégia semelhante de consideração simultânea de vivên-
cias, escritos e projectos, que também nesta tese se defende, Paulo Manta 
escreveu Raul Lino – Arquitectura e Paisagem (1900-1948) (2012), tese de 

20 NETO, Maria João Baptista – “Raul Lino ao serviço da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. Uma 
nova perspectiva de intervenção”. Artis n.º 1. Lisboa: Instituto de História de Arte da Faculdade de Letras de Lisboa. 
(2002) p. 253-269.

21 FIGUEIREDO, Rute – Arquitectura e Discurso Crítico em Portugal (1893-1918). Lisboa: Edições Colibri, 2007.

22 TOUSSAINT, Michel – Da arquitectura à teoria e o universo da arquitectura em Portugal na primeira metade do 
século XX. Lisboa: Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, Fev. 2009. [Tese de Doutoramento sob 
orientação do Prof. Doutor Augusto Pereira Brandão].

23 MOTA, Maria do Céu Aguiar da – Contributo para a compreensão da relação arquitectura, música e acústica no 
Portugal contemporâneo. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2005. 
[Dissertação de Mestrado sob orientação da Prof.ª Doutora Margarida Acciaiuoli de Brito e do Prof. Doutor António Pedro 
Oliveira de Carvalho].
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doutoramento apresentada no Departamento de Arquitectura e Urbanismo 
do Instituto Universitário de Lisboa, com o objectivo de ler a arquitectura de 
Lino «enquanto construção da paisagem». Numa recusa de «segregação discipli-
nar» na análise, Paulo Manta explica as relações entre arquitectura e paisa-
gem através de conceitos como encantamento, boas maneiras e valorização 
do património, percorrendo diversos tipos de projectos, obras e escritos de 
Raul Lino, sendo nestes que encontra uma «poderosa reflexão que lhe é intrín-
seca e transversal, de que a paisagem é uma construção circunstanciada entre 
a arquitetura e a vida, construção espiritual de equilíbrio, síntese entre razão e 
sentimento visando a continuidade do sentido clássico da harmonia. E a intuição 
da beleza, porque ontológica consubstancia uma possibilidade de superação de si, 
demanda tão necessária que foi na sua modernidade, como na pós-modernidade 
que lhe sucedeu ou na hipermodernidade que é hoje.»24

Paralelamente, durante todo este período outros estudos – exposições, 
crónicas, ensaios, artigos, dissertações de diversos domínios, documentá-
rios – dedicados a um só projecto de arquitectura, a um tipo de edifícios, a 
um tema ou estabelecendo comparações com o trabalho de outros arquitec-
tos, têm permitido novas abordagens.

Ao mesmo tempo, novamente Pedro Vieira de Almeida, José-Augusto 
França e Manuel Rio-Carvalho, e outros investigadores, historiadores e 
arquitectos essenciais para o estudo da história da arte e da arquitectura 
portuguesa, como Ana Tostões, Ana Vaz Milheiro, José Manuel Fernandes, 
Margarida Acciaiuoli, Michel Toussaint, Raquel Henriques da Silva, Rui 
Afonso Santos, Rui Ramos, Nuno Rosmaninho, Gonçalo Canto Moniz, 
entre outros menos conhecidos, em diversas ocasiões, foram escrevendo e 
dando lições, consolidando ou reequacionando o conhecimento sobre a vida 
e obra Raul Lino.

No entanto, não deixa de se notar que para o estudo analítico dos projec-
tos e das obras, para o entendimento interno das estratégias teóricas e prá-
ticas, e para o enquadramento disciplinar nacional e internacional da obra 
de Raul Lino, um longo percurso pode ainda ser e está a ser percorrido em 
diferentes núcleos de investigação.

 A pertinência da presente tese situa-se no caminho acima descrito de 
progressiva introdução de novos documentos para a leitura da obra de um 
arquitecto, actor privilegiado da cultura e da arquitectura portuguesas do 
século XX, que vivendo numa época de transição cultivou o culto pela his-
tória, pela tradição e pela continuidade, como elementos essenciais da sua 
actividade projectual, prolongando, sem deixar de actualizar, no sentido de 
sobre eles reflectir continuadamente, conceitos e linguagens na concepção e 
na crítica da obra arquitectónica.

24 PEREIRA, Paulo Alexandre Alves Barroso Manta – Raul Lino. Arquitectura e Paisagem (1900-1948). Lisboa: ISCTE 
- Instituto Universitário de Lisboa · Departamento de Arquitectura, Dez. 2012, p. 284. [Tese de Doutoramento sob orien-
tação do Prof. Doutor Paulo Tormenta Pinto e da Prof.ª Doutora Ana Vaz Milheiro].
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Nesse sentido, insistimos na pluralidade das fontes, não por ambição 
ou receio de que algo escape à nossa atenção, mas pelo seu entendimento 
como parte integrante de um todo, evitando rejeitar projectos, obras, docu-
mentos e contextos que possam contribuir para um entendimento global. A 
obra arquitectónica não pode ser lida isolada de outros aspectos da obra do 
autor e de aspectos situados a montante da elaboração dos projectos que os 
influenciam para lá da vontade de quem os executa. Assim, livros e artigos, 
pareceres e relatórios, conferências e correspondência não são meros apên-
dices da obra de Raul Lino.

V
Se as questões sobre o sentido global de uma obra, sobre as convergên-

cias e divergências internas e externas que encerra, encontram sempre uma 
resposta na própria obra, um conjunto de felizes acasos inerentes à explo-
ração do Arquivo da Família Raul Lino, proporcionou a esta investigação uma 
sólida e inesperada âncora que a libertou do peso da imersão no excesso de 
fontes primárias e permitiu seleccionar uma amostra de escritos de Raul 
Lino que pareceu suficientemente interessante e abrangente para conden-
sar aquela totalidade.

Essa amostra reúne um grupo de documentos que foram escritos por 
Raul Lino com o objectivo de serem lidos perante assembleias mais ou 
menos numerosas em sessões públicas, reuniões de trabalho, aulas, visitas, 
eventos de carácter mais privado, etc. Inclui memórias descritivas, parece-
res, relatórios, conferências, palestras, lições, epitáfios, discursos de home-
nagem ou de agradecimento, e outros textos.

Através deles, transformados em chaves de leitura, pareceu mais fácil 
demonstrar a existência amiúde de contaminações entre escritos não publi-
cados e escritos publicados, e identificar cruzamentos frequentes entre 
escritos e projectos.

Trata-se, evidentemente de um julgamento pessoal que adoptou um 
ponto de vista para ver e dar a ver segundo uma certa ordem.

Outros virão para contar outras histórias a partir do mesmo acervo, 
contribuindo para estabelecer novos limites e fixar novas ideias sobre o 
Programa Intelectual e Arquitectónico de Raul Lino.
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1.4. MODO E FORMA. ESTRUTURA

Modo e forma, metodologia e apresentação, convergem na estrutura.
Como relato do percurso de exploração dos Escritos do Arquivo Pessoal de 

Raul Lino, a disposição dos capítulos espelha directamente as três principais 
etapas da investigação desenvolvida, antecedidas da presente introdução.

Os três capítulos centrais representam três modos de observação e 
interpretação da obra escrita do arquitecto Raul Lino, que mantêm entre si 
relações e influências recíprocas e constantes, tendo cada um contribuído 
permanentemente para o desenvolvimento e conformação dos outros dois.

O segundo capítulo – Os Escritos do Arquivo Pessoal de Raul Lino: cronologias 
– divulga amplamente os acervos consultados, referenciando centenas de 
escritos e projectos de Raul Lino, bem como escritos sobre a sua vida e obra, 
dispostos em quatro cronologias fundamentais.

O terceiro capítulo – Os Escritos do Arquivo Pessoal de Raul Lino: amostra –  
recolhe e reconstitui quarenta e quatro escritos lidos do arquitecto, redigidos 
entre 1915 e 1973, publicando uma pequena porção do conjunto analisado 
com o objectivo de criar bases de avaliação do todo.

O quarto capítulo – Os Escritos do Arquivo Pessoal de Raul Lino: percursos – 
propõe um conjunto de leituras e interpretações de carácter mais temático 
ancoradas na Amostra do terceiro capítulo e que percorrem diversos tipos de 
escritos e projectos com o objectivo de melhor ilustrar algumas das particu-
laridades da obra escrita de Raul Lino.

Por fim, o quinto capítulo propõe uma reflexão final sobre a natureza do 
Programa Intelectual e Arquitectónico de Raul Lino.

Nota: Nesta tese recorre-se frequentemente à citação de textos que foram 
escritos ao longo de todo o século XX. Neles encontramos diversas formas 
ortográficas. Respeitou-se o mais possível os textos originais, evitando corri-
gir o que noutros tempos pode ter estado correcto. Por razões de maior coe-
rência e equilíbrio do conjunto, não foram usadas as recentes alterações intro-
duzidas no último Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.





2.  
OS ESCRITOS DO ARQUIVO PESSOAL 
DE RAUL LINO: CRONOLOGIAS



ABREVIATURAS

AFRL Arquivo da Família Raul Lino
ANBA Academia Nacional de Belas Artes
BA-FCG Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian
CSBA Conselho Superior de Belas Artes
CML Câmara Municipal de Lisboa
CMS Câmara Municipal de Sintra
DGEMN Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais
DNISP Delegação das Novas Instalações para os Serviços Públicos
DGESBA Direcção Geral do Ensino Superior e das Belas Artes
DGFP Direcção Geral da Fazenda Pública
JNE Junta Nacional de Educação
SAPN Superintendência Artística dos Palácios Nacionais
SIPA Sistema de Informação para o Património Arquitectónico

AFRL, Armário B: RAP
 Arquivo da Família Raul Lino, Lisboa, Armário B: Arquivadores de Relatórios, Artigos e Pareceres

AFRL, Armário B: SAPN
 Arquivo da Família Raul Lino, Lisboa, Armário B: Pacotes da Superintendência Artística dos Palácios Nacionais

AFRL, Armário B: Campanha da Vegetação
Arquivo da Família Raul Lino, Lisboa, Armário B: Pasta da Campanha da Vegetação

AFRL, Armário B: RRL
Arquivo da Família Raul Lino, Lisboa, Armário B: Pasta de Referências à Vida e Obra de Raul Lino
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O Arquivo da Família Raul Lino foi organizado, entre 1990 e 1992, por 
Isolda Lino Norton de Matos (1910-2008), filha do arquitecto, com o objec-
tivo de tornar mais fácil a consulta do seu conteúdo. Tendo sido entregues à 
Fundação Calouste Gulbenkian documentos relativos a cerca de 650 projectos 
de arquitectura elaborados por Raul Lino, o acervo da família reúne o restante 
espólio do arquitecto, destacando-se normalmente a colecção iconográfica de 
artes decorativas estudada por Maria do Carmo Lino em 1999 no âmbito da 
elaboração de uma dissertação em História da Arte1. O espólio do Arquivo da 
Família Raul Lino – escritos, desenhos, fotografias, livros, objectos – está orga-
nizado em diversos armários identificados com letras.

No Armário B encontram-se sete Arquivadores de Relatórios, Artigos e 
Pareceres, motivo da proposta de investigação que me foi apresentada, 
que guardam um vasto conjunto de relatórios, pareceres, propostas, arti-
gos, textos diversos, memórias descritivas, alguma correspondência, entre 
outros escritos, produzidos entre 1911 e 1974, organizados genericamente 
por ordem cronológica.

Estes documentos permitem percorrer transversalmente a variada acti-
vidade profissional de Raul Lino, colocando lado a lado a prática de projecto 
com os textos publicados, com o trabalho realizado em diversas instituições 
públicas, não excluindo as relações com diversas entidades, clientes, cole-
gas e amigos, apreendendo-se, com tempo, um ritmo quase quotidiano de 
trabalho e constatando-se de imediato o potencial do cruzamento dos dife-
rentes campos de acção para a compreensão e interpretação de uma obra, 
afinal, ainda pouco conhecida e estudada.

Apesar da falta de conhecimento do trabalho de organização de arqui-
vos e de certas opções no tratamento físico dos documentos, a classificação, 
ordenação e catalogação de inúmeros documentos levada a cabo por Isolda 
Lino constitui uma enorme mais valia. Ao identificar assuntos, sem os abor-
dar nem explorar, a árdua tarefa realizada permite oferecer matéria-prima 
bruta sobre muitos aspectos da vida e obra de Raul Lino, e claramente tam-
bém sobre a arte e arquitectura portuguesas, permitindo colmatar uma pri-
meira e importante etapa de conquista de fontes primárias, facilitando a 
pesquisa e a reflexão.

No entanto, a oportunidade de acesso e consulta de substanciais conjun-
tos de documentação do Arquivo da Família Raul Lino  – com todas as contin-
gências de um arquivo privado – não eliminou a necessidade de prolongado 
tratamento, análise e estudo dos documentos, percorrendo fases sucessivas 
de averiguação e sistematização das características do seu conteúdo; assim 
como não reduziu, nem evitou a repetição de novas e exigentes tarefas de 
classificação, ordenação e catalogação.

1 LINO, Maria do Carmo Pimenta de Vasconcelos e Sousa – As artes decorativas na Obra de Raul Lino. Lisboa: Universi-
dade Lusíada de Lisboa, 1999. [Dissertação de Mestrado em História de Arte sob orientação do Prof. Doutor Luís Teixeira]. 
Ou, na versão publicada: LINO, Maria do Carmo Pimenta de Vasconcelos e Sousa – Raul Lino. Natureza e Tradição nas 
Artes Decorativas. Lisboa: Scribe, 2014.
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Fig. 1 – “A arte da encadernação. Isolda Lino”. O Notícias 
Ilustrado. (17 Janeiro 1932). AFRL, Armário B: RLL.

Fig. 2  Introdução de Isolda Lino às suas listagens de 
documentos existentes no Arquivo da Família Raul Lino.
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A partir das centenas de documentos que foi reunindo nos sete 
Arquivadores de Relatórios, Artigos e Pareceres, Isolda Lino elaborou uma lista 
manuscrita com trinta e uma páginas, que conta com 1351 cotas principais 
[Fig. 3].

Das vicissitudes de cada um destes documentos enquanto suporte físico 
de um escrito de Raul Lino, desde o tempo em que foram produzidos até ao 
momento em que ali foram arquivados, muito pouco se conseguirá saber. 
Aparentemente parece díficil descobrir, por exemplo, como estariam arru-
mados pelo próprio Raul Lino antes da intervenção da sua filha. Seguiria o 
arquitecto esta lógica cronológica global ou teria outra de natureza temá-
tica? Não se sabe. Mas, desta ordenação percebe-se algum domínio dos 
assuntos em causa, com certa capacidade de os relacionar entre si mesmo 
quando afastados cronologicamente; destaca-se a perícia com que lhes são 
atribuídos títulos tantas vezes inexistentes; e compreende-se o engenho na 
introdução de cotas complementares com o acrescento de letras aos núme-
ros sempre que aparece mais um qualquer documento disperso; – ainda 
que, apesar de todos os cuidados, existam nesta compilação duplicações de 
escritos em cotas diferentes, por vezes seguidas, outras não; uma mesma 
cota possa conter diversos documentos sobre um ou mais assuntos; exis-
tam alguns documentos sem cota; nem sempre sejam identificados escritos 
idênticos quando se apresentam em formatos distintos ou correspondam a 
versões parciais, etc. 

Ainda assim, o conteúdo dos sete Arquivadores de Relatórios, Artigos e 
Pareceres resulta coeso e lógico, para logo se tornar incompleto quando com-
parado com o recheio de pequenas pastas e pacotes de documentos guar-
dados ali mesmo noutras prateleiras do Armário B. E mais parcial é se, por 
exemplo relativamente a relatórios e paraceres redigidos ao serviço de enti-
dades públicas, a comparação se estender aos arquivos da Direcção Geral 
de Edifícios e Monumentos Nacionais, da Junta Nacional de Educação, do 
Ministério das Finanças ou do Ministério dos Negócios Estrangeiros, entre 
outros.

No entanto, das pesquisas realizadas resulta uma constatação funda-
mental: o Arquivo da Família Raul Lino e esses outros arquivos são comple-
mentares; em cada um é possível encontrar tanto documentos que existem 
nos outros, como documentos que existem em apenas um deles. O que num 
sítio parece essencial para contar um episódio da carreira de Raul Lino, nou-
tro local pode ser inexistente; ou um assunto muito bem documentado ali, 
logo parece insuficientemente informado quando pesquisado noutro lugar. 

Desta forma, optou-se por limitar a pesquisa principal a uma entidade 
que se pode apelidar de Arquivo Pessoal de Raul Lino, cruzando informação 
proveniente do Arquivo da Família Raul Lino e do Espólio Raul Lino guar-
dado na Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian, procurando 
voltar a reunir o que anteriormente foi separado.
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Fig. 3  Sete das trinta e uma páginas da lista de Isolda 
Lino, correspondentes à primeira página de cada um dos 
sete volumes do conjunto de Arquivadores de Relatórios, 
Artigos e Pareceres.

Foram identificados e reorganizados informaticamente muitas cente-
nas de documentos relativos aos sete Arquivadores de Relatórios, Artigos 
e Pareceres, e ainda aos Pacotes da Superintendência Artística dos Palácios 
Nacionais, à Pasta da Campanha da Vegetação, à Pasta de Referências à Vida 
e Obra de Raul Lino e, muito raramente, a outras pequenas pastas com 
material diverso, guardados no Armário B do Arquivo da Família Raul Lino, 
sendo que em todos estes volumes se encontram escritos de Raul Lino e de 
terceiros; a esses documentos, foram acrescentadas as memórias descritivas 
conservadas na Fundação Calouste Gulbenkian e outras referências biblio-
gráficas que nas acções de pesquisa realizadas se consideraram significativas 
para o estudo do Programa Intelectual e Arquitectónico de Raul Lino.

O presente capítulo ilustra, resume e divulga em quatro cronologias 
principais a imersão no Arquivo Pessoal de Raul Lino marcada por inú-
meras e indescritíveis operações filológicas de datação, contextualização e 
comparação dos escritos ali reunidos, disponibilizando um vasto conjunto 
de informação sobre a vida e a obra do arquitecto Raul Lino até agora pratica-
mente desconhecido ou inexplorado, e nunca antes apresentado nesta forma 
de extenso repertório: 

– Escritos de Raul Lino [> P.46] apresenta cronologicamente os textos 
do arquitecto consultados no Arquivo da Família Raul Lino e na Fundação 
Calouste Gulbenkian, e pontualmente noutros arquivos públicos, seguindo 
a lógica da lista de Isolda Lino, ou seja, independentemente do contexto em 
que foram produzidos e utilizados.

– Escritos de Raul Lino e terceiros. Cronologias por Formato [> P.92] 
resulta da necessidade primordial de compreensão do conjunto, desmon-
tando parcialmente a ordem cronológica para identificação dos diferen-
tes contextos de produção daqueles mesmos escritos, dos quais não foram 
separados textos e correspondência de outras pessoas que se encontram 
guardados nas referidas pastas e que genericamente contribuem para uma 
melhor compreensão e enquadramento dos escritos de Raul Lino, nomeada-
mente em relação aos pareceres redigidos ao serviço de diversas entidades.

– Escritos sobre a vida e obra de Raul Lino [> P.176] tem como ponto 
de partida o conteúdo da Pasta de Referências à Vida e Obra de Raul Lino 
onde predominam recortes de jornais com datas compreendidas entre 1904 
e 1973. Às duas centenas de documentos ali encontrados foram acrescen-
tados outros que completam a compilação do arquitecto ao longo daqueles 
anos e até à actualidade. 

– Projectos do Atelier Raul Lino [> P.194] lista projectos de arquitec-
tura da autoria do arquitecto, cruzando informação do Índice do Arquivo 
de Projectos guardado no Arquivo da Família Raul Lino com diversos dados 
do catálogo da Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian, tendo 
sido usada para estabelecer elos de ligação entre obra escrita, desenhada e 
construída.
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Outros escritos de Raul Lino a partir do seu Arquivo Pessoal
Escritos de Raul Lino listados por Maria do Carmo Lino (1999)
Escritos de Raul Lino listados por Irene Ribeiro (1993) e Maria do Carmo Lino (1999)
Escritos de Raul Lino listados por Irene Ribeiro (1993)
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2.1. ESCRITOS DE RAUL LINO.  
CRONOLOGIA A PARTIR DO ARQUIVO PESSOAL DE RAUL LINO

Fruto de uma exploração directa do Arquivo Pessoal de Raul Lino, esta primeira cronologia 
apresenta os textos do arquitecto consultados, independentemente do contexto em que foram 
produzidos e utilizados, seguindo a lógica que Isolda Lino estabeleceu para organizar os sete 
Arquivadores de Relatórios, Artigos e Pareceres, fonte principal da investigação efectuada.
Distanciando-nos do conteúdo, dimensão, contexto de produção e de divulgação destes escritos, 
a aparência predominante dos documentos – finíssimas folhas de papel vegetal dactiloscritas, 
tantas vezes usadas juntamente com papel químico para obtenção de uma ou várias cópias do 
mesmo texto – uniformiza e contribui para uma abordagem conjunta, que permite pela primeira 
vez colocar lado a lado variados tipos de escritos de Raul Lino, organizando-os genericamente 
pela ordem em que foram redigidos.
Ao longo das páginas seguintes, são referenciados os dactiloscritos não publicados – a grande 
maioria dos documentos examinados e cujos títulos estão enquadrados por aspas francesas – 
e aqueles que, tendo sido tornados públicos, apresentam diferenças significativas de datação, 
conteúdo ou título.
Nas situações em que os textos foram publicados e são acessíveis nas principais bibliotecas 
nacionais, procurando evitar repetições desnecessárias, optou-se por privilegiar a referência do 
texto publicado em detrimento da que corresponde ao mesmo texto dactiloscrito. O exemplo mais 
representativo desta situação acontece em relação aos muitos artigos da autoria de Raul Lino 
publicados na imprensa diária; arquivados numa cota comum podem encontrar-se o dactiloscrito e 
o artigo publicado em formato de recorte de jornal colado em papel kraft.
Os escritos editados e publicados são apresentados a preto e os não publicados a cinzento, para 
melhor distinção e caracterização do conjunto.
Qualquer informação resultante de pesquisas, deduções e opções pessoais – data, título, contexto 
de produção, etc. – surge entre parêntesis rectos.
A sigla AFRL ao preceder uma referência assinala com clareza a consulta da mesma no Arquivo 
da Família Raul Lino.
A Linha do Tempo que acompanha esta cronologia permite comparar a dimensão do acervo de 
escritos de Raul Lino ora consultado e organizado para a presente investigação, com o conteúdo 
das anteriores listagens de escritos do arquitecto realizadas por Irene Ribeiro em 1993 e Maria do 
Carmo Lino em 1999, aquando da elaboração das respectivas dissertações de mestrado.
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pa790 AFRL LINO, Raul – «As Caldas do Gerez e o seu Rio». [Relatório. Comissão 
de Hotéis da Sociedade Propaganda de Portugal]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. 20 Agosto 1917. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 12.

t14 AFRL LINO, Raul – “As Caldas do Gerez e o seu Rio”. Boletim da Sociedade 
Propaganda de Portugal, Ano 11.º - N.º 5. Lisboa. (Set.–Out. 1917) p. 
94-95. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 14.

pa791  AFRL LINO, Raul – «[Casino ou Palácio de Diversões para a Sociedade das 
Águas da Curia]». [Relatório]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. 15 Out. 1917. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 13.

t952  LINO, Raul – “Memória justificativa e descritiva de um projecto de 
Hotel Portuguez, para ser construído no Sul do Paiz”. Boletim da 
Sociedade Propaganda de Portugal, Ano 11.º, N.º 6. Lisboa. (Nov.-Dez. 
1917), p. 107-112.

 1918 ———————————————————————
t1220  LINO, Raul – “Hotel Portuguez para ser construido no Sul do Paiz”. 

Revista de Turismo, Ano II, N.º 38. Lisboa. (20 Jan. 1918) p. 108-110.

t137  LINO, Raul – A Nossa Casa. Apontamentos sobre o bom gosto na cons-
trução das casas simples. Lisboa: Edições Atlântida, 1918. (1.ª edição).

pa1272   LINO, Raul – Projecto do edifício para o Liceu Central de Alves Martins. 
[Memória Descritiva]. Lisboa: [Imprensa Libánio da Silva]. 30 Agosto 
1918. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 220.0.

t885  LINO, Raul – A Nossa Casa. Apontamentos sobre o bom gosto na cons-
trução das casas simples. Lisboa: Edições Atlântida, 1918. (2.ª edição).

t886  LINO, Raul; PINTO, Manuel de Sousa (prefácio) – A Nossa Casa. 
Apontamentos sobre o bom gosto na construção das casas simples. 
Lisboa: Edições Atlântida, [1918]. (3.ª edição).

 1919 ———————————————————————
pa933   LINO, Raul – «[Adaptação da antiga igreja da Conceição para insta-

lação de um museu regional]». [Relatório para a Comissão Adminis-
trativa da Junta Geral do Distrito de Beja]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 
Atelier Raul Lino. 1919. 5 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 59.0.

pa934  LINO, Raul – «Segunda visita a Beja por motivo das obras do futuro 
Museu». [Relatório para a Comissão Administrativa da Junta Geral 
do Distrito de Beja]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Set. 1919. 3 f. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 59.1.

2.1.3. Década 1920–1929

 1920 ———————————————————————
pa792  AFRL LINO, Raul – «Quis a Exma. Câmara da Figueira da Foz que eu me 

pronunciasse sobre o alinhamento da futura Avenida da Praia». 
[Relatório]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Fev. 1920. 5 f. 
AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 17.

t138 AFRL LINO, Raul – “O que poderia ser o Convento da Conceição”. Diário de 
Notícias. Lisboa. (7 Abril 1920). AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 19.

t139 AFRL LINO, Raul – “Avenida do Mar”. A Voz da Justiça. Figueira da Foz. 
(16 Abril 1920) [Fev. 1920]. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 18.

pa793  AFRL LINO, Raul – «A pedido da Exma. Direcção da Propaganda de 
Portugal fui em 25 do corrente mês de Maio às Caldas do Gerez com 
o fim de ali inspeccionar a obra do Banco do Ramalho». [Relatório]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 30 Maio 1920. 2 f. AFRL, 
Armário B: RAP (1.º vol.), 4.

t140 AFRL LINO, Raul – «[Uma estalagem alentejana}». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
22 Junho 1920. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 20.

pa1260  AFRL LINO, Raul – «Edifício para Hotel na Praia da Rocha, Portimão 
(Sociedade dos Grandes Hóteis de Portugal, Lisboa)». [Memória 
descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Julho 1920. 4 f. 
AFRL Armário B: RAP (1.º vol.), 21.

pa1258   LINO, Raul – «Anteprojecto de um hotel no Porto». [Memória des-
critiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Agosto e Dez. 
1920. 3 doc. 10 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 607.0.

2.1.1. Década 1900–1909

 1902 ———————————————————————
pa1261  LINO, Raul – «Casa Carlos Francisco Ribeiro Ferreira». [Memória 

descritiva]. [Manuscrito incluído em desenho]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. 1902. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RLDA 2.3.

 1909 ———————————————————————
pa1294   LINO, Raul – «[Projecto de uma cocheira para automóveis para o 

Exmo. Sr. Carlos Francisco Ribeiro Ferreira]». [Memória descri-
tiva]. [Manuscrito incluído em desenho]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
[1909]. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RLDA 20.3.

2.1.2. Década 1910–1919

 1911 ———————————————————————
t869 AFRL LINO, Raul – Memória sobre o projecto de monumento ao Marquez de 

Pombal. [S.l.]: [s.n.], 31 Agosto 1911. AFRL, Armário E.

 1913 ———————————————————————
pa789 AFRL LINO, Raul – «Á Ex.ma Mesa do Santuário do Bom - Jesus - Do 

- Monte. Braga». [Relatório]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 1913. 15 f. 
AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 5.

 1914 ———————————————————————
t123 AFRL LINO, Raul – “O Ex-libris para a Universidade de Lisboa”. Arquivos 

da Universidade de Lisboa, Vol. I. Lisboa: Universidade de Lisboa. 
(Maio 1914) p. 387-388. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 2A. 
[Também encontrado em versão Separata].

 1915 ———————————————————————
t862 AFRL LINO, Raul – «Memória Justificativa e Descritiva de um Projecto 

de Hotel Português de Novo Tipo». [Tese apresentada ao Congresso 
Regional Algarvio, entre 3 e 5 de Set. de 1915, pela Comissão de 
Hóteis da Sociedade Propaganda de Portugal]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. 1 Set. 1915. 6 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 3.

t829 AFRL LINO, Raul; SILVA, Manuel Emygdio [introdução] – Hóteis: These 
apresentada pela Comissão de Hóteis da Sociedade Propaganda de Portugal 
ao Congresso Regional Algarvio. Lisboa: Typographia da «Gazeta dos 
Caminhos de Ferro», Set. 1915. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 4.

 1916 ———————————————————————
t129 AFRL LINO, Raul – “Sala Beethoven – Uma carta”. Atlântida: mensário 

artístico, literário e social, Ano I, n.º 3. Lisboa e Rio de Janeiro. (15 Jan. 
1916) [16 Dez. 1915] p. 279-281. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 7.

t130 AFRL LINO, Raul; COLAÇO, Alexandre Rey – “A Sala Beethoven. Como a 
Idealisam: Rey Colaço, o músico e Raul Lino, o arquitecto”. O Século. 
(29 Janeiro 1916). AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 8.

t134 AFRL LINO, Raul – “Edifícios Escolares”. Atlântida: mensário artistico, 
literario e social, Ano I, n.º 4. Lisboa e Rio de Janeiro. (15 Fev. 1916) 
p. 332-338. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 9.

t493 AFRL LINO, Raul – Considerações sôbre a Estética nas escolas. [Opúsculo 
da Exposição de Arte na Escola]. Lisboa: [Sociedade de Estudos 
Pedagógicos], [1 Março 1916].  AFRL, Armário E.

t135 AFRL LINO, Raul – «Decoração de Escolas Primárias». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. 22 Junho 1916. 6 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 10.

t135  LINO, Raul – “Decoração de Escolas Primárias. Memória justificativa 
de uma proposta para a decoração da Escola de Alcântara”. Boletim 
Oficial do Ministério de Instrução Pública, Ano I, N.º 3. Lisboa. (1916), 
p. 191-194.

t136 AFRL LINO, Raul – “O painel de S. Pedro em S. João de Tarouca”. Diário de 
Notícias. Lisboa. (24 Agosto 1916). AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 11.

 1917 ———————————————————————
t1126  LINO, Raul – Considerações sôbre a Estética nas escolas. In Boletim 

Oficial do Ministério de Instrução Pública, Ano II, N.º 13/16. Lisboa. 
(1917) p. 42-59.
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t777 AFRL LINO, Raul – “Exposição de pintura de Mamia Roque Gameiro. 
Catálogo”. Abril 1923. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 27, (28).

t115 AFRL LINO, Raul – “Feitiços”. Diário de Notícias. (23 Maio 1923). AFRL, 
Armário B: RAP (1.º vol.), 33A.

t116 AFRL LINO, Raul – «Mosteiro dos Jerónimos». [Palavras dirigidas a um 
grupo de operários junto da entrada do Mosteiro dos Jerónimos, 
antecedendo a visita ao edifício]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 17 Junho 
1923. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 34.

 1924 ———————————————————————
pa1265  [LINO, Raul] – «Emprêsa das Águas do Gerez. Programa das obras 

a efectuar. Projecto do Arquitecto Raul Lino». [Memória Descri-
tiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1924]. 7 f. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 201.0.

pa1264  LINO, Raul – «Emprêsa das Águas do Gerez. Projectos da Colunata; 
Transformação da copa, Anexos, Balneário de II. Classe; e de um 
Armazém». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier 
Raul Lino. [1924]. 4 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 201.1.

pa1301   LINO, Raul – «Obra do Exmo. Snr. Dr. Adriano Burguete. Cons-
tância». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1924]. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 184.0.

t1255  LINO, Raul – “[– Sintra, casa dos Ribafrias (p. 511-514). – Castelo da 
Pena (514-517). – Quinta do Saldanha e igreja de Santa Maria (527). 
– Convento da Trindade (528-529). – Castelo dos Mouros (529-53). – 
Quintas de S. Bento e S. Tiago (543-544). – Penha Longa (563-654).]”. 
IN PROENÇA, Raul (ed.) – Guia de Portugal I. Generalidades. Lisboa e 
arredores. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1984 [1924].

 1925 ———————————————————————
pa1293   LINO, Raul – «Emprêsa das Águas do Gerez. Anteprojecto de um 

Hotel-Balneário». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier 
Raul Lino. Março 1925. 6 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 201.2.

pa1303   LINO, Raul – «Anteprojecto de um Teatro para Montemor-o-Novo». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 31 
Agosto 1925. 2 doc. 5 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 570.0.

 1926 ———————————————————————
pa1493 AFRL LINO, Raul – «[Projecto de ligação da Avenida Gaspar Frutuoso com 

a Primeira Rua do Conde, por meio de ajardinamento]». [Memória 
Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1926]. 5 f.  
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 219.0.

 1927 ———————————————————————
pa1306   LINO, Raul – «Alteração na frente do estabelecimento de Valentim 

de Carvalho. Rua Nova do Almada, 97. Lisboa». [Memória Descri-
tiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1927]. 2 doc. 2 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 471.0.

pa1305   LINO, Raul – «Casa de Habitação para Magistrados em Montemor-
-o-Novo». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier 
Raul Lino. [1927]. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 230.0.

t141 AFRL LINO, Raul – “Plantemos árvores… e deixemos correr o disco, 
diz-nos o arquitecto Raul Lino”. Diário de Lisboa. Lisboa. (6 Set. 
1927). AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 36, (37).

 1928 ———————————————————————
pa1310   LINO, Raul – «Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Santarém. Projecto 

da Sede.». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1928]. 5 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 251.0.

pa1309   LINO, Raul – «Projecto duma Sala para Exibições Cinematográfi-
cas em Lisboa para ser construída na Calçada da Estrela, Nro. 21». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
[1928]. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 256.0.

pa1308   LINO, Raul – «Reconstrução do Casino Pavão. Funchal». [Memória 
Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1928]. 7 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 252.0.

pa1307   LINO, Raul – «Reconstrução do Edifício dos Paços do Concelho. 
Setúbal». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1928]. 2 doc. 8 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 253.0.

t113 AFRL LINO, Raul – “Os Bancos de Ramalho”. Boletim da Sociedade Propa-
ganda de Portugal, ano 14º - Nºs 5 e 6. Lisboa. (Set.-Dez. 1920) p. 69. 
AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 33.

pa794  AFRL LINO, Raul – «A restauração do Palácio de Condeixa». [Relatório de 
visita a convite dos proprietários]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. 3 Dez. 1920. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.: 1 -165), 23.

 1921 ———————————————————————
pa1273   LINO, Raul – «Jardim-Escola João de Deus em Alhadas». [Memória 

Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1921]. 3 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 124.0.

pa1259   LINO, Raul – «Águas de Carlão. Anteprojecto para um Hotel». 
[Memória descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
Março 1921. 2 doc. 8 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 83.0.

 1922 ———————————————————————
pa477   LINO, Raul – «Obras na Quinta da Fábrica. Rocio de Abrantes: 

aumento à Casa de Habitação». [Memória descritiva]. [Dactilos-
crito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1922]. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 135.0.

pa1262   LINO, Raul – «Projecto de um Hotel para a Penha. Guimarães». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
[1922]. 2 doc. 6 f BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 141.0.

pa1292   LINO, Raul – «Ajardinamento de terreno do Exmo. Snr. Bruno 
Santos, Estoril». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 
Atelier Raul Lino. Fev. 1922. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 79.0.

t499 AFRL LINO, Raul – [Tradução do livro de Albrecht Haupt sobre Arquitec-
tura da Renascença em Portugal]. [Dactiloscrito]. [Fev. 1922]. 12 f. 
AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1340.

t2 AFRL LINO, Raul – “Albrecht Haupt. A Architectura da Renascença em 
Portugal”. [Folheto de Subscripção]. Lisboa: Livraria J. Rodrigues & 
C.ª. (Fev. 1922). AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 24.

pa942   LINO, Raul – «Casa dos Exmos. Senhores Calça e Pina. Souzel». 
[Memória descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 6 
Fev. 1922. 4 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 140.0.

pa4 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – «[Altar da Pátria]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
[Mar. 1922]. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 22.

t118 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “O Altar da Pátria na Exposição 
Internacional do Rio de Janeiro”. Diário de Notícias. Lisboa. (25 
Março 1922). AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 25.

t996  [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “O Altar da Pátria na Exposição 
Internacional do Rio de Janeiro”. Correio da Manhã, n.º 8438. Rio de 
Janeiro. (11 Abril 1922).

pa1297   LINO, Raul – «Pavilhão de Turismo para a Serra da Boa-Viagem». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
Junho 1922. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 143.0.

pa795 AFRL LINO, Raul – «Escolha de um local para a construção de um Hotel 
na Póvoa de Varzim». [Parecer para a Comissão de Melhoramentos 
Locais da Póvoa de Varzim]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Set. 1922. 5 f. 
AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 26.

pa370   LINO, Raul – «Anteprojecto de um Hotel para a cidade de Coimbra 
N». [Memória descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
Nov. 1922. 9 f. na BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 134.0.

 1923 ———————————————————————
t887  LINO, Raul; PINTO, Manuel de Sousa (prefácio) – A Nossa Casa. 

Apontamentos sobre o bom gosto na construção das casas simples. 
Lisboa: Edições Atlântida, 1923. (4.ª edição).

pa1299   LINO, Raul – «Projecto de uma casa para o Exmo. Snr. Antonio Maria 
das Neves, Covilhã». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 
Atelier Raul Lino. [1923]. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 154.0.

t131 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Que faria V. Ex.ª se fosse vereador? A 
resposta do Arquitecto Raul Lino”. A Pátria. Lisboa. (11 Janeiro 1923). 
AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 31.

t132 AFRL FREITAS BRANCO; LINO, Raul [entrevistado] – “Os scenarios de S. 
Carlos - A arte de enscenação e o que pensa o arquitecto Raul Lino”. 
Diário de Lisboa. (28 Fev. 1923). AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 29-30.
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pa1263   LINO, Raul – «Projecto de um Hotel para Loanda». [Memória Descri-
tiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 10 Agosto 1931. 5 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 606.0.

t146 AFRL LINO, Raul; MARQUES, Bernardo [aguarelas] – “A Exposição Colonial 
de Paris”. Ilustração, n.º 136. Lisboa. (15 Agosto 1931) p. 21-24. AFRL, 
Armário B: RAP (1.º vol.), 41. [BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 292.4].

pa371 AFRL LINO, Raul – «[Bolsa de estudos destinada a estudantes de artes 
plásticas]». [Proposta]. [Dactiloscrito]. Lisboa. . [CSBA (Comissão 
Artística da JNE)] Nov. 1931. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 42.

pa1315   LINO, Raul – «Exposição Colonial Internacional de Paris. 1931 
Secção Portuguesa. Descrição dos Pavilhões». [Memória Descritiva]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 1 Nov. 1931. 7 f. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 292.1.

t145 AFRL LINO, Raul – “Os Pavilhões Portugueses na Exposição Colonial Inter-
nacional de Paris, 1931.” Boletim da Agência Geral das Colónias, Ano 
VII, Nº 78. Lisboa. (Dez. 1931) p. 27-37. AFRL, Armário E.

 1932 ———————————————————————
pa1321   LINO, Raul – «Casa do Exmo Snr. José Sousa Charters, Leiria. 

Algumas Notas sobre Aspecto e Acabamentos». [Memória Descri-
tiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1932]. 1 f. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 304.0.

pa1322   LINO, Raul – «Torre para Posto de Transformação». [Memória 
Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1932]. 2 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 298.0.

pa1467 AFRL LINO, Raul – «[Alvitre de gratidão dos artistas que participaram nas 
Exposições Ibero-Americana de Sevilha e Colonial Internacional de 
Paris ao Comissário Geral, Coronel Silveira e Castro]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. [Sociedade Nacional de Belas Artes]. 13 Abril 1932. 2 
f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 43.

pa1319  AFRL LINO, Raul – «[Remodelação do Panteão de S. Vicente]». [Memória 
Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Maio 1932. 2 
f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 45.

pa796 AFRL LINO, Raul – «[Alterações ao projecto de regulamentação da 
profissão de Arquitecto]». [Proposta]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 
[CSBA]. 9 Maio 1932. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 44. 

pa372 AFRL LINO, Raul – «[Forma de distribuir as Bolsas de Estudo para Artes 
Plásticas]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [CSBA (Comissão Artística da 
JNE)]. Out. 1932. 2 doc. 8 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 46, 50.

pa52 AFRL LINO, Raul – «[Objectos arqueológicos de carácter artístico a depo-
sitar no Palácio Nacional de Sintra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. CSBA. 
31 Out. 1932. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa1320   LINO, Raul – «Túmulo de El-Rei o Sr. D. Carlos e do Príncipe Real». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 9 
Nov. 1932. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 335.0.

 1933 ———————————————————————
pa1325   LINO, Raul – «Padrão da Grande Guerra em Ponta Delgada». 

[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
1933. 5 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 364.0.

pa1328   LINO, Raul – «Pavilhão-Botequim». [Memória Descritiva]. [Dacti-
loscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 1933. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 305.0.

t150 AFRL LINO, Raul – «[Programa do Concurso para Ante-Projecto ou 
Estudo para cada um dos Pequenos Hóteis de Tipo Regional]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. 1933. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 54.

pa1329   LINO, Raul – «[Sede da Junta de Freguesia do Campo Grande]». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
1933. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 306.0.

t153  LINO, Raul – Casas Portuguesas: Alguns apontamentos sobre o arqui-
tectar das casas simples. Lisboa: Edição de Valentim de Carvalho, 
Janeiro 1933 (1.ª edição).

t120 AFRL LINO, Raul – “Sôbre o sentimento decorativo”. Integralismo Lusitano. 
Estudos Portugueses, Vol. I, Fasc. XI (Formas, Sons, Imagens). Lisboa. 
(Fev. 1933) p. 653-655. AFRL, Armário E.

t142 AFRL LINO, Raul – “Monumento a Avelar Machado”. Jornal de Abrantes. 
Abrantes. (4 Nov. 1928) p. 4. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 38.

t143 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – «Respostas a um questionário sobre 
o Barroco». [Dactiloscrito]. Lisboa. 2 Dez. 1928. 3 f. AFRL, Armário 
B: RAP (1.º vol.), 40.

 1929 ———————————————————————
t875 AFRL LINO, Raul – A Casa Portuguesa. Fascículo do livro Portugal: 

Exposição portuguesa em Sevilha, Fasc. VX (Monografia do Livro de 
Portugal). Lisboa: [Comissariado Geral da Exposição Portuguesa em 
Sevilha] e Imprensa Nacional de Lisboa, 1929. AFRL, Armário E.

pa1311   LINO, Raul – «Obras na Casa do Exmo. Snr. Eduardo F. Pinto Basto, 
na Rua do Sacramento - à Lapa - Lisboa». [Memória Descritiva]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1929]. 1 f. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 263.0.

pa1266  AFRL LINO, Raul – «[Santuário do Bom Jesus Do Monte. Grande Hotel 
do Parque. Alterações exteriores]». [Memória Descritiva]. Atelier 
Raul Lino. [Dactiloscrito]. Lisboa. [1929]. 2 f. AFRL, Armário B: 
RAP (1.º vol.), 40A. [BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 280.0].

t56 AFRL DURÃO, Américo; LINO, Raul [entrevistado] – “Os Mestres do Pen-
samento Português - O arquitecto Raul Lino. O grande creador do 
estilo nacionalista fala ao ‘Notícias Ilustrado’ sobre a fisionomia das 
cidades”. O Notícias Ilustrado, Série II, n.º 76. Lisboa. (24 Nov. 1929) 
p. 5 e 7. AFRL, Armário E.

t1001 AFRL EDMUNDO, Luiz e LINO, Raul [entrevistado] – “Raul Lino concede 
ao «Correio da Manhã» uma curiosa entrevista. Pequena historia da 
architectura barroca em Portugal. O movimento da architectura tra-
dicional portugueza”. Correio da Manhã n.º 10714, Suplemento. Rio 
de Janeiro. (1 Dez. 1929) p. 1-2. AFRL, Armário B: RRL.

2.1.4. Década 1930–1939

 1930 ———————————————————————
pa1318   LINO, Raul – «Casa Vieira da Cruz». [Memória Descritiva]. [Dac-

tiloscrito e Manuscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1930]. 4 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 277.0.

pa1313   LINO, Raul – «Projecto de Sala de Espectáculos para ser construído 
entre as ruas de 31 de Janeiro e da Madeira na cidade do Porto». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
[1930]. 3 doc. 5 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 279.0.

pa1295   LINO, Raul – «Casino do Bom Jesus. Braga. Projecto das Decorações». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 25 
Junho 1930. 10 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 273.0.

pa1298  AFRL LINO, Raul – «Exposição Internacional e Colonial de Paris. Ante-Pro-
jecto dos Pavilhões Portuguezes». [Memória Descritiva]. [Dactilos-
crito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Julho 1930. 1 doc. 7 f. AFRL, Armário 
B: RAP (1.º vol.), 37A. [BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 292.1].

t566 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “A Exposição Colonial de Paris. O 
arquitecto Raul Lino que obteve o 1.º prémio fala ao Diário de Lisboa”. 
Diário de Lisboa. Lisboa. (28 Julho 1930). AFRL, Armário B: RRL.

t571 AFRL BOBART, A. de; LINO, Raul [entrevistado] – “A l’Exposition 
Coloniale Internationale. La participation du Portugal s’annonce 
belle et importante”. L’Intransigeant, n.º 18576. Paris: Le Journal de 
Paris. (30 Agosto 1930) p. 3. AFRL, Armário B: RRL.

 1931 ———————————————————————
pa1314   LINO, Raul – «Exposição Colonial Internacional de Paris 1931. 

Secção Portuguesa: Descrição Geral dos Pavilhões». [Memória Des-
critiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1931]. 2 doc. 5 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 292.1.

pa1316   LINO, Raul – «Exposition Coloniale Internationale de Paris 1931. 
Participation de la Republique Portugaise. Pavillons du Portugal. 
Devis Descriptif Relatif aux travaux d’entrepise generale». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
[1931]. 13 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 292.1.
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 1934 ———————————————————————
pa1324   LINO, Raul – «Sala destinada ao Presidente da Câmara Corpora-

tiva». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. 2 Janeiro 1934. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 351.0.

pa112 AFRL LINO, Raul – «[Ante-projectos das obras a realizar no Palácio do 
Congresso da República]». [Dactiloscrito]. Lisboa. CSBA. 5 Fev. 
1934. 2 f. AFRL, Armário B: CSBA.

t616 AFRL [PEREIRA, G.] e LINO, Raul [entrevistado] – “Responde: Raul Lino”. 
O Notícias Ilustrado. Lisboa. (11 Fev. 1934). [Inquérito do Notícias 
Ilustrado sobre Arte Cinematográfica]. AFRL, Armário B: RRL.

pa1323  AFRL LINO, Raul – «Estudo para a Decoração de duas salas no Palácio do 
Congresso da República». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. Atelier Raul Lino. 24 Fev. 1934. 2 f. AFRL, Armário B: RAP 
(1.º vol.), 60. [BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 351.0].

t618 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Abaixo os botas de elástico! A estátua do 
Marquez é uma afronta à estética e ao espírito renovador da hora presente”. 
Revolução Nacional. Lisboa. (3 Março 1934). AFRL, Armário B: RRL.

pa65 AFRL LINO, Raul – «[Construção não autorizada junto da Igreja do antigo 
Convento das Carmelitas em Aveiro]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
CSBA. 3 Março 1934. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa716 AFRL LINO, Raul – «O Rossio». [Dactiloscrito]. Lisboa. [CML. Conselho 
de Estética Citadina: 1.ª reunião]. 5 Março 1934. 3 f. AFRL Lisboa, 
Portugal. Armário B: RAP (1.º vol.), 72.

pa717 AFRL LINO, Raul – «[O funcionamento do Rossio como verdadeiro coração 
da cidade]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [CML. Conselho de Estética Citadina]. 
15 Março 1934. 2 doc. 15 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 70, 71.

pa1333   LINO, Raul – «Restauração da Sala Pompeiana, ou dos Marechais, 
no antigo Palácio dos Condes de Ega, actualmente: Arquivo 
Colonial». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier 
Raul Lino. 18 Abril 1934. 3 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 326.0.

pa1326  AFRL LINO, Raul – «Projecto de Monumento ao Infante D. Henrique». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
Maio 1934. 18 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 63-63A. 
[BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 393.1].

pa67 AFRL LINO, Raul – «[Transformação e utilização do Palácio dos Condes de 
Almada em Lisboa]». [Dactiloscrito]. Lisboa. CSBA. 4 Maio 1934. 1 
f. AFRL, Armário B: CSBA.

t155 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – «Um Problema de Moral Artística». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. 23 Maio 1934. 2 doc. 2 f. AFRL, Armário B: 
RAP (1.º vol.), 67-68.

pa68 AFRL LINO, Raul; MACEDO, Diogo; MONTEIRO, Pardal; COSTA, Xavier 
da – «[Restabelecimento da entrada para a Sé Velha de Coimbra 
através do vão principal]». [Dactiloscrito]. Lisboa. CSBA. Junho 
1934. 2 doc. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 69.

pa83 AFRL LINO, Raul – «[Projecto de arborização do Monte do Castelo em 
Pombal]». [Dactiloscrito]. Lisboa. CSBA. Junho 1934. 1 f. AFRL, 
Armário B: CSBA.

pa69 AFRL LINO, Raul – «Claustro do Colégio de San Jerónimo, Coimbra». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. CSBA. 4 Junho 1934. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa70 AFRL LINO, Raul – «Demolição de um arco do antigo Aqueduto em 
Évora». [Dactiloscrito]. Lisboa. CSBA. 4 Junho 1934. 1 f. AFRL, 
Armário B: CSBA.

pa71 AFRL LINO, Raul – «[Restauro do antigo pelourinho de Mira]». 
[Proposta]. [Dactiloscrito]. Lisboa. CSBA. 4 Junho 1934. 1 f. AFRL, 
Armário B: CSBA.

pa72 AFRL LINO, Raul – «Arborização do Monte do Castelo em Pombal». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. CSBA. 16 Junho 1933. 2 f. AFRL, Armário B: CSBA.

t156 AFRL LINO, Raul – «As Casas do Século XVIII em Portugal». [Dactilos-
crito]. Lisboa. Set. 1934. 4 f. (Versão portuguesa de LINO, Raul – Les 
Maisons Portugaises au XVIIIe siècle. In L’Art Vivant. Revue Bi-Men-
suelle Complement Artistique des Nouvelles Littéraires - Au Portugal. 
Paris: Les Nouvelles Littéraires, Éditions Larousse. (Nov. 1934) n.º 
190, p. 453-454.) AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), n.º 74.

pa53 AFRL [LINO, Raul] – «[Classificação da Capela de S. Lázaro em S. Pedro de 
Penaferrim, Sintra, como monumento de interêsse público]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. CSBA. 10 Fev. 1933. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa54 AFRL LINO, Raul – «[Remoção ou conservação do túmulo “dos Dois 
Irmãos” à beira da Estrada do Ramalhão, em Sintra]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. CSBA. 10 Fev. 1933. 3 doc. 3 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa55 AFRL [LINO, Raul] – «[Projecto de embelezamento da Vila de Peniche do 
Arq. Paulino Montez]». [Dactiloscrito e Manuscrito]. Lisboa. CSBA. 
2 Março 1933. 2 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa1468 AFRL LINO, Raul – «[Carta para Oliveira  Salazar: oferta de “Casas Portu-
guesas” e transformação de St.ª Engrácia em Panteão Nacional]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. 7 Março 1933. 3 f. AFRL, Armário B: RAP 
(1.º vol.), 51.

t147 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – «[Inquérito sobre tabaco]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. 20 Abril 1933. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 52.

pa56 AFRL LINO, Raul – «[Participação de Portugal na II Exposição Internacio-
nal de Arte Sacra em Roma]». [Dactiloscrito]. Lisboa. CSBA. 9 Maio 
1933. 2 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa57 AFRL LINO, Raul – «[Transferência do arquivo do Ministério das Finanças 
para a Igreja do Menino Jesus]». [Dactiloscrito]. Lisboa. CSBA. 9 
Maio 1933. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa59 AFRL LINO, Raul – «[Aformoseamento urbano de Vila Viçosa - manu-
tenção da Almedina, restauro do Pelourinho e demolição da 
barbacan]». [Dactiloscrito]. Lisboa. CSBA. 29 Maio 1933. 1 f. AFRL, 
Armário B: CSBA.

pa60 AFRL LINO, Raul; (FIGUEIREDO, José) – «[Decorações na antiga Sala dos 
Actos da Universidade de Évora]». [Dactiloscrito]. Lisboa. CSBA. 29 
Maio 1933. 2 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa58 AFRL LINO, Raul – «[Obras de conservação no Convento do Calvário em 
Évora]». [Dactiloscrito]. Lisboa. CSBA. 29 Maio 1933. 1 f. AFRL, 
Armário B: CSBA.

pa61 AFRL LINO, Raul – «[Remoção e transferência de uma janela de cunhal 
para o Museu Público da cidade de Tomar]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
CSBA. 24 Julho 1933. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

t149 AFRL LINO, Raul – «Conselho Nacional de Turismo. Exposição do Hotel 
Modelo. Organizada com a colaboração de “O Notícias Ilustrado”. 
8 Bolsas de Indemnisação a 8 Arquitectos Novos». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. 30 Junho 1933. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 53.

pa62 AFRL LINO, Raul – «[Projecto de ampliação ao Museu Nacional de Arte 
Antiga de Guilherme Rebelo de Andrade]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
CSBA. 1 Agosto 1933. 3 f. AFRL, Armário B: CSBA.

t148 AFRL LINO, Raul – A Exposição do Hotel Modelo. [Brochura de exposição]. 
Lisboa: Notícias Ilustrado, Conselho Nacional de Turismo e 
Companhia dos Caminhos de Ferro Portuguezes, [Outubro] 1933. 
AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 55, (56).

t897  LINO, Raul – Casas Portuguesas: Alguns apontamentos sobre o arqui-
tectar das casas simples. Lisboa: Edição de Valentim de Carvalho, 
Nov. 1933 (2.ª edição).

t151 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – «Para uma entrevista no Diário de 
Lisboa». [Dactiloscrito]. Lisboa. 1 Nov. 1933. 3 doc. 11 f. AFRL, 
Armário B: RAP (1.º vol.), 57-59.

pa108 AFRL LINO, Raul – «[Guia de viagem: reunião do júri do concurso para as 
decorações do Salão Nobre do Palácio da Justiça de Coimbra]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. CSBA. 13 Dez. 1933. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

t692 AFRL VIEIRA, Santos; LINO, Raul [entrevistado] – “O estilo da «casa por-
tuguesa» na capital modernista de amanhã segundo os interessantes 
esclarecimentos que nos deu o arquitecto Raul Lino”. Diário de Lisboa. 
Lisboa. (15 Dez. 1933) p. 3. AFRL, Armário B: RRL.

t807  VIEIRA, Santos; LINO, Raul [entrevistado] – “Uma entrevista oportuna 
«O estilo da casa portuguesa na capital modernista de amanhã»”. 
Cerâmica e Edificação, Ano I, N.º 12. Lisboa. (Dez. 1933) p. 286-287.

t152 AFRL [PEREIRA, G.] e LINO, Raul [entrevistado] – «[Inquérito do Notícias 
Ilustrado sobre Arte Cinematográfica]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 29 
Dez. 1933. 3 doc. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 64-66.
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t161 AFRL LINO, Raul – «Arquitectura - Padrão Cultural». [Conferência 
proferida no Brasil na Academia Brasileira de Letras do Rio de 
Janeiro no dia 9 de Julho de 1935]. [Dactiloscrito]. [Maio] 1935. 34 
f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 81.

t163 AFRL LINO, Raul – «Discursos pronunciados no Brasil no decorrer da 
Viagem Auriverde Jornada». [Dactiloscrito]. [Brasil]. [Maio-Agosto] 
1935. 19 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 79.

t1015  [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Raul Lino no Brasil. O notável 
architecto portuguez fala à NOITE, em Recife. Seu interesse pelo 
nosso paiz. Impressões sobre o movimento artístico em Portugal”. 
A Noite, n.º 8432. Rio de Janeiro. (17 Maio 1935) p. 1.

t1161  [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Um Mestre Da Arquitetura. O 
prof. Raul Lino, em entrevista ao «Jornal do Brasil», fala-nos da 
emoção da sua viagem ao nosso país”. Jornal do Brasil, n.º 127. Rio 
de Janeiro. (29 Maio 1935) p. 7.

t1074  [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “A casa brasileira. A Revista da 
Semana ouve o architecto Raul Lino”. Revista da Semana, Ano 
XXXVI, n.º 25. Rio de Janeiro. (1 Junho 1935) p. 30.

t165 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – «[Impressões duma Viagem ao 
Brasil: São Paulo]». [Dactiloscrito]. Brasil. Julho 1935. 4 f. AFRL, 
Armário B: RAP (1.º vol.), 78 - 2º artigo.

t1166  [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “S. Paulo, Expressão de Cultura. O 
arquiteto Raul Lino, de volta de S. Paulo, fala-nos da sua grandeza 
material e do seu enorme progresso cultural. Jornal do Brasil, n.º 
159. Rio de Janeiro. (5 Julho 1935) p. 11.

t1052  [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “São Paulo na opinião do sr. Raul 
Lino”. Correio Paulistano, n.º 24321. São Paulo. (6 Julho 1935) p. 3.

t1169  [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Impressões de Minas. O arquiteto 
português Raul Lino, depois de percorrer o território mineiro, 
diz-nos as suas interessantes emoções”. Jornal do Brasil, n.º 172. Rio 
de Janeiro. (20 Julho 1935) p. 8.

t1075  LINO, Raul [transcrito] – “Casas Portuguesas. Conceitos de Raul Lino”. 
Revista da Semana, n.º 33. Rio de Janeiro. (27 Julho 1935) p. 20-21.

t164 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – «[Impressões duma Viagem ao 
Brasil]». [Dactiloscrito]. Brasil. [Agosto 1935]. 3 f. AFRL, Armário B: 
RAP (1.º vol.), 78 - 1º artigo.

pa1300   LINO, Raul – «Obras do Exmo. Sr. Augusto da Silva Natividade, Caxias». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. [Lisboa]. Atelier Raul Lino. [5 
Agosto 1935]. 2 doc. 15 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 320.0.

t963  [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “De regresso do Brasil Raul Lino chegou 
hoje e falou-nos com entusiasmo da sua viagem e do acolhimento que 
lhe proporcionaram”. Diário de Lisboa, nº 4595. Lisboa. (2 Set. 1935) p. 5.

t964  [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Impressões de Viagem. Como Raul 
Lino viu o Brasil sob o ponto de vista mental e artístico. Uma entre-
vista com o grande arquitecto português”. Diário de Lisboa, nº 4603. 
Lisboa. (10 Set. 1935) p. 6.

t1086  [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “O arquitecto Raul Lino em Lisboa. 
As suas impressões do Brasil e da sua gente”. A Nação, n.º 830. Rio 
de Janeiro. (24 Set. 1935) p. 9.

t1128  TRIGUEIROS, Forjaz; LINO, Raul [entrevistado] – “Raul Lino”. 
Bandarra: semanário da vida portuguesa. Lisboa. (28 Set. 1935) p. 3.

t1033  [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “As tendências da architectura 
no Brasil. Raul Lino faz a respeito interessantes declarações em 
Lisboa”. A Noite, n.º 8557, 2.ª ed. Rio de Janeiro. (7 Out. 1935) p. 3.

t1140  [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Como Raul Lino viu o Brasil. Uma 
interessante entrevista com o illustre architecto”. Diário de Notícias, 
n.º 2727. Rio de Janeiro. (3 Nov. 1935) p. 19.

t1068 AFRL TRIGUEIROS, Forjaz; LINO, Raul [entrevistado] – “Impressões do 
Brasil. De volta a Portugal, o Architecto Raul Lino revela à imprensa 
de sua terra as sensações esthéticas provocadas pela sua recente 
visita ao paiz mais novo da América”. Diário de Pernambuco, n.º 261. 
Pernambuco. (7 Nov. 1935) p. 3, 5, 7. AFRL, Armário B: RRL.

pa77 AFRL LINO, Raul – «O Jardim da Preta no Palácio Nacional de Sintra». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. CSBA. 17 Dez. 1935. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa1332   LINO, Raul – «Renovação do Teatro de Gil Vicente em Cascais». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
Out. 1934. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 324.0.

t157 AFRL LINO, Raul – Les Maisons Portugaises au XVIIIe siècle. In L’Art 
Vivant. Revue Bi-Mensuelle Complement Artistique des Nouvelles 
Littéraires - Au Portugal. Paris: Les Nouvelles Littéraires, Éditions 
Larousse. (Nov. 1934) n.º 190, p. 453-454. AFRL, Armário E.

pa719 AFRL LINO, Raul – «[Questionário sobre plano de remodelação do Rossio]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. [CML. Conselho de Estética Citadina]. [Nov. 
1934]. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 61, 62.

pa73 AFRL LINO, Raul – «Ante-projecto de uma Biblioteca-Museu para Vila 
Nova de Gaia». [Dactiloscrito]. Lisboa. CSBA. Dez. 1934. 2 doc. 8 f. 
AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 75.

 1935 ———————————————————————
pa1334   LINO, Raul – «Casa para o Exmo. Sr. João da Silva Bastos, Estoril». 

[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
[1935]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 379.0.

pa1275   LINO, Raul – «Edifícios para Escolas Primárias nas Regiões do Sul». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
[1935]. 6 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 352.0.

pa739 AFRL LINO, Raul – «[Curriculum Vitae enviado ao Governador do Banco 
de Portugal]». [Carta]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 7 
Janeiro 1935. 24 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 75, 75A.

pa74 AFRL LINO, Raul – «[Seis estátuas destinadas a adornar a frontaria do 
Palácio da Assembleia Nacional]». [Dactiloscrito]. Lisboa. CSBA. 9 
Fev. 1935. 3 doc. 8 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 76.

pa76 AFRL LINO, Raul – «(Queluz)». [Explanação]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 
CSBA. 16 Fev. 1935. 4 f. AFRL, Armário B: CSBA.

t630 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “«Bandarra» em casa de Raul Lino. 
A sua viagem ao Brasil - Conferências - O monumento ao infante D. 
Henrique - No regresso do Rio, Raul Lino repetirá as suas conferên-
cias em Lisboa”. Bandarra: semanário da vida portuguesa. Lisboa. (6 
Abril 1935). AFRL, Armário B: RRL.

t631 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Um grande artista português. O 
arquitecto Raul Lino fala-nos da sua viagem ao Brasil onde vai fazer 
algumas conferências”. Diário de Lisboa. Lisboa. (8 Abril 1935). 
AFRL, Armário B: RRL.

t1013  CORRÊA, Félix; LINO, Raul [entrevistado] – “Expressão da cultura 
de um povo. Raul Lino, em entrevista à «Noite», analysa o signifi-
cado da architectura Histórica. Vem ao Brasil o Grande Architecto de 
Portugal”. A Noite, n.º 8398. Rio de Janeiro. (12 Abril 1935) p. 1, 3.

t633 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Arquitecto Raul Lino. ‘O Século’ 
ouviu o artista, que parte em breve, para o Brasil, a convite da 
Sociedade de Belas Artes, do Rio da Janeiro”. O Século. Lisboa. (27 
Abril 1935). AFRL, Armário B: RRL.  

t158 AFRL LINO, Raul – “Flores de Arquitectura Regional”. Callipole. Vila 
Viçosa. (28 Abril 1935) p. 5. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 77.

t159 AFRL LINO, Raul – «Espírito na Arquitectura». [Conferência proferida no 
Brasil na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro no dia 30 
de Maio de 1935 e na Escola de Engenharia Mackenzie em S. Paulo 
no dia 21 de Junho de 1935]. [Dactiloscrito]. [Maio] 1935. 49 f. 
AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 80.

t160 AFRL LINO, Raul – «Casas Portuguesas do Século XVIII». [Conferência 
proferida no Brasil no Gabinete Portuguez de Leitura no Rio de 
Janeiro no dia 4 de Junho de 1935, repetida no Instituto Histórico 
e Geográfico de S. Paulo no dia 25 de Junho, e no Salão Camoneano 
do Real Centro Portuguez em Santos no dia 27 de Junho]. [Dactilos-
crito]. [Maio] 1935. 35 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 74A.

t162 AFRL LINO, Raul – «Casas Económicas». [Conferência proferida no Brasil 
no Instituto de Engenharia de São Paulo no dia 26 de Junho de 
1935, na Escola Normal de Juiz de Fora entre 10 e 13 de Julho e 
no Gabinete Portuguez de Leitura no Rio de Janeiro no dia 17 de 
Agosto]. [Dactiloscrito]. [Maio] 1935. 27 f. AFRL, Armário B: RAP 
(1.º vol.), 81A.
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t515 AFRL LINO, Raul [transcrito] – “Raul Lino e as suas impressões do Brasil”. 
Diário da Manhã. Lisboa. (30 Maio 1936). [Excerto da conferência 
«Primeiras Impressões»]. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 93.

t516 AFRL LINO, Raul [transcrito] – “Uma conferência notável - O arqui-
tecto Raul Lino falou sobre o Brasil na Academia Nacional de Belas 
Artes”. Diário de Lisboa. (30 Maio 1936) p. 10. [Excerto da conferên-
cia «Primeiras Impressões»]. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 94.

pa1338   LINO, Raul – «[Praça 5 de Outubro em Ponta Delgada]». [Memória 
Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Junho 1936. 
2 f (incompleto). BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 363.0.

  LINO, Raul – «[Lista de edifícios antigos na ilhas da Madeira e de 
S. Miguel e Parecer sobre a Sé do Funchal]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 9 Junho 1936. 2 f. [in www.monumentos.pt SIPA. Forte 
de Sacavém, IPA.00005015, PT DSARH-010.105-0059, SIPA 
TXT.01160852 e SIPA TXT.01160853].

t570 AFRL LINO, Raul [transcrito] – “O Brasil. Através de uma notável con-
ferência do arquitecto Raúl Lino na Academia Nacional de Belas 
Artes”. Voz de Portugal. Rio de Janeiro. (14 Junho 1936). [Excerto 
da conferência «Primeiras Impressões»]. AFRL, Armário B: RRL.

t640 AFRL LINO, Raul [transcrito] – “O grande Brasil que Raul Lino viu. O maior 
dos arquitetos portugueses comunicou à Academia de Ciências as 
impressões de sua visita ao Brasil”. Diário Português. [Rio de Janeiro]. 
(14 Junho 1936). [Excerto da conferência «Primeiras Impressões»]. 
AFRL, Armário B: RRL.

t581 AFRL RACIOPPI, Vicente e LINO, Raul [transcrito] – “Impressões 
do Brasil numa conferência, em Lisboa, do Grande architecto 
portuguez Raul Lino”. Minas Gerais. [Minas Gerais]. (17 Junho 
1936). [Excerto da conferência «Primeiras Impressões»]. AFRL, 
Armário B: RRL.

pa88 AFRL LINO, Raul – «[Arranjo dos Jardins das Necessidades]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. DGEMN. 23 Junho 1936. 3 doc. 5 f. AFRL, Armário 
B: RAP (1.º vol.) e Campanha da Vegetação, 95.

pa798 AFRL LINO, Raul – «[Considerações: Prémio Valmor 1932-1935]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. Júri do Prémio Valmor 1932-1935. Julho 1936. 4 
f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 101.

t168 AFRL LINO, Raul – “Sé do Funchal”. Diário de Notícias da Madeira. 
Funchal. (3 Julho 1936). AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 97.

t169 AFRL LINO, Raul – “Arte de Jardinagem. É preciso desenvolver em Portugal 
o culto da árvore”. Diário de Lisboa. Lisboa. (11 Julho 1936). AFRL, 
Armário B: Campanha da Vegetação, 2 doc, 4 f.

t641 AFRL LINO, Raul [transcrito] – “A arte da jardinagem”. Novidades. 
[Lisboa]. (17 Julho 1936). AFRL, Armário B: RLL.

t642 AFRL LINO, Raul [transcrito] – “Culto da Árvore”. Distrito de Viseu. Viseu. 
(22 Julho 1936). AFRL, Armário B: RLL.

pa797 AFRL LINO, Raul – «[Apreciação dos trabalhos dos bolseiros-artistas Arq. 
João Guilherme Faria da Costa e Arq. David Moreira da Silva]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. [Instituto para a Alta Cultura]. 31 Julho 
1936. 2 doc. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 102, 103.

t170 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – «Inquérito sobre o Plano de Urbanização 
de Lisboa. Para o semanário Acção”. [Dactiloscrito]. Lisboa. 18 Agosto 
1936. 3 doc. 8 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 104, 104A-104B.

pa114 AFRL LINO, Raul – «[Protecção de árvores e arvoredo junto dos Edifícios 
e Monumentos Nacionais]». [Proposta]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 22 Agosto 1936. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 99 e 
Campanha da Vegetação.

t1174  RACIOPPI, Vicente de Andrade; LINO, Raul [transcrito] – “O Brasil 
visto por um grande arquiteto de Portugal”. Jornal do Brasil, n.º 201. 
Rio de Janeiro. (23 Agosto 1936) p. 17. [Excerto da conferência 
«Primeiras Impressões»].

pa1330  AFRL LINO, Raul – «Projecto do Acabamento do Palácio Nacional da 
Ajuda». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier 
Raul Lino. Set. 1936. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 105A. 
[BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 554.1].

 1936 ———————————————————————
pa1340   LINO, Raul – «[Casa Dr. Marques Pinto]». [Memória Descritiva]. 

[Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1936]. 1 f (incompleto). 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 368.0.

pa1341   LINO, Raul – «Casa para o Exmo. Snr. Engenheiro Manuel Aboim 
Ascensão de Sande Lemos». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. Atelier Raul Lino. [1936]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, 
RL 649.0.

pa1339   LINO, Raul – «[Casa para Sra D. Elisa Pareto]». [Memória Descri-
tiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1936]. 1 f. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 365.0.

pa80 AFRL LINO, Raul – «[Declaração do voto do ilustre Vogal da Comissão, 
Exmº. Sr. Comandante Henrique Quirino da Fonseca ao ante-
-projecto para a ala dos dormitórios do Mosteiro dos Jerónimos]». 
[Explanação]. [Dactiloscrito]. Lisboa. CSBA. 1936. 5 f. AFRL, 
Armário B: RAP (1.º vol.), 134.

pa78 AFRL LINO, Raul – «[Ruínas Romanas de Bobadela]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. CSBA. 25 Janeiro 1936. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa84 AFRL LINO, Raul – «[Colocação de lápides comemorativas, toponímicas, 
etc. nos Monumentos Nacionais]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 
24 Fev. 1936. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 82.

pa79 AFRL LINO, Raul – «[Infiltrações no Claustro dos Jerónimos e na Casa do 
Capítulo]». [Relatório]. [Dactiloscrito]. Lisboa. CSBA. 28 Fev. 1936. 
2 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 83.

pa85 AFRL LINO, Raul – «[Parecer sobre as obras de restauro na Sé de Lisboa]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 2 Abril 1936. 2 f. AFRL, Portugal. 
Armário B: RAP (1.º vol.), 84.

pa86 AFRL LINO, Raul – «[Agência da Caixa Geral de Depósitos na Cidade de 
Tomar de Veloso Reis Camelo e João Simões]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 6 Abril 1936. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 86.

pa838 AFRL LINO, Raul – «[Valorização paisagística da Quinta dos Sete Montes 
anexa ao Convento de Cristo em Tomar]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
CSBA. 7 Abril 1936. 2 f. AFRL, Armário B: Campanha da Vegetação.

t512 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Conversando com Raul Lino - 
Impressões e sugestões”. Correio dos Açores. Ponta Delgada. (22 Abril 
1936). AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 87.

t638 AFRL CARREIRO, Carlos; LINO, Raul [entrevistado] – “O que disse Raul 
Lino da nossa cidade e da nossa ilha”. Diário dos Açores. Ponta 
Delgada. (2 Maio 1936). AFRL, Armário B: RRL.

t166 AFRL LINO, Raul – «[As minhas primeiras impressões do Brasil]». [Con-
ferência apresentada à Academia Nacional de Belas Artes, no Salão 
Nobre da Academia de Ciências de Lisboa no dia 23 de Maio de 
1936]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Maio 1936. 22 f. AFRL, Armário B: 
RAP (1.º vol.), 92.

t1193 AFRL LINO, Raul – «[Sé do Funchal]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 
Maio 1936. 11 f.  AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 89, 89A-89C.

pa1337  AFRL LINO, Raul – «[O edifício dos antigos Paços do Concelho em Ponta 
Delgada]». [Relatório]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
5 Maio 1936. 8 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 85. [BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 363.1].

pa87 AFRL LINO, Raul – «[Instalação de um Museu Naval no anexo dos 
Jerónimos]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 19 Maio 1936. 3 f. 
AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 88.

t513 AFRL LINO, Raul [transcrito] e outros – “A restauração dos velhos Paços 
Municipais - O Arquitecto Raul Lino dá o seu apoio ao projecto da 
restauração”. Correio dos Açores. Ponta Delgada. (20 Maio 1936). 
AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 90.

t514 AFRL LINO, Raul [transcrito] e outros – “A debatida questão da “Câmara 
Velha”. O arquitecto Raul Lino manifesta-se abertamente favorável 
à restauração dos antigos Paços do Concelho de Ponta Delgada”. 
Diário dos Açores. Ponta Delgada. (22 Maio 1936). AFRL, Armário B: 
RAP (1.º vol.), 91.
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pa98 AFRL LINO, Raul – «[Embelezamento do alçado poente da Casa da Moeda 
e Valores Selados]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 12 Junho 
1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 119.

pa99 AFRL LINO, Raul – «[Residências para Magistrados]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 15 Junho 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 120.

pa45 AFRL LINO, Raul – «[Carta para Alberto de Oliveira: preparação das 
comemorações do ano de 1940]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 26 Julho 
1937. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 135.

pa100 AFRL LINO, Raul – «[Sala das sessões ordinárias da Academia das 
Ciências de Lisboa]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 27 Julho 
1937. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 109.

pa101 AFRL LINO, Raul – «[Igreja no Entroncamento]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 28 Julho 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 121.

pa1274   LINO, Raul – «Jardim-Escola João de Deus. Viseu». [Memória Des-
critiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Agosto 1937. 2 
doc. 4 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 381.0.

pa102 AFRL LINO, Raul – «[Mercado de Matozinhos]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 3 Agosto 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 122.

pa103 AFRL LINO, Raul – «[Igreja em Orvalho]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 31 Agosto 1937. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 123.

pa117 AFRL LINO, Raul – «[Criação de zonas de protecção dos arranjos florestais 
e jardinísticos]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. Set. 1937. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 110.

pa104 AFRL LINO, Raul – «[Cemitério no Concelho de Espinho]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. DGEMN. 3 Set. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 124.

pa120 AFRL LINO, Raul – «[Novo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Beja]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 13 Set. 1937. 2 f. AFRL, Armário 
B: RAP (1.º vol.), 128.

pa105 AFRL LINO, Raul – «[Seminário de Beja]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 13 Set. 1937. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 127.

pa106 AFRL LINO, Raul – «[Mercado de Ovar]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 
28 Set. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 129.

pa118  AFRL LINO, Raul – «[Novo Mercado do Cartaxo]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 29 Set. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 130.

pa63  AFRL LINO, Raul – «[Mercado Municipal em Pinhel]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 29 Set. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 131.

pa119 AFRL LINO, Raul – «[Projecto de Mercado para a Vila de Cantanhede]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 30 Set. 1937. 1 f. AFRL, Armário 
B: RAP (1.º vol.), 132.

pa121 AFRL LINO, Raul – «[Mercado para Aljezur]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 4 Out. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 133.

pa122 AFRL LINO, Raul – «[Conservação da Tapada das Necessidades e do 
Logradouro arborizado junto ao Palácio Nacional da Ajuda]». [Dac-
tiloscrito e Manuscrito]. Lisboa. DGEMN. 7 Out. 1937. 2 doc. 11 f. 
AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 126.

pa123 AFRL LINO, Raul – «[Casa dos Magistrados, Leiria]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 8 Out. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 138.

pa124 AFRL LINO, Raul – «[Mercado - Campo da Feira - Bombeiros. Anadia]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 13 Out. 1937. 1 f. AFRL, Armário 
B: RAP (1.º vol.), 139.

pa125 AFRL LINO, Raul – «[Edifício para o Asilo da Infância Desvalida da 
Guarda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 20 Out. 1937. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (1.º vol.), 140.

pa126 AFRL LINO, Raul – «[Laboratório químico da Universidade de Coimbra]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 20 Out. 1937. 1 f. AFRL, Armário 
B: RAP (1.º vol.), entre 139 e 140.

pa127 AFRL LINO, Raul – «[Arborização em maciço, Folgosinho]». [Relatório]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 23 Out. 1937. 1 f. AFRL, Armário 
B: RAP (1.º vol.), 141.

pa128 AFRL LINO, Raul – «[Albergue, posto de polícia, balneário. Chaves]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 26 Out. 1937. 1 f. AFRL, Armário 
B: RAP (1.º vol.), 143.

pa1342  AFRL LINO, Raul – «[Exposição de Paris - 1937]». [Memória Descritiva]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 15 Set. 1936. 6 f. AFRL, 
Armário B: RAP (1.º vol.), 105. [BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 667.0].

t170 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Depoimento do Arquitecto Raul 
Lino - Inquérito sobre o Plano de Urbanização de Lisboa”. Acção. 
Lisboa. (31 Out. 1936) p. 3. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 106.

 1937 ———————————————————————
t176  LINO, Raul – Auriverde Jornada - Recordações de uma viagem ao 

Brasil. Lisboa: Edição de Valentim de Carvalho, 1937.

pa1453   LINO, Raul – «[Casa de Habitação Companhia de Açúcar de 
Angola]». [Memória descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1937]. 11 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 383.0.

pa1343   LINO, Raul – «Projecto de Casa para o Exmo. Snr. Júlio César 
Henriques de Carvalho, Santarém». [Memória Descritiva]. [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1937]. 2 f. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 372.0.

t175 AFRL LINO, Raul – «A Arquitectura Manuelina». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
[Janeiro 1937]. 8 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 90A, 111.

t174  LINO, Raul – L’Architecture Portugaise de Style Manuelin. In La 
Revue d’Art. ([antiga] Revue de l’Art Ancien et Moderne), 41 année, n.º 
375. Paris. (Janeiro 1937) p. 227-231.

t177  LINO, Raul – Essai sur l’évolution de l’architecture domestique au 
Portugal. In Bulletin des Etudes Portugaises. Tome 4 - 1937. Lisboa: 
L’Institut Français du Portugal. (1937). [Existe em versão Separata].

pa839 AFRL LINO, Raul – «[Jardim das Necessidades]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 12 Janeiro 1937. 2 f. AFRL, Armário B: Campanha da 
Vegetação.

t172 AFRL LINO, Raul – “A Cultura Artística no Brasil - Exposição feita na 
Associação de Architectos Portuguezes, pelo Sr. Raul Lino”. Jornal do 
Commercio. [Rio de Janeiro]. (17 Janeiro 1937) p. 7-8. [Excerto da con-
ferência «Primeiras Impressões»]. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 108.

pa91 AFRL LINO, Raul – «[Considerações ao Relatório acêrca da Tapada das 
Necessidades]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 12 Fev. 1937. 2 
doc. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 136, 137.

pa841 AFRL LINO, Raul – «[Arborização sul do Palácio Nacional da Ajuda]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 8 Março 1937. 1 f. AFRL, Armário 
B: Campanha da Vegetação.

pa93 AFRL LINO, Raul – «[Mercado para Valença]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 19 Março 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 112.

pa92 AFRL LINO, Raul – «[Projecto de um Mercado para Montemor-o-Novo]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 19 Março 1937. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (1.º vol.), 113.

pa94 AFRL LINO, Raul – «[Mercado e Estábulo municipais, Nazaré]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. DGEMN. 22 Abril 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(1.º vol.), 115.

pa95 AFRL LINO, Raul – «[Paços do Concelho de Freixo de Espada à Cinta]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. [DGEMN]. 22 Abril 1937. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (1.º vol.), 114.

pa1335   LINO, Raul – «Instituto Português de Oncologia de Lisboa». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
Maio 1937. 3 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 376.0.

pa116 AFRL LINO, Raul – «[Plátanos que guarnecem o Pátio da Meca, Palácio 
Nacional de Sintra]». [Relatório]. [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN.  
6 Maio 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 107.

pa90 AFRL LINO, Raul – «[Mercado de Ovar]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 
19 Maio 1937. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 90B, 116. 

pa97 AFRL LINO, Raul – «[Ante-projecto de urbanização da encosta Sul de 
Almada]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 5 Junho 1937. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 117.

pa96 AFRL LINO, Raul – «[Teatro Alcobacense]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 5 Junho 1937. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 118.
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pa149 AFRL LINO, Raul – «[Patronato de Vilar do Pinheiro]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 24 Dez. 1937. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 164.

pa81 AFRL LINO, Raul – «[Jardim da Preta. Palácio Nacional de Sintra]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. [DGEMN]. 30 Dez. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (1.º vol.), 165.

pa799 AFRL LINO, Raul – «[Primeira Missão Estética de Férias]». [Relatório]. [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. ANBA. 30 Dez.1937. 3 f. AFRL, Armário B: RAP 
(1.º vol.), 165a.

 1938 ———————————————————————
pa1347   LINO, Raul – «[Casa Leal Pancada]». [Memória Descritiva]. [Dac-

tiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1938]. 2 f. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 397.0.

pa1345   LINO, Raul – «Casa para o Exmo. Sr. Raul Rodrigues Cohen». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
[1938]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 395.0.

pa1349   LINO, Raul – «Monumento aos Mortos da Grande Guerra [na 
Cidade da Beira]». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 
Atelier Raul Lino. [1938]. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 409.0.

pa1344   LINO, Raul – «Obras no Castelo De Arade. Ferragudo». [Memória 
Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1938]. 8 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 388.0.

pa1346   LINO, Raul – «Paços do Concelho em Santarém. Obras da sua 
Remodelação». [Relatório]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1938]. 5 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 390.0.

pa1348   LINO, Raul – «Projecto de Alterações na Casa do Exmo. Snr. 
Fernando Moura Neves, em Abrantes». [Memória Descritiva]. [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1938]. 1 f. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 423.0.

pa151 AFRL LINO, Raul – «[Mercado da Cova da Piedade, Almada]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. DGEMN. 3 Janeiro 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(2.º vol.), 167.

pa150 AFRL LINO, Raul – «[Reparação ou conservação da Igreja de S. Sebastião, 
Angra do Heroísmo]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 3 Janeiro 
1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 166.

pa152 AFRL LINO, Raul – «[Sede dos Bombeiros, Águeda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 4 Janeiro 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 168.

pa153 AFRL LINO, Raul – «[Paços do Concelho, Figueiró dos Vinhos]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. DGEMN. 14 Janeiro 1938. 2 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 169.

pa154 AFRL LINO, Raul – «[Obras de adaptação num palacete em Angra do 
Heroísmo]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 20 Janeiro 1938. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 170.

pa155 AFRL LINO, Raul – «[Câmara Municipal de Almada]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 26 Janeiro 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 171.

pa156 AFRL LINO, Raul – «[Éden Parque Hotel. Cernache]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
[DGEMN]. 27 Janeiro 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 172.

pa157 AFRL LINO, Raul – «[Refeitório e dormitórios de indigentes, Santarém]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 1 Fev. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 173.

pa158 AFRL LINO, Raul – «[Conclusão de Igreja e residência paroquial, freguesia 
de Rial, concelho de Amarante]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 2 
Fev. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 174.

pa159 AFRL LINO, Raul – «[Igreja para S. Martinho, Covilhã]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. DGEMN. 8 Fev. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 175.

pa160 AFRL LINO, Raul – «[Afixação de placas com os dizeres “Património do 
Estado”, nos edifícios de escolas primárias]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 9 Fev. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 176.

pa161 AFRL LINO, Raul – «[Igreja Paroquial de S. José, Fafe]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 12 Fev. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 177.

pa162 AFRL LINO, Raul – «[Jardim da Vigia]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 
15 Fev. 1938.  3 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 178.

pa129 AFRL LINO, Raul – «[Cemitério no Alto da Seixosa, Freguesia da Encarna-
ção (concelho de Mafra)]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 26 Out. 
1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 142.

pa130 AFRL LINO, Raul – «[Modificação e ampliação do asilo D. Maria Pia em 
Ponte de Lima]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 29 Out. 1937. 1 
f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 144.

pa132 AFRL LINO, Raul – «[Depósito de álcool da Alfândega do Funchal]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 30 Out. 1937. 2 f. AFRL, Armário B: 
RAP (1.º vol.), 146.

pa131 AFRL LINO, Raul – «[Posto de despacho em Santa Cruz das Flores, 
Alfândega da Horta]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 30 Out. 
1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 145.

pa133 AFRL LINO, Raul – «[Honorários ao Arquitecto Sr. Rebelo de Andrade]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 5 Nov. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (1.º vol.), 147.

pa134 AFRL LINO, Raul – «[Sede dos Bombeiros Voluntários, Mangualde]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 8 Nov. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (1.º vol.), 148.

pa135 AFRL LINO, Raul – «[Corpo central, Casa da Moeda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 11 Nov. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 150.

pa136 AFRL LINO, Raul – «[Frontão do Palácio da Assembleia Nacional]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 11 Nov. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (1.º vol.), 149.

pa137 AFRL LINO, Raul – «[Colónia balnear infantil, Figueira da Foz]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. DGEMN. 13 Nov. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(1.º vol.), 151.

t494 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – «Entrevista para a Humanidade». 
[Dactiloscrito]. [Nov. 1937]. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 227.

t655 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “A Arquitectura no Ultramar. A 
obra de arquitectura não pode ser criada por receita… – diz-nos o 
arquitecto Raul Lino”. Humanidade: Defesa e propaganda do Ultramar 
Português. Lisboa. (14 Nov. 1937) p. 10. AFRL, Armário B: RRL.

pa138 AFRL LINO, Raul – «[Clínica psiquiátrica para a Faculdade de Medicina 
da Universidade de Coimbra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 18 
Nov. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 152.

pa139 AFRL LINO, Raul – «[Paços do Concelho de Pedrogam Grande]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. DGEMN. 22 Nov. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(1.º vol.), 154.

pa140 AFRL LINO, Raul – «[Posto médico em Bragança]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 22 Nov. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 153.

pa141 AFRL LINO, Raul – «[Internato para 100 rapazes. Huíla, Angola]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 25 Nov. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (1.º vol.), 155.

pa142 AFRL LINO, Raul – «[Ante-projecto da delegação aduaneira, Setúbal]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 26 Nov. 1937. 1 f. AFRL, Armário 
B: RAP (1.º vol.), 156.

pa143 AFRL LINO, Raul – «[Sede da alfândega, Horta]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 29 Nov. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 157.

pa802 AFRL LINO, Raul – «[Relatório: Missão Estética de Férias]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. ANBA. Dez. 1937. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 160.

pa144 AFRL LINO, Raul – «[Ante-projecto para a delegação aduaneira, 
Caminha]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 3 Dez. 1937. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 158.

pa145 AFRL LINO, Raul – «[Porto de despacho, Sines]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 6 Dez. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 159.

pa146 AFRL LINO, Raul – «[Adega cooperativa de Lamego]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 10 Dez. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 161.

pa147 AFRL LINO, Raul – «[Câmara Municipal de Praia da Vitória]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. DGEMN. 14 Dez. 1937. 2 f. AFRL, Armário B: RAP 
(1.º vol.), 162. 

pa148 AFRL LINO, Raul – «[Central dos Bombeiros da Póvoa de Varzim]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 16 Dez. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (1.º vol.), 163.
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pa82 AFRL LINO, Raul; MONTEZ, Paulino; MONTEIRO, Pardal, FRANCO, 
Francisco e MACEDO, Diogo – «Estátuas destinadas à frontaria do 
Palácio da Assembleia Nacional». [Dactiloscrito]. Lisboa. [Comissão do 
extinto CSBA]. 31 Maio 1938. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 203.

pa376 AFRL LINO, Raul – «[Móveis e outros objectos, arrecadados no Palácio 
Nacional da Ajuda, para vender]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 31 
Maio 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 202, 279.

pa1277   LINO, Raul – «Escola Profissional de Paiã. Projecto». [Memória Des-
critiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Junho 1938. 5 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 396.0.

pa177 AFRL LINO, Raul – «[Conclusão da Igreja de Vila Verde de Ficalho]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 2 Junho 1938. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 204.

t179 AFRL LINO, Raul – “Azulejos, Jardins e Oratórios nas Casas Portuguesas”. 
Diário Português. Rio de Janeiro. (12 Junho 1938). AFRL, Armário B: RLL.

a179 AFRL LINO, Raul – «[Residência paroquial S. Miguel das Caldas de 
Vizela]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 24 Junho 1938. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 205.

pa180 AFRL LINO, Raul – «[Adaptação da Ermida de N. Sª. das Fontes a Asilo, 
Pinhel]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 29 Junho 1938. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 206.

pa178 AFRL LINO, Raul – «[Sede dos Bombeiros de Águeda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 5 Julho 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 207.

pa181 AFRL LINO, Raul – «[Patronato de Vilar do Pinheiro]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 7 Julho 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 208.

pa182 AFRL LINO, Raul – «[Mercado da Cova da Piedade]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 11 Julho 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 209.

pa183 AFRL LINO, Raul – «[Projecto de Igreja, Parede]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 14 Julho 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 210.

pa184 AFRL LINO, Raul – «[Assistência artística nos preparativos para a festa no 
Castelo de Almourol]». [Relatório]. [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 
16 Julho 1938. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 211; 212.

pa185 AFRL LINO, Raul – «[Alteração na Igreja de S. Pedro, em Manteigas]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 19 Julho 1938. 1 f. AFRL, Armário 
B: RAP (2.º vol.), 213.

pa186 AFRL LINO, Raul – «[Transformação das repartições do Registo Civil 
e Registo Predial, Vila Franca de Xira]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 25 Julho 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 214.

pa187 AFRL LINO, Raul – «[Novo Mercado do Montijo]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 2 Agosto 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 215.

pa188 AFRL LINO, Raul – «[Projecto da reconstrução da Igreja da Freguesia de 
Alvaredo]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 3 Agosto 1938. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 216.

pa189 AFRL LINO, Raul – «[Edifício CTT Santo Tirso]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 4 Agosto 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 218.

pa190 AFRL LINO, Raul – «[Projecto de uma casa para residência paroquial em 
Argea]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 4 Agosto 1938. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 217.

pa191 AFRL LINO, Raul – «[Edifício CTT Torres Novas]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 12 Agosto 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 219.

pa192 AFRL LINO, Raul – «[Ampliação do Sanatório Carlos Vasconcelos Porto, 
S. Bráz de Alportel]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 18 Agosto 
1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 220.

pa193 AFRL LINO, Raul – «[Cemitério em Aldeia Velha, Câmara Municipal de 
Aviz]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 20 Agosto 1938. 2 f. AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 223.

pa46 AFRL LINO, Raul – «Arranjo artístico dos Palácios Nacionais». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. DGEMN [Repartição de Estudos e Obras de Monumentos]. 24 
Agosto 1938. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 228 e SAPN.

pa195 AFRL LINO, Raul – «[Ante-projecto do Mercado de Pinhel]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. DGEMN. 25 Ago. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 224.

pa196 AFRL LINO, Raul – «[Igreja da Carrapichana]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 26 Agosto 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 225.

pa163 AFRL LINO, Raul – «[Asilo Escola Agrícola Gonçalo Pereira, Barcelos]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 18 Fev. 1938. 2 f. AFRL, Armário 
B: RAP (2.º vol.), 179.

pa164 AFRL LINO, Raul – «[Zona de protecção do Palácio da Assembleia 
Nacional. Ante-projecto da escadaria, jardim e muralha do lado 
ocidental]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 18 Fev. 1938. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 180.

pa165 AFRL LINO, Raul – «[Tapada das Necessidades]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 21 Fev. 1938. 8 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 181, e 
Campanha da Vegetação.

pa64 AFRL LINO, Raul – «[Edifício para a Capitania de Peniche]». [Dactiloscrito]. 
DGEMN. 24 Fev. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 182.

pa89 AFRL LINO, Raul – «[Asilo Ermida de Nossa Senhora das Fontes, Pinhel]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 28 Fev. 1938. 1 f. AFRL, Armário 
B: RAP (2.º vol.), 183.

pa166 AFRL LINO, Raul – «[Escola Ninho de Crianças]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 5 Março 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 184.

pa167 AFRL LINO, Raul – «[Igreja da Salga]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 9 
Março 1938. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 185.

pa168 AFRL LINO, Raul – «[Igreja da Freguesia de Vila Verde, Ficalho]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. DGEMN. 12 Março 1938. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 186.

pa169 AFRL LINO, Raul – «[Urbanização de Fátima com amostra da sumptuosi-
dade dos números, em anexo]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 16 
Março 1938. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 187.

pa170 AFRL LINO, Raul – «[Igreja Paroquial de Vidago]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 17 Março 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 188.

pa840 AFRL LINO, Raul – «[Decreto-Lei nº 28.468 de 15 de Fev. de 1938]». 
[Carta]. [Dactiloscrito]. Lisboa. ANBA. 21 Março 1938. 1 f. AFRL, 
Armário B: Campanha da Vegetação.

t178 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – «Resposta a um questionário do 
Sindicato Nacional dos Arquitectos». [Dactiloscrito]. Lisboa. 29 
Março 1938. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 190, 191.

pa171 AFRL LINO, Raul – «[Santuário da Nossa Senhora da Assunção, Santo 
Tirso]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 29 Março 1938. 2 f. AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 189.

pa172 AFRL LINO, Raul – «[Representação do Sindicato Nacional dos Operários 
Pedreiros do Porto. Parecer]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 8 
Abril 1938. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 192.

pa173 AFRL LINO, Raul – «[Casa do Povo da Salvada]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 16 Abril 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 193.

pa174 AFRL LINO, Raul – «[Residência paroquial de Balugães, Barcelos]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 19 Abril 1938. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 194.

pa374 AFRL LINO, Raul – «[Ante-Projectos de Liceu]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 21 Abril 1938. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.) 195, 725.

pa375 AFRL LINO, Raul – «[Projecto de decoração do Salão Nobre do Palácio da 
Assembleia Nacional]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 30 Abril 1938. 
1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 196, 280.

pa175 AFRL LINO, Raul – «[Mercado, Figueiró dos Vinhos]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 7 Maio 1938. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 197.

pa806 AFRL LINO, Raul – «[O Paço de Sintra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 
14 Maio 1938. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 396.

pa176 AFRL LINO, Raul – «[Casa do Povo, Ervidel]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 17 Maio 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 199.

pa75 AFRL LINO, Raul – «[Substituição da palavra CONSTITUIÇÃO no frontão 
do Palácio da Assembleia Nacional]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [JNE]. 
23 Maio 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 200.

pa803  AFRL LINO, Raul – «Localização de um novo edifício para Paços do 
Concelho em Santarém». [Relatório]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier 
Raul Lino. 28 Maio 1938. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 201.
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pa1120 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de mobília de sala de D. Maria I e 
Oratório]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 8 Nov. 1938. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1278   LINO, Raul – «Jardim Infantil. Ante-Projecto». [Memória Descri-
tiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 9 Nov. 1938. 2 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 398.0.

pa1244 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de mobília indiana para o Palácio Nacional 
da Pena]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 12 Nov. 1938. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1024 AFRL LINO, Raul – «[Comunicação do parecer do Sr. Dr. Vasco Valente 
sobre a mobília indiana]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 12 Nov. 
1938. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1150 AFRL LINO, Raul – «[Comentário ao Relatório apresentado pelo Sr. Con-
servador do Palácio Nacional de Queluz em 26 de Março de 1938]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, Repartição de Estudos e Obras de 
Monumentos. 15 Nov. 1938. 3 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1245 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Envidramento das galerias do claustro 
do antigo convento da Pena]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 15 
Nov. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1025 AFRL LINO, Raul – «[Palácio Nacional da Pena: recolocação dos caixilhos 
no claustro]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 15 Nov. 1938. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa210 AFRL LINO, Raul – «[Conservatório Nacional]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 19 Nov. 1938. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 241.

pa1090 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Levantamento de um fogão]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. SAPN. 22 Nov. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa212 AFRL LINO, Raul – «[Vedação do Parque Municipal do Fundão]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 24 Nov. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 243.

pa373 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de mobiliário para os Palácios Nacionais]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 26 Nov. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 244.

pa213 AFRL LINO, Raul – «[Palácio Nacional de Queluz – ante-projecto de rein-
tegração, arranjos, etc.]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 28 Nov. 
1938. 6 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 245.

pa1183 AFRL LINO, Raul – «[Tapete Savonnerie ou Aubusson para a Sala 
de Recepção da Residência oficial de Sua Ex.ª o Presidente do 
Conselho]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 30 Nov. 1938. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa215 AFRL LINO, Raul – «[Edifício CTT Lamego]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 6 Dez. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 249.

pa214 AFRL LINO, Raul – «[Novo edifício CTT Beja]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 6 Dez. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 248.

pa216 AFRL LINO, Raul – «[Edifício CTT Caramulo]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 7 Dez. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 250.

pa1184 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de peças a leilão da casa Mendes da 
Silva]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 8 Dez. 1938. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1185 AFRL LINO, Raul – «[Transferência de objectos depositados no Museu das 
Janelas Verdes para os diferentes palácios]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
SAPN. 8 Dez. 1938. 2 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa277 AFRL LINO, Raul – «[Ermida de S. Clemente de Arcena]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. DGEMN. 12 Dez. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 251.

pa217 AFRL LINO, Raul – «[Nova Casa da Moeda - edifício das oficinas]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 15 Dez. 1938. 3 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 252.

pa936 AFRL LINO, Raul – «[Convocatória: visita das arrecadações do Palácio 
Nacional da Ajuda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 16 Dez. 1938. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa965 AFRL LINO, Raul – «[Mobília doirada e estofada que se encontra na Sede 
do Banco Nacional Ultramarino que interessa para o Palácio Nacional 
da Ajuda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 17 Dez. 1938. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa197 AFRL LINO, Raul – «[Protecção a indigentes. Entroncamento]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. DGEMN. 27 Agosto 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(2.º vol.), 221.

pa198 AFRL LINO, Raul – «[Igreja em Riachos, concelho de Torres Novas]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 3 Set. 1938. 2 f. AFRL, Armário B: RAP 
(2.º vol.), 229.

pa199 AFRL LINO, Raul – «[Remodelação do Estabelecimento Termal de Monte 
Real]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 13 Set. 1938. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 230.

pa200 AFRL LINO, Raul – «[Melhoramentos na residência paroquial da 
Freguesia de Âncora]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 21 Set. 
1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 231.

pa843 AFRL LINO, Raul – «[Defesa do pequeno grupo de pinheiros existente 
junto do Palácio Nacional da Ajuda]». [Exposição]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. DGEMN. 23 Set. 1938. 2 f. AFRL, Armário B: Campanha da 
Vegetação.

pa201 AFRL LINO, Raul – «[Edifícios de reuniões Santa Casa da Misericórdia do 
Concelho da Barquinha]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 24 Set. 
1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 232.

pa202 AFRL LINO, Raul – «[Edifício dos Paços do Concelho, Paredes]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. DGEMN. 4 Out. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(2.º vol.), 233.

pa1088 AFRL LINO, Raul – «[Cama com ornamentos de prata em exposição na 
dependência junto à Sala de Jantar dos Mouros]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 6 Out. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1119 AFRL LINO, Raul – «[Carta para o Sr. Director Geral da Fazenda Pública 
(António Luiz Gomes)]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 6 Out. 
1938. 2 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa203 AFRL LINO, Raul – «[Salão Nobre do edifício para o Govêrno Civil, Beja]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 6 Out. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 234.

pa1018 AFRL LINO, Raul – «[Aplicação de parquet no quarto da Rainha D. Amélia 
e no escritório e quarto do Rei D. Manuel]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
SAPN. 7 Out. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1022 AFRL LINO, Raul – «[Mobília de escritório indiano]». [Dactiloscrito]. 
SAPN. 7 Out. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1174 AFRL LINO, Raul – «[Relógio Império nº 77]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
SAPN. 8 Out. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa204 AFRL LINO, Raul – «[Igreja de Valongo dos Azeites, concelho de S. João 
da Pesqueira]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 18 Out. 1938. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 235.

pa205 AFRL LINO, Raul – «[Ante-projectos de Pousadas para as Regiões de 
Alcobaça, Arrábida, S. Braz de Alportel, Elvas, Serras da Estrêla e 
do Marão, e Vale do Vouga]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [DGEMN]. 22 
Out. 1938. 12 f; il. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 236.

pa206 AFRL LINO, Raul – «[Cemitério, Vila de Gouveia]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 24 Out. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 237.

pa1020 AFRL LINO, Raul – «[Mobília de escritório indiano]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 26 Out. 1938. 2 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa207 AFRL LINO, Raul – «[Cemitério, Aguiar da Beira]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 27 Out. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 238.

pa1336   LINO, Raul – «Instituto Português de Oncologia de Lisboa. 
Projectos de Obras Elaborados de 1935 a 1938». [Memória Des-
critiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Nov. 1938. 9 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 376.0.

pa1176 AFRL LINO, Raul – «[Avaliação de uma pia baptismal em pórfiro]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. SAPN. 2 Nov. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa208 AFRL LINO, Raul – «[Grades no vestíbulo de entrada do Palácio da Assem-
bleia Nacional]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 4 Nov. 1938. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 239.

pa209 AFRL LINO, Raul – «[Edifício CTT Aveiro]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 5 Nov. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 240.
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pa7 AFRL LINO, Raul – «Superintendência Artística dos Palácios Nacionais». 
[Relatório]. [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 4 Janeiro 1939. 6 f. 
AFRL, Armário B: SAPN e Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra.

pa220 AFRL LINO, Raul – «[Edifício CTT Portalegre]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 5 Janeiro 1939. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 257.

pa221 AFRL LINO, Raul – «[Delegação aduaneira de Setúbal]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. DGEMN. 6 Janeiro 1939. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º 
vol.), 259.

pa222 AFRL LINO, Raul – «[Igreja de Santo António das Antas, Porto]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. DGEMN. 6 Janeiro 1939. 2 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 258.

pa223 AFRL LINO, Raul – «[Muro de suporte e balaustrada em frente do 
cemitério de Beja]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 9 Janeiro 
1939. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 260.

pa224 AFRL LINO, Raul – «[Palácio da Assembleia Nacional - entrada na fachada 
sôbre S. Bento]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 10 Janeiro 1939. 
1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 261.

pa225 AFRL LINO, Raul – «[Conclusão do edifício da Assembleia Nacional - 
grades do vestíbulo]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 11 Janeiro 
1939. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 262.

pa1033 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Relatório N.º 4 do Snr. Conservador 
do Palácio Nacional da Pena]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 12 
Janeiro 1939. 5 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1034 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Relatório N.º 5 do Snr. Conservador 
do Palácio Nacional da Pena]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 12 
Janeiro 1939. 3 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa378 AFRL LINO, Raul – «[Corpo central da frontaria do Palácio da Assem-
bleia Nacional]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 12 Janeiro 1939. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 263.

pa226 AFRL LINO, Raul – «[Hospital da Misericórdia, Baião]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 12 Janeiro 1939. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 264.

pa227 AFRL LINO, Raul – «[Igreja da Misericórdia, Angra do Heroísmo]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 13 Janeiro 1939. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 265.

pa17 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional de Mafra. Relatório: 
Nov. de 1938]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 14 Janeiro 1939. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1035 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Pena. Relatório 
Nº 4: Out. 1938: relação de objectos para vender]». [Dactiloscrito]. 
SAPN. 14 Janeiro 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa228 AFRL LINO, Raul – «[Igreja de Nossa Senhora, Mértola]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. DGEMN. 16 Janeiro 1939. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º 
vol.), 266.

pa8 AFRL LINO, Raul – «[Relações das peças que devem ser transferidas de 
uns Palácios para os Outros]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 17 
Janeiro 1939. 15 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa937 AFRL LINO, Raul – «[Relação dos objectos ùltimamente adquiridos com 
destino aos Palácios Nacionais]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 18 
Janeiro 1939. 2 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa229 AFRL LINO, Raul – «[F.N.A.T. - Colónia de férias infantil, Costa da 
Caparica]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 19 Janeiro 1939. 2 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 267.

pa237 AFRL LINO, Raul; VARELA, António – «[Obras de conclusão do Mercado 
de Peniche]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 20 Janeiro a 1 Fev. 
1939. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 275.

pa230 AFRL LINO, Raul – «[Câmara Municipal de Castelo de Vide]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. DGEMN. 21 Janeiro 1939. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 268.

pa231 AFRL LINO, Raul – «[Ligação projectada das Capelas Absidais ao Claustro 
da Sé de Lisboa.]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 25 Janeiro 
1939. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 270.

pa232 AFRL LINO, Raul – «[Sé de Lisboa, o estado actual das obras]». [Relatório]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 25 Janeiro 1939. 4 f. AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 269.

pa377 AFRL LINO, Raul – «[Substituição dos pés da mesa do Palácio da Assem-
bleia Nacional]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 19 Dez. 1938. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 253.

pa1151 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional de Queluz. Relatório: 
Nov. 1938 - Arranjo do arvoredo]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN 
[Repartição de Estudos e Obras de Monumentos.] 20 Dez. 1938. 2 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1188 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de uma baixela de Columbano]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. SAPN. 21 Dez. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa388 AFRL LINO, Raul – «[Igreja Paroquial da Benedita]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 22 Dez. 1938. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 254.

pa389 AFRL LINO, Raul – «[Restauro de azulejos e de um quarto no prédio 
histórico denominado Palácio Conde de Almada]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. DGEMN. 24 Dez. 1938. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º 
vol.), 247.

pa966 AFRL LINO, Raul – «[Mobília doirada e estofada que se encontra na Sede 
do Banco Nacional Ultramarino que interessa para o Palácio Nacional 
da Ajuda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 26 Dez. 1938. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1189 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de móveis e adornos à venda na Casa de 
Antiguidades Calendas, Lda.]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 27 
Dez. 1938. 2 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1091 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de contador hispano-árabe]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. SAPN. 29 Dez. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa1121 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de gravura de Bartolozzi: retrato do 
Príncipe D. Pedro de Alcântara]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 29 
Dez. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1030 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Pedido de autorização para a transferên-
cia de diversas peças das salas do Palácio Nacional da Pena]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. SAPN. 31 Dez. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1092 AFRL LINO, Raul – «[Limpeza dos azulejos da Sala dos Cisnes]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. SAPN. 31 Dez. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

 1939 ———————————————————————
pa1357   LINO, Raul – «Administração de Bens Raul Lino, Limitada. Projecto 

de Moradia». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier 
Raul Lino. [1939]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 411.0.

t182 AFRL LINO, Raul – “Alberto Haupt”. Boletim da Academia Nacional de 
Belas-Artes, 1.ª Série, V. Lisboa. (1939) p. 12-16. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 226.

pa1351   LINO, Raul – «Alterações na propriedade do Exmo. Sr. D. Vasco 
Bramio. Lisboa». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 
Atelier Raul Lino. [1939]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 410.0.

pa1352   LINO, Raul – «Casa do Exmo. Snr. Prof. Lourenço Varela Cid. Vila Nova 
da Caparica». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier 
Raul Lino. [1939]. 2 doc. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 415.0.

pa1355   LINO, Raul – «Casa para o Exmo. Snr. Horácio Rodrigues Costa». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
[1939]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 418.0.

pa1317   LINO, Raul – «[Residência do Governador de Moçambique]». 
[Memória descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
[1939]. 3 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 406.0.

pa955 AFRL LINO, Raul – «[Situação de diferentes aposentos nos Palácios 
Nacionais]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 1939. 4 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1356   LINO, Raul – «Transformação do Prédio na Avenida da Liberdade, 
N.º 13, para Instalação do Estabelecimento da Firma Comercial 
Pimentel & Casquilho, Lda». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. Atelier Raul Lino. [1939]. 5 doc. 12 f. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 474.0.

pa218 AFRL LINO, Raul – «[Obras no Castelo de Alvito]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 3 Janeiro 1939. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 255.

pa219 AFRL LINO, Raul – «[Guarita para a guarda do Palácio da Assembleia 
Nacional]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 4 Janeiro 1939. 2 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 256.
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pa1201 AFRL LINO, Raul – «[Carta para a Senhora Viscondessa de Pindella solici-
tando informação sobre tapetes de arraiolos para venda]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. SAPN. 19 Março 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1122 AFRL LINO, Raul – «[Transferência de veludos azuis da casa-forte do Palácio 
das Necessidades para o Palácio Nacional de Queluz]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 21 Março 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa249 AFRL LINO, Raul – «[Melhoramentos Santuário de Penafiel]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. DGEMN. 22 Março 1939. 2 doc. 2 f. AFRL, Armário 
B: RAP (2.º vol.), 291, 292.

pa250 AFRL LINO, Raul – «[Capela de Nossa Senhora de La-Salette, Oliveira de 
Azeméis]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 31 Março 1939. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 293.

pa1202 AFRL LINO, Raul – «[Carta para a Senhora Viscondessa de Pindella]». 
[Carta]. [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 31 Março 1939. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1205 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de quatro tapetes de Arraiolos e de uma 
colcha bordada pertencentes à Viscondessa de Pindella]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. DGEMN, Repartição de Estudos e Obras de Monu-
mentos/SAPN. 14 Abril 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa12 AFRL LINO, Raul – «Palácios Nacionais. Seu Arranjo Interno». [Dactilos-
crito]. Lisboa. SAPN. 18 Abril 1939. 8 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa945 AFRL LINO, Raul – «[Decoração de salas e a aquisição de móveis e 
adereços mais necessários para o conveniente completamento dos 
Palácios Nacionais]». [Estimativa]. [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 20 
Abril 1939. 8 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1207 AFRL LINO, Raul – «[Cedência de quatro telas ao Governo Civil do 
Funchal para guarnecer o Palácio de São Lourenço]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 21 Abril 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1208 AFRL LINO, Raul – «[Transferência de um retrato equestre de D. João VI, 
do pintor Domingos António Sequeira, para o depósito do Museu 
das Janelas Verdes]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 22 Abril 1939. 
1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa941 AFRL LINO, Raul – «[Transferências de Peças]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
SAPN. 24 Abril 1939. 2 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa251 AFRL LINO, Raul – «[Paços do Concelho, Paredes]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 25 Abril 1939. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 294.

pa1124 AFRL LINO, Raul – «[Panejamentos de Igreja, autênticos, a utilizar na 
decoração de salas]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 26 Abril 1939. 1 
f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa252 AFRL LINO, Raul – «[Paços do Concelho, Figueiró dos Vinhos]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. DGEMN. 29 Abril 1939. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(2.º vol.), 295.

pa1041 AFRL LINO, Raul – «[Contra-proposta para a aquisição da mobília 
indiana]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 6 Maio 1939. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1117 AFRL LINO, Raul – «[Objectos para Quartos das Princesas]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. SAPN. 6 Maio 1939. 2 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1118 AFRL LINO, Raul – «[Transferência de seis cobertores do Palácio da Ajuda 
para os Quartos das Princesas, em Queluz]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
SAPN. 10 Maio 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1209 AFRL LINO, Raul – «[As peças da baixela Barahona]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 13 Maio 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa253 AFRL LINO, Raul – «[Edifício do Govêrno Civil e outras repartições 
públicas, Beja]». [Relatório]. [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 18 
Maio 1939. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 296.

pa1269   LINO, Raul – «Bairro de Casas Económicas em Montemor-o-Novo». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 20 
Maio 1939. 3 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 420.0.

pa254 AFRL LINO, Raul – «[Santuário da Nossa Senhora da Assunção de Santo 
Tirso]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 22 Maio 1939. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 297.

pa255 AFRL LINO, Raul – «[Jardim Infantil destinado à cêrca do Liceu Maria 
Amélia Vaz de Carvalho]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 24 Maio 
1939. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 298.

pa233 AFRL LINO, Raul – «[Pousada da Arrábida]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
[DGEMN]. 27 Janeiro 1939. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 274.

pa234 AFRL LINO, Raul – «[Pousada de S. Martinho]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
[DGEMN]. 27 Janeiro 1939. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 273.

pa235 AFRL LINO, Raul – «[Pousada no Alentejo]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
[DGEMN]. 27 Janeiro 1939. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 272.

pa236 AFRL LINO, Raul – «[Pousada no Algarve]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
[DGEMN]. 27 Janeiro 1939. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 271.

pa1194 AFRL LINO, Raul – «[Tapeçaria flamenga proposta por Vasco Coelho do 
Amaral Reis]».[Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 30 Janeiro 1939. 2 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1472 AFRL LINO, Raul – «[Urbanização de Alfama]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
[Atelier Raul Lino]. 30 Janeiro 1939. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º 
vol.), 331A.

pa1195 AFRL LINO, Raul – «[Tapeçaria flamenga proposta por Vasco Coelho do 
Amaral Reis]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 1 Fev. 1939. 2 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa238 AFRL LINO, Raul – «[Sede da Junta de Freguesia de Vendas Novas]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 2 Fev. 1939. 2 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 276.

pa239 AFRL LINO, Raul – «[Paços do Concelho, Oeiras]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 4 Fev. 1939. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 277.

pa379 AFRL LINO, Raul – «[Proposta para a venda ao Estado de uma tapeçaria 
de Bruxelas, representando um episódio da vida de Júlio César]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 9 Fev. 1939. 2 f. AFRL, Armário B: RAP 
(2.º vol.), 278.

pa241 AFRL LINO, Raul – «[Câmara Municipal Praia da Vitória: edifício para 
instalação de alguns serviços municipais]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 11 Fev. 1939. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 283.

pa1010 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional das Necessidades. 
Relatório: Casa-forte]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 11 Fev. 1939. 
1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa9 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Relatório de Manuel Santos Esteves 
sobre a casa-forte do Palácio Nacional das Necessidades]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. SAPN. 11 Fev. 1939. 8 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa240 AFRL LINO, Raul – «[Sé de Elvas]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 11 
Fev. 1939. 2 doc. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 282.

pa1196 AFRL LINO, Raul – «Palácios Nacionais: seu arranjo interno». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 14 e 15 Fev. 1939. 7 doc. 16 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa938 AFRL LINO, Raul – «[Estimativa]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 15 Fev. 
1939. 2 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa242 AFRL LINO, Raul – «[Mercado agrícola, Vendas Novas]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. DGEMN. 17 Fev. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 284.

pa243 AFRL LINO, Raul – «[Adaptação do edifício do Convento do Ferro, 
Porto]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 18 Fev. 1939. 2 f. AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 285.

pa244 AFRL LINO, Raul – «[Ampliação dos Paços do Concelho, Aguiar da Beira]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 23 Fev. 1939. 2 f. AFRL, Armário 
B: RAP (2.º vol.), 286.

pa19 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional de Mafra. Relatório 
n.º 7: Dez. 1938]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 1 Março 1939. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa245 AFRL LINO, Raul – «[Projecto de três pousadas: Serra da Estrêla, Vale do 
Vouga e Serra do Mourão]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [DGEMN]. 2 
Março 1939. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 287.

pa246 AFRL LINO, Raul – «[Ampliação dos Paços do Concelho, Guarda]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 3 Março 1939. 2 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 288.

pa247 AFRL LINO, Raul – «[Edifício CTT, V. N. de Gaia]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 4 Março 1939. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 289.

pa248 AFRL LINO, Raul – «[Casa do Povo - tipo “A”. Adaptação ao Alentejo]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 14 Março 1939. 2 f. AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 290.
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t181 AFRL LINO, Raul – «A Casa Portuguesa». [Conferência apresentada no 
Curso de Férias da Faculdade de Letras de Lisboa]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. [Julho] 1939. 26 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 265A.

t741 AFRL LINO, Raul – «A Casa Portuguesa» [Resumo da conferência apresen-
tada no Curso de Férias da Faculdade de Letras de Lisboa]. [Dacti-
loscrito]. [Julho] 1939. 1 f. AFRL, Armário B: RLL.

pa256 AFRL LINO, Raul – «[Portão da Sé de Lisboa]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 1 Julho 1939. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 302.

pa258 AFRL LINO, Raul – «[Arranjo do Monte de Stª Luzia, Viana do Castelo]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 12 Julho 1939. 2 f. AFRL, Armário 
B: RAP (2.º vol.), 304.

pa257 AFRL LINO, Raul – «[Monte do Pilar, freguesia de Penamaior, Paços de 
Ferreira]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 12 Julho 1939. 3 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 303.

pa259 AFRL LINO, Raul – «[Plano de Urbanização Vila de Paços de Ferreira]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 12 Julho 1939. 1 f. AFRL, Armário 
B: RAP (2.º vol.), 305.

pa260 AFRL LINO, Raul – «[Ampliação do edifício dos Paços do Concelho, 
Ancião]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 13 Julho 1939. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 306.

pa261 AFRL LINO, Raul – «[Ruínas de uma Mansão do segundo quartel do 
século XVI]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 18 Julho 1939. 2 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 307.

pa1471 AFRL LINO, Raul – «[Remodelação do edifício dos Paços do Concelho em 
Santarém]». [Parecer]. [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 20 Julho 
1939. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 308.

pa947 AFRL LINO, Raul – «[Resposta a fotógrafo particular para fotografar 
aspectos interiores dos Palácios Nacionais]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
SAPN. 28 Julho 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa262 AFRL LINO, Raul – «[Trabalhos de conclusão da Sala dos Autos do Liceu 
André de Gouveia em Évora]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 28 
Julho 1939. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 309.

pa263 AFRL LINO, Raul – «[Obras no Castelo de Portel]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 29 Julho 1939. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 311.

pa264 AFRL LINO, Raul – «[Reparação da Igreja de San Matias, concelho de 
Beja]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 29 Julho 1939. 2 f. AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 310.

t180 AFRL LINO, Raul – «Algumas considerações acêrca do aspecto artístico do 
Azulejo fabricado actualmente.». [Dactiloscrito]. Agosto 1939. 3 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 314.

pa265 AFRL LINO, Raul – «[Monumento aos Mortos da Grande Guerra, 
Guarda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 4 Agosto 1939. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 312.

pa266 AFRL LINO, Raul – «[Nota dos objectos de Arte (pinturas e esculturas) 
que se encontram no Palácio da Assembleia Nacional]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. DGEMN. 5 Agosto 1939. 3 f. AFRL, Armário B: RAP 
(2.º vol.), 313.

pa1095 AFRL LINO, Raul – «[Proposta de transferência de vários objectos e guar-
nições para o Palácio Nacional de Sintra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
SAPN. 8 Agosto 1939. 2 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa1127 AFRL LINO, Raul – «[Arranjo a título de ensaio: Quartos das Princesas e 
Sala do Lanternim]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 9 Agosto 1939. 
2 f. AFRL, Armário B: RAP, 316 e SAPN.

pa381 AFRL LINO, Raul – «[A DGFP submete à apreciação da JNE a aquisição de 
variadas peças tôdas com destino aos Palácios Nacionais]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. JNE. 10 Agosto 1939. 2 f. AFRL, Armário B: RAP 
(2.º vol.), 315.

pa1220 AFRL LINO, Raul – «[Proposta de aquisição de várias peças para os 
Palácios Nacionais]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, Repartição 
de Estudos e Obras de Monumentos. 12 Agosto 1939. 2 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa267 AFRL LINO, Raul – «[Casino da Madeira, Funchal]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 14 Agosto 1939. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 318.

pa380 AFRL LINO, Raul – «[Remoção dos Túmulos de Vasco da Gama, Camões 
e Jau, na Igreja dos Jerónimos]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 24 
Maio 1939. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 299.

pa972 AFRL LINO, Raul – «[Transferência de peças de louça e de indumentária 
da Casa-Forte do Palácio das Necessidades para o Palácio Nacional 
da Ajuda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 27 Maio 1939. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1211 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de peças de mobiliário e outras]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. SAPN. 30 Maio 1939. 2 doc. 3 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa973 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Relatório: abertura, ao público, do 
Palácio Nacional da Ajuda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 1 Junho 
1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1011 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de dois lustres de cristal para o Palácio 
Nacional das Necessidades]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 2 
Junho 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

a1043 AFRL LINO, Raul – «[Transferência de dois retratos a óleo de D. Fernando 
II]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 6 Junho 1939. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1044 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Pena. Relatório 
Nº 6]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 7 Junho 1939. 3 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1214 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de um lustre de vidro ao Anuário 
Comercial]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 8 Junho 1939. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1012 AFRL LINO, Raul – «[Avaliação de uma mobília de sala]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 8 Junho 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa946 AFRL LINO, Raul – «[Orçamento para o ano de 1940]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 9 Junho 1939. 2 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1246 AFRL LINO, Raul – «Palácio Nacional das Necessidades». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 9 Junho 1939. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 
300 e SAPN.

pa1267   LINO, Raul – «Sociedade das Águas da Curia. Ante-projecto do novo 
balneário. Ante-projecto da Transformação das Fontes». [Memória 
Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 12 Junho 
1939. 2 doc. 12 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 413.0.

pa1013 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de um armário doirado]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 13 Junho 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1045 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de um medalhão de mármore com o 
retrato de D. Fernando II]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 13 Junho 
1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1126 AFRL LINO, Raul – «[Natureza morta e busto de D. João VI]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. SAPN. 13 Junho 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1470 AFRL LINO, Raul – «[Palácio dos Condes de Almada]». [Proposta]. [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 13 Junho 1939. 3 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 301, 324.

pa1217 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de um quadro representando a Senhora 
da Piedade, da autoria de Aníbal Carracho]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
SAPN. 22 Junho 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa25 AFRL LINO, Raul – «[Sete cadeirões da época pombalina que se 
encontram no Palácio das Galveias]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 
22 Junho 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1218 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de cadeiras e quadro a Leiria & Nasci-
mento]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 23 Junho 1939. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1094 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de objectos a António Pedro Nolasco]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. SAPN. 23 Junho 1939. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA. 

pa1204 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de um lustre Império]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 24 Junho 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa844 AFRL LINO, Raul – «Carta para Francisco Ribeiro e Costa: comentário do 
projecto para o Jardim da Vigia». [Carta]. [Dactiloscrito]. Sintra. 25 
Junho 1939. 2 f. AFRL, Armário B: Campanha da Vegetação.

pa1046 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Pena. Relatório Nº 
11: Maio 1939]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 26 Junho 1939. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.
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pa382 AFRL LINO, Raul – «[António Maria Ribeiro, ourives-cinzelador-dese-
nhador de V.N. de Gaia, propõe vender ao Estado três peças de 
mobília]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 30 Nov. 1939. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 330.

pa1049 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Pena. Relatório Nº 
13]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 4 Dez. 1939. 1 f. AFRL, Armário 
B: SAPN.

pa952 AFRL LINO, Raul – «[Permuta de peças e objectos entre Museus e Palácios 
Nacionais]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 4 Dez. 1939. 3 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1224 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de duas colchas e uma figura de loiça para 
o Palácio Nacional de Sintra e da Pena]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
SAPN. 11 Dez. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1225 AFRL LINO, Raul – «[Restauro de dois tapetes de Arraiolos pela D. Maria 
Abrantes]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 13 Dez. 1939. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1129 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de esteira]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 
16 Dez. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1226 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de sofá e cadeiras para o Palácio Nacional 
de Queluz e de uma arca e duas talhas para o Palácio Nacional de 
Sintra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 16 Dez. 1939. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa953 AFRL LINO, Raul – «[Transferência de peças da Casa Forte do Palácio 
Nacional das Necessidades para os Palácios de Queluz, de Sintra e 
da Ajuda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 16 Dez. 1939. 3 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1050 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de um par de jarras de vidro de Veneza]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. SAPN. 18 Dez. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1227 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de cadeiras de espaldar]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 19 Dez. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1228 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de colchas de lhama, seda e damasco]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. SAPN. 19 Dez. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1051 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de um lustre de cristal]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 19 Dez. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1014 AFRL LINO, Raul – «[Proposta de aquisição de uma gravura retrato de 
Wellington]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 19 Dez. 1939. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1130 AFRL LINO, Raul – «[Restauro de adereços]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
SAPN. 19 Dez. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1097 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de um lustre antigo, retirado do Palácio 
dos Marqueses em Oeiras]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 20 Dez. 
1939. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa1229 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de um contador de pau santo do século 
XVII e de uma mesa do século XVIII]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
SAPN. 21 Dez. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1098 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de cadeiras estilo Luis XIV]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. SAPN. 22 Dez. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa1230 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de duas cadeiras do século XVIII e de 
dois contadores]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 23 Dez. 1939. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1099 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de seis cadeiras do século XVIII]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. SAPN. 23 Dez. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa1100 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de uma mesa indo-portuguesa]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. SAPN. 23 Dez. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa1101 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de um quadro a óleo do século XVIII e de 
três cadeiras]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 23 Dez. 1939. 1 f. 
AFRL, Armário B: CSBA.

pa1102 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de um tapete oriental]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 23 Dez. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa954 AFRL LINO, Raul – «[Pedido de transferência de 2 molduras doiradas do 
Palácio Nacional da Ajuda para o de Sintra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
SAPN. 28 Dez. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa268 AFRL LINO, Raul – «[“Hotel do Monte Sereno”. Sintra (Adaptação do 
edifício inacabado a Pousada)]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [DGEMN]. 
14 Agosto 1939. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 317.

pa975 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Ajuda. Relatório: 
Maio e Junho 1939]».  [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 21 Agosto 
1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa269 AFRL LINO, Raul – «[Palácio dos Marqueses de Pombal, em Oeiras ]». 
[Relatório]. [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 4 Set. 1939. 2 f. AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 319.

pa270 AFRL LINO, Raul – «[Edifício CTT Bragança]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 5 Set. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 320.

pa949 AFRL LINO, Raul – «[Pedido de concessão de verba especial]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. SAPN. 03 Out. 1939. 2 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa948 AFRL LINO, Raul – «[Restauro de Móveis e outros arranjos nos Palácios 
Nacionais]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 3 Out. 1939. 3 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa804 AFRL LINO, Raul – «[Obras de beneficiamento na sede da Sociedade de 
Geografia]». [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 12 Out. 1939. 
2 doc. 8 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 321, 322.

pa271 AFRL LINO, Raul – «[Mosteiro de Belém: adaptação da Casa do Capítulo a 
Panteão Nacional]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 26 Out. 1939. 
3 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 323.

pa1047 AFRL LINO, Raul – «[Decoração do leito da Rainha D. Amélia]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. SAPN. 30 Out. 1939. 2 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1353  AFRL LINO, Raul – «Exposição do Mundo Português. Pavilhão do Brasil». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
Nov. 1939. 4 f [2 doc. 7 f]. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 321A. 
[BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 417.0].

pa1354   LINO, Raul – «Exposição do Mundo Português. Pavilhão do Brasil. 
Revestimento de Lusalite». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito e 
Manuscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [Nov. 1939]. 2 f. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 417.1.

pa1276   LINO, Raul – «Parque Infantil [Bairro da Estrela]». [Memória Des-
critiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Nov. 1939. 2 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 403.0.

pa272 AFRL LINO, Raul – «[Pousada de Alijó]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
[DGEMN]. 2 Nov. 1939. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 325.

pa273 AFRL LINO, Raul – «[Matadouro Municipal, Vila Nova da Barquinha]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 5 Nov. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 327.

pa274 AFRL LINO, Raul – «[Monumento aos Mortos da Grande Guerra, Faro]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 5 Nov. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 328.

pa275 AFRL LINO, Raul – «[Palácio dos Condes de Almada, Lisboa]». [Proposta]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 5 Nov. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 326.

pa276 AFRL LINO, Raul – «[Igreja de Madaíl]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 
9 Nov. 1939. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 329.

pa950 AFRL LINO, Raul – «[Pedido de autorização de transferências de diferen-
tes peças de mobiliário de uns Palácios Nacionais para os outros]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 14 Nov. 1939. 2 doc. 4 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1222 AFRL LINO, Raul – «[Alteração de destino de algumas peças adquiridas 
e rectificação de fundos]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 16 Nov. 
1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa951 AFRL LINO, Raul – «[Pedido de verbas adicionais para reparações de peças 
de mobiliário]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 21 Nov. 1939. 2 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1223 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de mesas e jarras de porcelana à firma Salão 
de Arte Antiga para o Palácio Nacional de Queluz e da Pena]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. SAPN. 27 Nov. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1128 AFRL LINO, Raul – «[Cadeiras de junco para a Sala das Mangas]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. SAPN. 29 Nov. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.
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pa1015 AFRL LINO, Raul – «[Palácio Nacional das Necessidades : distribuição 
definitiva dos lustres]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 13 Fev. 1940. 
3 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1016 AFRL LINO, Raul – «[Pedido de autorização para transferência de um 
lustre para o Palácio Nacional de Sintra e de uma cadeira para o 
Palácio Nacional de Queluz]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 20 Fev. 
1940. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa805 AFRL LINO, Raul – «[Ruínas de casa, Constância]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
[DGEMN]. Março 1940. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 335.

pa27 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional de Mafra. Relatório 
n.º 19: Futuro arranjo das salas]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 4 
Março 1940. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa30 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional de Mafra. Relatório: 
Plano de arrumação das salas do andar nobre]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 4 Março 1940. AFRL, Armário B: SAPN.

pa981 AFRL LINO, Raul – «[Sobre o achado de diversos desenhos num armário 
do Palácio Nacional da Ajuda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 4 
Março 1940. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1104 AFRL LINO, Raul – «[Mobiliário e decoração da cozinha]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 6 Março 1940. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa961 AFRL LINO, Raul – «[Informação]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 11 
Março 1940. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 336.

pa1055 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Pena. Relatório Nº 
16: Out. 1939]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 20 Março 1940. 2 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1057 AFRL LINO, Raul – «[Cedência do quadro “O Passeio Público”, do pintor 
Leonel, à CML no âmbito de uma exposição a ter lugar no Museu 
Olissiponense]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 28 Março 1940. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1056 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Pena. Relatório Nº 
17: Nov. 1939]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 28 Março 1940. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1058 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Pena. Relatório Nº 
18: Dez. 1939]».  [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 29 Março 1940. 2 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa31 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional de Mafra. Relatório 
n.º 20: Organização das diversas dependências]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 30 Março 1940. 2 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1233 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de peças do Palácio dos Marqueses de 
Pombal]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 8 Abril 1940. 2 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1234 AFRL LINO, Raul – «[Beneficiação das cadeiras com motivos em forma 
de dragão]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 8 Abril 1940. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1060 AFRL LINO, Raul – «[Disposição geral das principais divisões: quarto do 
Viador, da Dama, da Rainha e do Rei D. Carlos; sala da Música, do 
Fume e antiga sala do Cofre e Salão de Honra]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 14 Abril 1940. 3 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa984 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de lustre de bronze e cristais para o 
Palácio Nacional da Ajuda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 22 Abril 
1940. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1105 AFRL [LINO, Raul] – «[Transformação do tecto do Salão do corpo 
manuelino]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [DGEMN, Repartição de Estudos 
e Obras de Monumentos]. 1 Maio 1940. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa1134 AFRL LINO, Raul – «[Enceramento de pavimentos para a festa das Come-
morações Nacionais]».[Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 2 Maio 1940.  
1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1136 AFRL LINO, Raul – «[Forro de estrados da Sala dos Embaixadores e da 
Sala da Música no âmbito das Comemorações Nacionais]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. SAPN. 2 Maio 1940. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1135 AFRL LINO, Raul – «[Restauro de mobiliário: pedido de aprovação de 
orçamentos]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 2 Maio 1940. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

2.1.5. Década 1940–1949

 1940 ———————————————————————
pa1140 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de quatro retratos a óleo representando o 

Rei D. José entre outras personagens da família real bragantina]». 
[Dactiloscrito]. SAPN. 1940. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1283   LINO, Raul – «Obra do Exmo. Snr. Mário de Oliveira Pereira no 
Monte Estoril». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 
Atelier Raul Lino. [1940]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 424.0.

pa1368   LINO, Raul – «Obras na Quinta da Fidalga no Seixal. Propriedade 
do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Reis». [Memória Descritiva]. [Dactilos-
crito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1940-1954]. 5 doc. 5 f. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 499.0.

pa665 AFRL LINO, Raul – «[Palácio de D. Manuel em Évora. Projecto de 
Restauro]». [Memória descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier 
Raul Lino. [1940]. 7 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 384.

pa1367  AFRL LINO, Raul – «[Palácio do representante do Governo na Cidade da 
Beira]». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1940]. 10 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 346. [BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 428.0.]

pa1141 AFRL LINO, Raul – «[Relação das importâncias das facturas apresenta-
das por diversas firmas, referentes a aquisições de tapetes, sedas, 
restauro de mobiliário etc., para o Palácio Nacional de Queluz]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 1940. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1474 AFRL [LINO, Raul] – «[Te-Deum na Sé de Lisboa. Esboço da disposição 
dos lugares]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [1940]. 3 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 339.

pa1366   LINO, Raul – «Transformação na Casa do Exmo. Snr. António 
Moura Neves». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 
Atelier Raul Lino. [1940]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 422.0.

pa1350   LINO, Raul – «Projecto de Ajardinamento da propriedade do 
Exmo. Snr. Augusto Carneiro Pacheco. Agrela». [Memória Descri-
tiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Janeiro 1940. 6 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 414.0.

pa278 AFRL LINO, Raul – «[Aformoseamento do Campo de Viriato em Vizeu]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 2 Janeiro 1940. 2 doc. 2 f. AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 331, 332.

pa1131 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de cinco retratos a óleo pertencentes à 
colecção dos Marqueses de Pombal]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 
10 Janeiro 1940. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa959 AFRL LINO, Raul – «[Mobiliário, adereços e arranjos nos Palácios 
Nacionais]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 19 Janeiro 1940. 2 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa956 AFRL LINO, Raul – «[Verbas concedidas ou a conceder para diferen-
tes intervenções nos Palácios Nacionais]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
SAPN. 22 Janeiro 1940. 4 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa957 AFRL LINO, Raul – «[Mobiliário, adereços e arranjos nos Palácios 
Nacionais]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 23 Janeiro 1940. 2 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa958 AFRL LINO, Raul – «[Resumo das verbas julgadas necessárias durante 
o 1.º semestre de 1940]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 23 e 24 
Janeiro 1940. 2 doc. 3 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1473 AFRL LINO, Raul – «[Urbanização de Alfama. Ampliação do Plano de 
Arranjo]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [Atelier Raul Lino]. 27 Janeiro 
1939. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 331A.

pa980 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Ajuda. Relatório: 
Nov. 1939]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 29 Janeiro 1940. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa279 AFRL LINO, Raul – «[Monumento a D. Maria I]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 29 Janeiro 1940. 8 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 334.

pa280 AFRL LINO, Raul – «[Ante-projecto de ampliação do Museu dos Coches]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 2 Fev. 1940. 2 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 333.
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a35 AFRL LINO, Raul – «[Palácio Nacional de Mafra. Relatório: Julho de 
1940]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 7 Out. 1940. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa964 AFRL LINO, Raul – «[Distribuição dos tapetes adquiridos para os Palácios 
Nacionais]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 8 Out. 1940. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa6 AFRL LINO, Raul – «O Arranjo dos Palácios Nacionais nos Anos de 1939 e 
1940 (Superintendência Artística)». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 
Nov. 1940. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 343.

 1941 ———————————————————————
pa1482 AFRL LINO, Raul – «Monumento a João de Deus». [Memória descri-

tiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. [Atelier Raul Lino]. [1941]. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 338.

pa1373   LINO, Raul – «Remodelação da Casa do Ex.mo Dr. Francisco Vieira 
Machado, na sua Propriedade em Ribeira de Palheiros». [Memória 
Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1941]. 1 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 433.0.

t185 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – «Entrevista em Berlim». [Dactilos-
crito]. Berlim. Janeiro 1941. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 344.

pa1369  AFRL LINO, Raul – «Escolha de uma Sede para a Embaixada de Portugal 
Junto da Santa Sé». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 
Atelier Raul Lino. 15 Março 1941. 9 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º 
vol.), 349.

pa1358  AFRL LINO, Raul – «Arranjo Interno da Legação de Portugal em Berlim. 
Projecto e Estimativa». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. Atelier Raul Lino. 20 Março 1941. 14 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 347. [BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 429.0].

pa1475 AFRL LINO, Raul – «[Carta para o Prof. Joseph M. Piel]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. 30 Março 1941. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 348.

pa1143 AFRL LINO, Raul – «[Comentário ao parecer da Direcção Geral dos 
Serviços Florestais e Agrícolas face ao corte dos eucaliptos]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. SAPN. 5 Abril 1941. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1238 AFRL LINO, Raul – «[Cedência de objectos da Casa-forte das Necessidades 
para o Museu Nacional Soares dos Reis]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
SAPN. 7 Abril 1941. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa283 AFRL LINO, Raul – «[Museu e Laboratório de Antropologia, de Coimbra]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 9 Abril 1941. 1 f. AFRL, Armário 
B: RAP (2.º vol.), 350.

pa1370  AFRL LINO, Raul – «Beneficiamento da actual Aposentadoria do Instituto 
dos Portugueses em Roma». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. Atelier Raul Lino. 12 Abril 1941. 3 f. AFRL, Armário B: RAP 
(2.º vol.), 351.

pa1371  AFRL LINO, Raul – «Embaixada de Portugal Junto da Sta. Sé. Instalação 
da Chancelaria». [Relatório]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. 12 Abril 1941. 2 doc. 6 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 
352, 353. [BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 430.0].

t778 AFRL LINO, Raul – «A propósito da Sé do Funchal - A Restauração dos 
Monumentos». [Comunicação apresentada à Academia Nacional de 
Belas Artes na sessão de 8 de Maio de 1941]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 
Maio 1941. 11 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 353A.

t1204 AFRL LINO, Raul – A propósito da Sé do Funchal - A Restauração dos 
Monumentos. In Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, 
1.ª Série, IX. Lisboa. (1941) p. 5-15. [Versão Separata em AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 353A].

pa284 AFRL LINO, Raul – «[Piscina para Espinho]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 27 Maio 1941. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 354.

pa383 AFRL LINO, Raul – «[Alienação de uma casa de habitação dos herdeiros 
de Carlos Alberto Soares Cardoso (Visconde do Marco) conhecida 
por “Casa Nobre de Lázaro Leitão”]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 8 
Julho 1941. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 355.

pa285 AFRL LINO, Raul – «[Concurso público para o fornecimento do mobili-
ário para a Biblioteca Pública de Braga]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 2 Agosto 1941. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 357.

pa985 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Ajuda. Relatório: 
Fev. 1940]».  [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 4 Maio 1940. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa986 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Ajuda. Relatório: 
Março 1940]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 4 Maio 1940. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1062 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Pena. Relatório Nº 
21: Março 1940]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 4 Maio 1940. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1137 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional de Queluz. Relatório: 
Fev. 1940]».  [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 4 Maio 1940. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1155 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional de Queluz. Relatório: 
Março 1940]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 4 Maio 1940. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1107 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de dois tapetes orientais]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 13 Maio 1940. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa1112 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de um tapete persa]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 16 Maio 1940. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa1235 AFRL LINO, Raul – «[Pinturas das salas do Palácio Foz]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 23 Maio 1940. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1138 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de um tapete de Arraiolos para Queluz e de 
uma banquinha de cabeceira para o Palácio Nacional da Pena]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. SAPN. 25 Maio 1940. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa989 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Ajuda. Relatório: 
Abril 1940]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 29 Maio 1940. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa33 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional de Mafra. Relatório: 
Fev., Março e Abril de 1940]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 29 
Maio 1940. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1063 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Pena. Relatório Nº 
22: Abril 1940]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 29 Maio 1940. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

t183 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – «O Castelo de São Jorge e a Sé de Lisboa». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Jun. 1940. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 340.

pa1109 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de um tapete chinês para a Sala do Pagode 
chinês]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 1 Junho 1940. 1 f. AFRL, 
Armário B: CSBA.

pa1108 AFRL LINO, Raul – «[Assador rezes para a cozinha do Palácio Nacional de 
Sintra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 1 Junho 1940. 1 f. AFRL, 
Armário B: CSBA.

pa1110 AFRL LINO, Raul – «[Transferência de peças de mobiliário de feição 
chinesa da Sala da Comitiva do Palácio de Belém para a Sala do 
Pagode do Palácio Nacional de Sintra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
SAPN. 6 Junho 1940. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa1236 AFRL LINO, Raul – «[Notas tomadas em S. Vicente]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 24 Junho 1940. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1237 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de objectos do Palácio Foz]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. SAPN. 29 Junho 1940. 5 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa282 AFRL LINO, Raul – «[Edifício da Emissora Nacional do Norte (Perafita)]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 24 Julho 1940. 2 f. AFRL, Armário 
B: RAP (2.º vol.), 341.

pa963 AFRL LINO, Raul – «[Pedido de transferência de tinteiros antigos existen-
tes nas Repartições do Tesouro e do Património da DGFP]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. SAPN. 25 Set. 1940. 2 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1065 AFRL LINO, Raul – «[Abertura, ao público, do Escritório e Quarto de D. 
Manuel I]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 30 Set. 1940. 3 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

t184 AFRL LINO, Raul – «Variação sobre um dado Tema ou Tradução de um 
Projecto para Português». [Dactiloscrito]. Lisboa. Out. 1940. 3 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 342.
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pa715 AFRL LINO, Raul – «Dísticos de sabor popular - a pedido do Presidente 
da Câmara Municipal quando eu fazia parte da vereação». [Dactilos-
crito]. Lisboa. CML. [1942]. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 416.

t194  [ ]; LINO, Raul [entrevistado] –  Algumas considerações sobre a Arqui-
tectura Alemã Contemporânea. [Opúsculo]. Coimbra: Publicações do 
Instituto Alemão da Universidade de Coimbra, 1942.

pa1378   LINO, Raul – «Projecto de Casa para a Exma Snra D. Regina 
Quaresma. Caneças». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 
Atelier Raul Lino. [1942]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 448.0.

pa1495  LINO, Raul – «Transformação da frente do estabelecimento “A. 
D’Abreu, Lda.”». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier 
Raul Lino. [1942]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 449.0.1.

t189 AFRL LINO, Raul – «Apêlo aos Madeirenses». [Dactiloscrito]. Funchal. 
Janeiro 1942. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 371.

t492 AFRL LINO, Raul – «Notas». [Dactiloscrito]. [Janeiro 1942]. 6 f. AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 182. [Redigido a pedido do Presidente da 
Câmara Municipal do Funchal - Dr. Fernão de Ornelas Gonçalves].

pa1375   LINO, Raul – «Grupo de Casas de Habitação na Avenida do Infante. 
Funchal». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. Fev. 1942. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 442.0.

pa1374   LINO, Raul – «Casa para a Exma. Snr. D. Ema Favila Vieira». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
[Fev. 1942]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 444.0.

pa1376   LINO, Raul – «Casa para a Exma. Snr. D. Fernanda Favila V. 
Figueira». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier 
Raul Lino. [Fev. 1942]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 445.0.

pa296 AFRL LINO, Raul – «[Construções antigas do Bairro da Ajuda]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. DGEMN. 4 Fev. 1942. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 372.

pa1073 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Pena. Relatório Nº 
43: Janeiro 1942]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 14 Fev. 1942. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1252 AFRL LINO, Raul – «[Derrube de quatro árvores em frente ao mirante da 
casa dos bilhetes]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 12 Março 1942. 3 
f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa384 AFRL LINO, Raul – «[Elucidação do Sr. Arquitecto Paulino Montez sôbre 
a opinião de cada um dos Vogais da 1ª Sub-Secção sobre o problema 
do restauro de monumentos]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. [26 
Março 1942]. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 385.

pa1492 AFRL LINO, Raul – «[Monumento ao Infante D. Henrique, Funchal]». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
Abril 1942. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 385A.

pa385 AFRL LINO, Raul – «[A Direcção do Instituto Superior de Agronomia pede 
1º. que se reconheça ao Professor auxiliar Francisco Caldeira Cabral 
o seu diploma da Faculdade de Agronomia da Universidade de 
Berlim, com o título de Arquitecto Paisagista; 2º. que se definam as 
características do curso e profissão como estando incluídas no ramo 
das Belas Artes]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 4 Abril 1942.  2 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 373.

pa299 AFRL LINO, Raul – «[Calcetamento da Vila de Santa Cruz, Ilha da 
Madeira]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 13 Abril 1942. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 374.

t1236 AFRL LINO, Raul – «[Arborização e Jardinagem: a propósito do Relatório 
da Gerência Municipal de 1941]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [CML. 
Vereação]. [14 Abril 1942]. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 386.

t518 AFRL LINO, Raul [transcrito]– [“Arborização e Jardinagem: a propósito 
do Relatório da Gerência Municipal de 1941”]. In Acta da reunião 
efectuada em 14 e 23 de Abril de 1942. Lisboa: Câmara Municipal de 
Lisboa. ([Abril] 1942). (p. 55-59).  AFRL, Armário E.

pa300 AFRL LINO, Raul – «[Câmara Municipal de Beja - Urbanização]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 17 Abril 1942. 2 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 375.

pa1161 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional de Queluz. Relatório: 
Fev. 1942]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 20 Abril 1942. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa286 AFRL LINO, Raul – «[Conclusão da Igreja de S. Torcato, Guimarães]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 6 Agosto 1941. 1 f. AFRL, Armário 
B: RAP (2.º vol.), 359.

pa287 AFRL LINO, Raul – «[A transformação da Capela Mor da Sé de Lisboa]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 11 Agosto 1941. 3 f. AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 356.

pa1113 AFRL LINO, Raul – «[Terço Independente: estado do pavimento]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. SAPN. 21 Agosto 1941. 2 f. AFRL, Armário B: CSBA.

t187 AFRL LINO, Raul – “Ainda as casas portuguesas”. Panorama, ano 1, n.º 4. 
Lisboa. (Set. 1941) p. 9-10. (AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 345).

pa288 AFRL LINO, Raul – «[Ante-projecto de Mausoléu à memória de João 
Marcelino Arroio]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 20 Set. 1941. 
1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 360.

pa289 AFRL LINO, Raul – «[Muro de suporte das casas do Pátio do Salema que 
dão para o pátio superior do Palácio da Independência]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. DGEMN. 22 Set. 1941. 3 f. AFRL, Armário B: RAP 
(2.º vol.), 361.

pa1069 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Pena. Relatórios Nº 
37 e 38: Julho e Agosto 1941]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 26 
Set. 1941. 2 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa995 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Ajuda. Relatório: 
Julho 1941]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 27 Set. 1941. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa290 AFRL LINO, Raul – «[Paços do Concelho de Táboa]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 4 Out. 1941. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 362.

pa1157 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional de Queluz. Relatório: 
Set. 1941]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 11 Out. 1941. 2 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa291 AFRL LINO, Raul – «[Mercado Municipal de Matosinhos]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. DGEMN. 13 Out. 1941. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 363.

pa1169 AFRL LINO, Raul – «[Protecção das Obras de Arte em relação aos agentes 
de destruição ou do roubo]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 16 Out. 
1941. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 364 e SAPN.

pa292 AFRL LINO, Raul – «[Centrais telegráfica, telefónica e circunscrição 
técnica de Lisboa]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 8 Nov. 1941. 4 
f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 365.

pa293 AFRL LINO, Raul – «[Mobiliário da Estação Agronómica Nacional]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 10 Nov. 1941. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 366.

pa294 AFRL LINO, Raul – «[Convento das Trinas – ante-projecto de adaptação 
a arquivo]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 24 Nov. 1941. 2 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 367.

pa997 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Ajuda. Relatório: 
Out. 1941]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 26 Nov. 1941. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1086 AFRL LINO, Raul – «[Transferência de mobiliário para o Palácio Nacional 
da Ajuda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 2 Dez. 1941. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1071 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Pena. Relatório 
Nº 41: Nov. 1941]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 5 Dez. 1941. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1159 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional de Queluz. Relatório: 
Nov. 1941.Parque e Jardins]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 11 
Dez. 1941. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa809 AFRL BANDEIRA RAMOS (carta), LINO, Raul (parecer) – «[Portais e Frontão, 
Universidade de Coimbra]».  [Dactiloscrito e Manuscrito]. Lisboa. 14 
Dez. 1941. 2 doc. 6 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 368, 369.

pa295 AFRL LINO, Raul – «[Arranjo da Praça Conde de Agrolongo, Braga]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 27 Dez. 1941. 3 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 370.

 1942 ———————————————————————
pa1377   LINO, Raul – «Casa para o Exmo. Snr. José Maria Deulonder. Praia 

de Sta Cruz». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier 
Raul Lino. [1942]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 446.0.
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 1943 ———————————————————————
pa1380   LINO, Raul – «[Aditamento: alteração da Fachada da “Ourivesaria 

Rossio, Lda”]». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier 
Raul Lino. [1943]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 451.0.

pa1379   LINO, Raul – «Paço Episcopal da Beira». [Memória Descritiva]. [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1943]. 3 f. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 450.0.

pa1496  LINO, Raul – «[Projecto de uma recolha para Fernando Emygdio da 
Silva]». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
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do Cacém». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier 
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pela Academia Nacional de Belas Artes]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 29 Janeiro 1943. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 395.
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Nacional de Queluz]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 5 Fev. 1943. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 396.

pa1007 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Ajuda. Relatório: 
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(fotografia) – Ouro Preto: Uma Cidade Antiga do Brasil. Lisboa: Atlântico 
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Julho 1942. Parques e Jardins]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 28 
Agosto 1942. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

t190 AFRL LINO, Raul – “Abuso de Expressão”. Diário de Notícias. Lisboa.     (1 
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Nov. 1943 (3.ª edição).
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pa332 AFRL LINO, Raul – «[Junta Autónoma do Porto de Setúbal. Projecto do 
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RAP (3.º vol.), 454.
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Lino. Abril 1946. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 482.0.2.
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Legação de Portugal. Haia». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. Atelier Raul Lino. [Agosto 1946]. 4 f. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 492.1.
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Portugal. Haia». [Relatório]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. Agosto 1946. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 456A. 
[BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 492.0].
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Zoológico». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier 
Raul Lino. Set. 1946. 4 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 12.0.

pa850 AFRL LINO, Raul – «Considerações a respeito do propósito de se der-
rubarem as oliveiras no terreno destinado ao Jardim-Escola João 
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pa1279   LINO, Raul – «Jardim-Escola João de Deus. Figueira da Foz». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
[1948]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 504.0.

t223 AFRL LINO, Raul – “Missão Estética”. Arte de Ontem e de Hoje. Lisboa: 
Edições Ricardo Espírito Santo. (1948). AFRL, Armário B: RAP (3.º 
vol.), (512), 513.

pa1502  LINO, Raul – «[Modificações na casa do Ex.mo Sr. Eugénio de Sousa 
em Belas]». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier 
Raul Lino. [1948]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 501.0.

t224  LINO, Raul – Os Paços Reais da Vila de Sintra. Lisboa: Edição de 
Valentim de Carvalho, 1948.

pa405 AFRL LINO, Raul – «[A firma “A Editora Limitada” solicita desta Junta a 
libertação das restrições que impendem sôbre o seu imóvel sito no 
Largo do Conde Barão, nºs. 48 a 57, classificado como Monumento 
Nacional]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. Janeiro 1948. 2 doc. 8 f. 
AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 487, 519.

pa351 AFRL LINO, Raul – «[Repartições Públicas, Vila Verde]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. DGEMN. 6 Janeiro 1948. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º 
vol.), 522.

pa404 AFRL LINO, Raul – «[Comunicado: estão todos mortos]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 8 Janeiro 1948. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 486.

pa407 AFRL LINO, Raul – «[O Director da Alfândega de Lisboa solicita parecer 
sôbre os quadros contidos numa caixa submetida a despacho de 
exportações pelo bilhete nº. de ordem 19485]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 9 Janeiro 1948. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 485.

pa352 AFRL LINO, Raul – «[Igreja, Bairro da Encarnação]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 20 Janeiro 1948. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 489.

pa41  LINO, Raul – «[Parecer sobre o restauro das estátuas em madeira 
policromada do Palácio Nacional de Mafra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
SAPN. 21 Janeiro 1948. 2 f. Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra.

pa353 AFRL LINO, Raul – «[Zona de protecção do Palácio Nacional de Queluz e 
dos Jardins]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 22 Janeiro 1948. 1 
f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 506.

pa877 AFRL LINO, Raul – «[O Paço de S. Miguel em Évora]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 28 Fev. 1948. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 520.

pa878 AFRL LINO, Raul – «[Cine-Teatro Pax-Julia, Beja]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 5 Março 1948. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 523.

pa406 AFRL LINO, Raul – «[A DGFP solicita informação sobre se o “Convento 
dos Capuchos” merece a designação de Monumento Nacional ou 
de Imóvel de Interesse Público]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 11 
Março 1948. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 507.

pa1392   LINO, Raul – «[Palácio de Seteais]». [Memória Descritiva]. [Dacti-
loscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Abril 1948. 2 f. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 498.0.
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pa415 AFRL LINO, Raul – «[A Câmara Municipal de Évora solicita autorização 
para colocar umas letras de firma comercial num prédio da Praça do 
Geraldo, naquela cidade]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. Out. 1949. 
2 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 557.

pa836 AFRL LINO, Raul – «[Estudo de candeeiros de iluminação pública para o 
Terreiro do Paço]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. [Out. 1949]. 3 f. 
AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 578.

pa364 AFRL LINO, Raul – «[Extremoz – depósitos de água em construção nas 
proximidades do antigo Palácio de D. Diniz]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. Out. 1949. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 553.

pa724 AFRL LINO, Raul – «[Iluminação do Terreiro do Paço]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. DGEMN. Out. 1949. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 554.

pa363 AFRL LINO, Raul – «[Reparação e pinturas do Terreiro do Paço - subs-
tituição da côr amarela pela côr verde]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 14 Out. 1949. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 555.

pa414 AFRL LINO, Raul – «[Suspensão dos trabalhos de pavimentação executa-
dos pela Câmara Municipal de Évora na zona de protecção da Fonte 
Henriquina]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 14 Out. 1949. 3 f. AFRL, 
Armário B: RAP (3.º vol.), 556.

t226 AFRL LINO, Raul – «O Conto do Burgomestre (Impressões da Suiça)». [Dac-
tiloscrito]. 16 Out. 1949. 6 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 558.

pa882 AFRL LINO, Raul – «[Sala do Risco]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 16 
Out. 1949. 2doc. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 558, 559.

pa1257 AFRL LINO, Raul – «[Palácio Nacional de Sintra - aparamento de árvores 
junto ao corpo manuelino]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 17 Out. 
1949. 2 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa883 AFRL LINO, Raul – «[Sedes da 11ª. e 12ª. Secção de Conservação da Junta 
Autónoma de Estradas, Elvas]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 21 
Out. 1949. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 564.

pa1466 AFRL LINO, Raul – «[Ministério das Finanças. Projecto da Decoração 
do Claustro]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 23 Out. 1949. 2 f. 
AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 565.

pa432 AFRL LINO, Raul – «[Classificação da Igreja de Stº. Isidoro, Mafra]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. JNE. 1 Nov. 1949. 2 doc. 3 f. AFRL, Armário B: 
RAP (3.º vol.), 571, 570.

pa431 AFRL LINO, Raul – «[Classificação dos frescos do antigo Palácio da Inqui-
sição, proposta pela DGEMN]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 1 Nov. 
1949. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 572.

pa434 AFRL LINO, Raul – «[A Câmara Municipal de Santarém solicita parecer 
sobre um projecto que se pretende levar a efeito na Zona de Protecção 
de S. João de Alporão e Torre de Cabaças]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 11 Nov. 1949. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 573.

pa365 AFRL LINO, Raul – «[Fonte Henriquina, Évora]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 11 Nov. 1949. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 574.

pa1476 AFRL LINO, Raul – «[O Palácio de D. Manuel em Évora]». [Explanação]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [Nov. 1949]. 6 f. AFRL, 
Armário B: RAP (3.º vol.), 569.

pa1477 AFRL LINO, Raul – «[Carta para Eng. Henrique da Fonseca Chaves: Palácio 
de D. Manuel em Évora]».[Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
18 Nov. 1949. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 566.

2.1.6. Década 1950–1959

 1950 ———————————————————————
t779 AFRL LINO, Raul – «Architektur und Musik». [Dactiloscrito]. [S.l.]. 

[1950]. 8 f. ARFL, Armário B: RAP (3.º vol.), 491.

pa1408   LINO, Raul – «Casa para o Exmo. Sr. Dr. António Malheiro C. 
Pereira Peixoto». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 
Atelier Raul Lino. [1950]. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 538.0.

pa1409   LINO, Raul – «Casa para o Exmo. Sr. Manuel Proença Roballo 
Lisboa». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1950]. 3 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 517.0.

t225 AFRL LINO, Raul – “Quando o Cozinheiro adoecia”. Diário Popular. Lisboa. 
(29 Março 1949). (AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 534).

pa723 AFRL LINO, Raul – «[Nota sobre a escolha dos arquitectos que elaborarão 
os projectos dos novos edifícios públicos]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN, DNISP. Abril 1949. 2 doc. 6 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º 
vol.), 537, 537a.

pa722 AFRL LINO, Raul – «[Arranjo da Sala da Biblioteca do Tribunal da Relação 
de Lisboa]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 11 Abril 1949. 
2 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 536.

pa367 AFRL LINO, Raul; BIRCHLER, Linus – «[Centre Europeen d’Études 
pour les Chateaux, Zurich]». [Correspondência]. [Dactiloscrito]. 
DGEMN. Maio 1949 - Set. 1950. 13 doc. 24 f. AFRL, Armário B.

pa1503  LINO, Raul – «[Obra da Exma. Senhora D. Maria do Carmo Contrei-
ras Machado. Lisboa. Projecto de Alterações]». [Memória Descritiva]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 25 Maio 1949. 3 doc. 3 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 497.0.1, RL 497.0.2, RL 497.0.3.

pa416 AFRL LINO, Raul – «[Classificação da Igreja de Santo Isidoro, em Mafra, 
como Imóvel de Interesse Público e normativas para posterior 
ampliação]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 9 Junho 1949. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (3.º vol.), 538.

pa408 AFRL LINO, Raul – «[O Conservador dos Palácios e Monumentos Nacionais 
da zona de Leiria, apresenta um relatório]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 10 Junho 1949. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 539.

t786 AFRL LINO, Raul – «[Protesto contra a demolição do edifício filipino dos 
Paços do Concelho da Covilhã]». [Dactiloscrito]. 21 Junho 1949. 3 
doc. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 540-542.

t776 AFRL LINO, Raul – “Paços do Concelho da Covilhã - Raul Lino protesta 
contra a demolição do edifício filipino”. Diário de Notícias. Lisboa. 
(22 Junho 1949). AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 538Ap.

pa409 AFRL LINO, Raul – «[Protesto contra a demolição do edifício filipino dos 
Paços do Concelho da Covilhã]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [23 Junho 
1949]. 6 doc. 15 f . AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 538Ap, 542A, 544.

a359 AFRL LINO, Raul – «[Remodelação do edifício da Caixa Geral de Depósitos, 
Crédito e Previdência - Ponta Delgada]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 23 Junho 1949. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 543.

pa361 AFRL LINO, Raul – «[Congresso do Instituto Europeu para os Castelos, 
Zurique]». [Relatório]. [Dactiloscrito]. DGEMN. Julho 1949. 5 f. 
AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 563.

pa362 AFRL LINO, Raul – «[Conservação de Monumentos - princípios formu-
lados pelo Professor Dr. Linus Birchler]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. Julho 1949. 3 doc. 9 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 
562, 243, 560.

pa360 AFRL LINO, Raul – «[Excertos do livro “Scienza ed arte del restauro architet-
tonico, idee ed esempi” de Ambrogio Annoni]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. Julho 1949. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 561.

pa410 AFRL LINO, Raul – «[A Câmara Municipal de Évora solicita parecer sobre 
projectadas modificações num prédio que se encontra na zona de 
protecção do Arco de D. Isabel]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 30 
Julho 1949. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 549.

pa411 AFRL LINO, Raul – «[A Câmara Municipal de Setúbal, por intermédio 
do Snr. Governador Civil do Distrito, solicita a classificação de 
Imóvel de Interesse Público para a “Mata do Solitário”, integrada 
no conjunto turístico da Arrábida]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 4 
Agosto 1949. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 550.

pa412 AFRL LINO, Raul – «[A DGFP comunica a informação prestada pelo Con-
servador dos Monumentos Nacionais da zona de Leiria, a respeito 
da Capela de S. Jorge]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 5 Agosto 1949. 
1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 551.

pa413 AFRL LINO, Raul – «[A Câmara Municipal de Tomar explica que o Plano 
de Urbanização da Cidade, no projectado alargamento da Rua 
Alexandre Herculano não teve com base a Fachada Quinhentista 
classificada como Monumento Nacional]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 11 Agosto 1949. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 552.
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pa424 AFRL LINO, Raul – «[Medalha de Mérito Desportivo]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 14 Julho 1950. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 598.

pa425 AFRL LINO, Raul – «[Exposição e Museu da Administração do Porto de 
Lisboa na Torre de Belém]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 21 Julho 
1950. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 603.

pa426 AFRL LINO, Raul – «[Castelo da Guarda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 27 
Julho 1950. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 592.

pa427 AFRL LINO, Raul – «[Medalha de Mérito Desportivo na educação física]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 1 Agosto 1950. 2 f. AFRL, Armário B: 
RAP (3.º vol.), 599, 600.

t236 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “O arquitecto Raúl Lino aplaude a 
ideia de se erguer o ‘Vergel de Camões’”. Diário de Lisboa. Lisboa. (15 
Agosto 1950). AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 604.

pa726 AFRL LINO, Raul – «[Azulejos na obra do Arquivo Geral instalado no 
antigo Convento das Trinas]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, 
DNISP. 19 Agosto 1950. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 605.

t237 AFRL LINO, Raul – “Ver, desenhar…”. Diário de Notícias. Lisboa. (24 
Agosto 1950). AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 606.

pa1181 AFRL LINO, Raul – «[Criação de sacristia na Igreja de Sta. Clara em 
Santarém]». [Parecer]. [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 6 Set. 1950. 2 f. 
AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 607.

pa1197 AFRL LINO, Raul – «[Hipótese de demolição do Aqueduto de Vila do Conde]». 
Lisboa. JNE. 11 Set. 1950. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 608.

pa428 AFRL LINO, Raul – «[A DGFP solicitou em tempo a classificação e 
avaliação do conjunto - azulejos e jardim - da Quinta dos Azulejos 
no Paço do Lumiar]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. [Out. 1950]. 3 f. 
AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 611.

pa699 AFRL LINO, Raul – «[A DGFP solicita parecer desta Junta sobre a 
aquisição dos azulejos da Real Fábrica do Rato existentes na Quinta 
dos Azulejos, no Paço do Lumiar]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 12 
Out. 1950. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 610.

pa429 AFRL LINO, Raul – «[Instalação de um Museu na Torre de Belém]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. JNE. 12 Out. 1950. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(3.º vol.), 609.

pa853 AFRL LINO, Raul; MENEZES, Ruy da Cunha e [Governo do Distrito 
Autónomo do Funchal] – «[Criação de um Jardim Botânico no 
Funchal]». [Pedido de Parecer e Parecer]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 20 
Out. 1950. 3 doc. 4 f. AFRL, Armário B: Campanha da Vegetação.

t549 AFRL LINO, Raul – «A propósito da Cidade». [Conferência proferida na 
Sessão Solene da Festa da Cidade no dia 25 de Out. de 1950 na 
Câmara Municipal de Lisboa]. [Dactiloscrito]. Lisboa. [Out. 1950]. 
11 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 613.

t238 AFRL LINO, Raul – A propósito da Cidade. In Revista Municipal, n.º 47. 
Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa. (Out.-Dez. 1950) p. 42-46. 
AFRL, Armário E.

pa430 AFRL LINO, Raul – «[Medalha de Mérito Desportivo na educação física]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 30 Out. 1950. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (3.º vol.), 601.

pa433 AFRL LINO, Raul – «[Emissão de selos postais comemorativos do 1º 
centenário do nascimento de Guerra Junqueiro]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 4 Nov. 1950. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 614.

pa727 AFRL LINO, Raul – «[Estudo para o Palácio de Justiça do Porto]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 27 Dez. 1950. 5 f. AFRL, 
Armário B: RAP (3.º vol.), 615.

pa728 AFRL LINO, Raul – «[A DGEMN submete à apreciação desta Sub-Secção o 
plano do traçado da Zona de Protecção da Capela de S. Lazaro, em S. 
Pedro de Sintra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [JNE]. 30 Dez. 1950. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 616.

 1951 ———————————————————————
pa1412   LINO, Raul – «Casa para o Exmo. Sr. Raul Abecassis. Descrição». 

[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
[1951]. 2 doc. 4 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 521.0.

pa1407   LINO, Raul – «Modificações na Casa do Exmo. Sr. José Jacinto 
Parreira [Vila Grinalda]». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. Atelier Raul Lino. [1950]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, 
RL 520.0.

pa1405   LINO, Raul – «Projecto de Casa para o Exmo. Sr. Dr. Júlio C. De A. 
Freire». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1950]. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 509.0.

t826 AFRL LINO, Raul – The Royal Palace of Sintra: summary of “Os Paços Reais da 
Vila de Sintra”. Lisboa: Edição de Valentim de Carvalho, 1950 (1.ª ed.). 
AFRL, Armário E.

t227 AFRL LINO, Raul – “Da terapêutica que falece à cidade de Lisboa”. Diário de 
Notícias. Lisboa. (6 Jan. 1950). AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 579.

pa419 AFRL LINO, Raul – «[A DGEMN solicita parecer sobre a demolição já 
executada e eventual aplicação de um coreto ou tribuna de madeira 
que tinha sido construído de encontro à parede da Epístola da nave 
central da Sé de Évora]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 13 Janeiro 
1950. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 582.

pa418 AFRL LINO, Raul – «[Alteração ao projecto de construção da Cooperativa 
“O Problema da Habitação” por estar na Zona que interessa dois 
Monumentos Nacionais de Santarém]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 13 Janeiro 1950. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 581.

t228 AFRL LINO, Raul – “Maneiras”. Diário de Notícias. Lisboa. (30 Janeiro 1950). 
AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 580.

t229 AFRL LINO, Raul – “É preciso reabilitar a proporção”. Diário de Notícias. 
Lisboa. (19 Fev. 1950). AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 583.

t230 AFRL LINO, Raul – “Jardins”. Diário de Notícias. Lisboa. (3 Março 1950). 
AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 584.

t231 AFRL LINO, Raul – “Da Natureza do Pitoresco”. Diário de Notícias. Lisboa. 
(20 Março 1950). AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 585.

t232 AFRL LINO, Raul – “Economia e Qualidade”. Diário de Notícias. Lisboa. (10 
Abril 1950). AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 587.

t233 AFRL LINO, Raul – “O problema da localização dos monumentos - 
Estátuas Exiladas”. Diário Popular. Lisboa. (2 Maio 1950). AFRL, 
Armário B: RAP (3.º vol.), 589.

pa421 AFRL LINO, Raul – «[Autorização para a importação de um quadro a óleo 
assinado por Domingos António Sequeira, com isenção de direitos, 
pela casa Calendas]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 9 Junho 1950. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 588, 590.

pa885 AFRL LINO, Raul – «[Instituto Nacional de Estatística: fornecimento de 
duas estátuas para a fachada principal do edifício]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. [DGEMN, DNISP]. 16 Junho 1950. 2 f. AFRL, Armário B: 
RAP (3.º vol.), 590.

t234 AFRL LINO, Raul – “Um Artigo Frustrado”. Diário Popular. Lisboa. (17 
Junho 1950). AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 591.

pa886 AFRL LINO, Raul – «[Edifício para a Sub-Directoria da Polícia Judiciá-
ria]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [DGEMN, DNISP]. 24 Junho 1950. 2 f. 
AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 597.

t850 AFRL LINO, Raul – Arquitectura y música. In Revista de Ideas Estéticas, 
n.º 31. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. 
Instituto Diego Velazquez. Seccion de Estetica. (Julio - Agosto - 
Septiembre 1950) p. 45-71. [Versão Separata em AFRL, Armário E].

t235 AFRL LINO, Raul – “A arquitectura de hoje tem de falar à alma”. Diário 
Popular. Lisboa. (7 Julho 1950). AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 593.

pa420 AFRL LINO, Raul – «[Classificação das Estradas de Sintra a Colares e de 
Sintra a S. Pedro, como Monumentos Nacionais]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 7 Julho 1950. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 594.
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Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Fev. 1952. 3 f. 
AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 649.
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a uma biblioteca”. Diário de Notícias da Madeira. Funchal. (28 Fev. 
1952). AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 652.

t248 AFRL LINO, Raul – “Sintra e a Urbanização”. Diário de Notícias. Lisboa. (2 
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Lisboa. JNE. 10 Abril 1952. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 656.
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crito]. Lisboa. [DGEMN, DNISP]. Set. 1952. 4 f. AFRL, Armário B: 
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pa821 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Ante-projecto]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. [DGEMN, DNISP]. 31 Janeiro 1954. 9 f. AFRL, Armário B: 
RAP (4.º vol.), 710.

pa1414   LINO, Raul – «Obra do Exmo. Sr. Raul Abecassis. Projecto de Modi-
ficações». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. Fev. 1954. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 521.0.

pa457 AFRL LINO, Raul – «[O Director da Alfândega de Lisboa. solicita parecer 
sobre uma estátua que o Dr. Francisco Vieira Machado pretende 
importar com isenção de direitos]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 12 
Fev. 1954. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 712.

pa1171 AFRL LINO, Raul – «[Considerações sobre as folhas de divulgação de conhe-
cimentos para preparação dos guardas dos Monumentos]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. SAPN. 9 Março 1954. 3 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa857 AFRL LINO, Raul – «Explicação ao reclamante que enviou protesto mexe-
riqueiro sobre a vegetação da parede, virada a sul, do Conservató-
rio». [Dactiloscrito]. Lisboa. 27 Abril 1954. 1 f. AFRL, Armário B: 
Campanha da Vegetação.

t267 AFRL LINO, Raul – «[Evocação de Alexandre Rey Colaço]». [Palavras ditas 
na sessão comemorativa do primeiro centenário do seu nascimento, 
que se realizou no Conservatório Nacional de Música no dia 30 de 
Abril de 1954]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 30 Abril 1954. 11 f. AFRL, 
Armário B: RAP (4.º vol.), 714, 716.

t270 AFRL LINO, Raul – “Derniers mots pour la conférence Art, problème 
humain”. Bulletin Mensuel d’informations de la Societé des Architectes 
diplomés par le Gouvernement, nº 27. Paris: Societé des Architectes. 
(Maio 1954) p. 11-12. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 715.

t266 AFRL LINO, Raul – “Valor do Artesanato”. Mensário das Casas do Povo. 
Lisboa: Junta Central das Casas do Povo. (Maio 1954) p. 3-4. AFRL, 
Armário B: RAP (4.º vol.), 709.

pa734 AFRL LINO, Raul – «[Projectos dos Ministérios de Obras Públicas e das 
Comunicações]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [DGEMN, DNISP]. 19 
Maio 1954. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 717.

pa1422   LINO, Raul – «Transformação da Porta de Entrada Principal na Casa 
do Exmo. Senhor Dr. Jorge da Fonseca Bastos, – Crato». [Memória 
Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 24 Maio 1954. 
1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 543.0.

t268 AFRL LINO, Raul – «Frases Soltas». [Dactiloscrito]. Junho 1954. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.: 617-840), 718.

pa820 AFRL LINO, Raul – «[Pintura mural no Panteão dos Patriarcas - Lisboa]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. [DGEMN, DNISP]. Março 1953. 3 f. AFRL, 
Armário B: RAP (4.º vol.), 683.

pa454 AFRL LINO, Raul – «[A Câmara Municipal de Viana do Castelo envia 
um projecto de ampliação dos Paços do Concelho, Monumento 
Nacional da cidade, solicitando aprovação]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 5 Março 1953. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 684.

t260 AFRL LINO, Raul; NEVES, Eduardo (introdução) – Generalidades. In 
Olisipo - Boletim trimestral do grupo Amigos de Lisboa, Ano XVI, n.º 62. 
Lisboa. (Abril 1953) p. 72-82. AFRL, Armário E.

pa10 AFRL LINO, Raul – «[A organização de um depósito geral de mobiliário]». 
[Relatório]. [Dactiloscrito]. Lisboa. [SAPN]. 22 Abril 1953. 3 doc. 7 
f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 685.

pa732 AFRL LINO, Raul – «[Tribunal de Contas, Salão da Biblioteca]». [Dactilos-
crito e Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 24 Abril 1953. 2 doc. 
4 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 687, 686.

t261 AFRL LINO, Raul – «Exposição de Arquitectura Religiosa Contemporâ-
nea». [Dactiloscrito]. Lisboa. 7 Maio 1953. 3 f. AFRL, Armário B: 
RAP (4.º vol.), 689.

t249 AFRL LINO, Raul – “Do sentido imoral de alguns dizeres”. Diário de Lisboa. 
Lisboa. (7 Maio 1953). AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 688.

pa455 AFRL LINO, Raul – «[A Junta da Casa de Bragança solicita autorização para 
obras na Quinta de S. Marcos, Monumento Nacional]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 8 Maio 1953. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 690.

t262 AFRL LINO, Raul [introdução] – Exposição do Centro Artístico Infantil da 
Póvoa de Varzim. Lisboa: Secretariado Nacional da Informação, 
Junho 1953. [Catálogo]. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 691.

pa1114 AFRL LINO, Raul – «[Modificação do sistema de iluminação eléctrica do 
Largo da Rainha D. Amélia, a par do Palácio Nacional de Sintra - 
Projecto]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 16 Junho 1953. 4 f. AFRL, 
Armário B: RAP (4.º vol.), 692 e CSBA.

pa11 AFRL LINO, Raul – «[Apontamentos para um plano de organização do 
Depósito Geral de Mobiliário do Estado - em sequência à nossa 
exposição de 22 de Abril]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 3 Agosto 
1953. 2 doc. 9 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 693.

pa1115 AFRL LINO, Raul – «[Destino das reproduções das Tapeçarias de 
Pastrana». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 19 Agosto 1953. 5 f. 
AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 694.

pa1420   LINO, Raul – «Pastelaria Ferrari. Beneficiação do seu Estabeleci-
mento na Rua Nova do Almada, n.º 93. Lisboa». [Memória Des-
critiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 6 Set. 1953. 3 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 539.0.

pa918 AFRL LINO, Raul – «[Emílio Gomes Lino solicita autorização para 
levantar o muro de vedação da sua propriedade na R. do Roseiral 
em S. Pedro]». [Dactiloscrito]. Lisboa. CMS. 17 Set. 1953. 2 f. AFRL, 
Armário B: RAP (4.º vol.), 695.

c1390 AFRL LINO, Raul – «Carta para o Presidente do Conselho Administrativo 
da Fundação da Casa de Bragança: caiação da Sala dos Duques do 
Palácio Ducal de Vila Viçosa». [Dactiloscrito]. Lisboa. 5 Outubro 
1953. Lisboa. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 697.

pa1296   LINO, Raul – «Projecto de Modificações no Edifício do Cinema 
“Tivoli”. [Memória Descritiva]. [3 doc.]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 14 
Out. 1953. 3 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 177.1.

t263 AFRL LINO, Raul – “Casas do povo”. Mensário das Casas do Povo, nº 89. 
Lisboa: Junta Central das Casas do Povo. (Nov. 1953). AFRL, 
Armário B: RAP (4.º vol.), 700A.

pa1242 AFRL LINO, Raul – «[Restauro do Paço Episcopal de Castelo Branco]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 3 Nov. 1953. 5 f. AFRL, Armário B: 
RAP (4.º vol.), 698.

pa456 AFRL LINO, Raul – «[A DGEMN envia o projecto de arranjo do Largo da 
Sé Nova e rectificação da entrada do Museu de Machado de Castro, 
Coimbra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 13 Nov. 1953. 2 doc. 5 f. 
AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 699, 700.
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pa1148 AFRL LINO, Raul – «[Derrube de árvores do Jardim dos Azereiros no Palácio 
Nacional de Queluz]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 3 Jan. 1955. 3 f. 
AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 732; SAPN e Campanha da Vegetação.

pa464 AFRL LINO, Raul – «[O proprietário da casa onde Almeida Garrett residiu e 
faleceu, na Rua Saraiva de Carvalho, Nos. 66 e 68, em Lisboa, propõe a 
venda ao Estado desta sua propriedade]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 
12 Janeiro 1955. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 733.

pa824 AFRL LINO, Raul – «[Instituto de Medicina Tropical. Ante-projecto]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. [DGEMN, DNISP]. 19 Janeiro 1955. 3 f. 
AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 734.

pa469 AFRL LINO, Raul – «[A Igreja dos Jerónimos e a Praça do Império]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. JNE. Fev. 1955. 6 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º 
vol.), 737.

pa466 AFRL LINO, Raul – «[Classificação da Igreja Matriz da Ega, - processo 
submetido à apreciação desta Junta pela DGEMN]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 9 Fev. 1955. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 738.

pa465 AFRL LINO, Raul – «[O Director Geral da Fazenda Pública sugere que o 
estoque do Condestável do Reino, que se encontra no Museu dos 
Coches, transite para a Casa Forte do Palácio Nacional da Ajuda]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 9 Fev. 1955. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(4.º vol.), 739.

pa467 AFRL LINO, Raul – «[A DGEMN submete à apreciação desta Sub-Secção o 
processo relativo à classificação, como Imóvel de Interesse Público, 
da Ponte do Cabeço do Vouga]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 11 
Fev. 1955. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 735.

pa1288   LINO, Raul – «Projecto da abertura de uma porta no gradeamento 
do Jardim Zoológico». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. Atelier Raul Lino. 20 Fev. 1955. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 12.0.

a467 AFRL LINO, Raul – «[O Director do Museu Nacional de Arte Antiga solicita 
autorização para se proceder ao restauro de que necessitam as tábuas 
do políptico de S. Vicente]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 26 Fev. 1955. 
1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 740.

pa470 AFRL LINO, Raul – «[Obras nos edifícios da Praça do Comércio]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. JNE. 6 Março 1955. 3 f. AFRL, Armário B: RAP 
(4.º vol.), 743.

pa471 AFRL LINO, Raul – «[O Director do Museu Nacional de Arte Antiga 
propõe o arrolamento e devido tratamento de dois painéis existen-
tes na ermida de N.S. do Mato, Alcochete]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 10 Março 1955. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 741.

t1254  LINO, Raul – A Arquitectura da Capital. Generalidades. In Revista 
Municipal, n.º 65. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa. (Abril-Junho 
1955) p. 51-58.

pa473 AFRL LINO, Raul – «[A Mesa da Confraria do Bom Jesus do Monte solicita 
restauro de uns quadros de Domingos Sequeira]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. Abril 1955. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 746.

pa472 AFRL LINO, Raul – «[A Administração da Imprensa Nacional de Lisboa 
submete à aprovação da JNE um projecto de chapa de identificação 
dos Depositários Distritais]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 1 Abril 
1955. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 744.

pa1480 AFRL LINO, Raul – «[Descrição de painéis quinhentistas da Ermida de 
N. S. do Mato, no Campo de Alcochete]». [Parecer]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 1 Abril 1955. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 745.

pa736 AFRL LINO, Raul; GOMES, António Luiz (Pedido de parecer) – 
«[Colocação de um pau de bandeira na frontaria principal do Minis-
tério das Finanças]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [Secretaria Geral do 
Ministério das Finanças]. 29 Abril 1955. 2 doc. 3 f. AFRL, Armário 
B: RAP (4.º vol.),  747.

pa474 AFRL LINO, Raul – «[Anúncio publicado no jornal “A Voz” referente à 
aquisição de obras de Arte, destinadas à exportação]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 9 Maio 1955. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 748.

pa1289   LINO, Raul – «Recinto dos Leões». [Memória Descritiva]. [Dactilos-
crito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 31 Maio 1955. 1 f. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 12.0.

pa458 AFRL LINO, Raul – «[A Casa de Antiguidades Calendas, Lda. pretende 
vender um contador Indo-português]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 
18 Junho 1954. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 719.

pa858 AFRL LINO, Raul – «[A Câmara Municipal do Concelho de Vila Nova de 
Ourém propõe a classificação, como I.I.P., das seguintes árvores : 
Um plátano existente na Quinta da Mota, freguesia de Seiça, e um 
sobreiro pertencente à “Casa das Conchas”, no lugar de Moinhos, 
freguesia do Olival]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 19 Junho 1954. 
2 f. AFRL, Armário B: Campanha da Vegetação.

pa459 AFRL LINO, Raul – «[A DGEMN envia um processo referente ao Cruzeiro 
de Cernães, Concelho de Vila Verde, Distrito de Braga, propondo a 
classificação de Imóvel de Interesse Público]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 19 Junho 1954. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 720.

pa1421   LINO, Raul – «Estudo de um Edifício de Apartamentos a ser cons-
truído na cidade de Lisboa». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. Atelier Raul Lino. Julho 1954. 3 f. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 540.0.

pa462 AFRL LINO, Raul – «[A Comissão Administrativa da Santa Casa da Miseri-
córdia de Sintra solicita esclarecimento acerca do valor das pinturas 
no altar da extinta Misericórdia de Colares]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. Set. 1954. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 722.

pa1513 AFRL LINO, Raul – «[Parecer acêrca do Palácio de Seteais em Sintra para 
efeito de classificação como Imóvel de Interesse Público]». [Parecer]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. [Set. 1954]. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(3.º e 4.º vol.), 723.

pa461 AFRL LINO, Raul – «[A DGEMN envia um processo sôbre a classificação 
do Convento de Santa Cruz do Bussaco como “Imóvel de Interêsse 
Público” ou “Monumento Nacional”]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 
Set. 1954. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º e 4.º vol.), 358, 724.

pa460 AFRL LINO, Raul – «[A DGFP deseja ser informada sobre valor artístico 
ou histórico de uma colecção de objectos antigos que se acham no 
Asilo dos Inválidos Militares de Runa]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. Set. 1954. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 721.

pa1360   LINO, Raul – «[Legação de Portugal em Berlim] Cópia. Relatório». 
[Relatório]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 17 Set. 1954. 
4 f. Arquivo do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

pa822 AFRL LINO, Raul – «[Administração Geral do Porto de Lisboa. Novo Ante-
-Projecto de Fachadas, que inclui uma variante]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. DGEMN, DNISP. 24 Set. 1954. 6 f. AFRL, Armário B: RAP 
(4.º vol.), 726.

pa1469 AFRL LINO, Raul – «[Busto de D. João V que se encontra na Tapada das 
Necessidades]». [Parecer]. [Manuscrito]. Lisboa. 15 Outubro 1954. 
2 f.  AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 727.

pa1479 AFRL LINO, Raul – «[Painel de Azulejo que representa a entrega da 
Comenda de Cristo por El-Rei D. João IV ao poeta Braz Garcia de 
Mascarenhas]». [Parecer]. [Manuscrito]. Lisboa. 15 Outubro 1954. 
2 f.  AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 728.

pa463 AFRL LINO, Raul – «[Iluminação do largo fronteiro ao Palácio do Marquês 
de Pombal, Oeiras]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 9 Nov. 1954. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 731.

pa735 AFRL LINO, Raul – «[Sala das Sessões da Junta do Crédito Público: 
mudança de sala da tela pintada de Nossa Senhora]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. DGEMN, DNISP. 24 Nov. 1954. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(4.º vol.), 730.

t269 AFRL LINO, Raul – “A propósito de Regionalismo”. Boletim da Casa 
Regional Beira-Douro, ano III, n.º 12. Porto. (Dez. 1954) p. 367-369. 
AFRL, Armário E e (Armário B: RAP (4.º vol.), 729).

 1955 ———————————————————————
pa1506  LINO, Raul – «[Palácio da Carreira. Santiago do Cacém]». [Memória 

Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1955]. 1 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 547.0.

pa1423   LINO, Raul – «Projecto de Acrescentamento de um andar na 
Recolha do Exmo. Senhor Manuel da Gama Salema Reis». [Memória 
Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1955]. 1 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 551.0.
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pa481 AFRL LINO, Raul – «[Plano Urbanístico em que se integra o traçado da 
futura Praça do Império]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 27 Abril 
1956. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 760.

pa482 AFRL LINO, Raul – «[A DGEMN submete a parecer desta Sub-Secção um 
processo relativo à classificação da Ponte da Pica, na região de S. João 
da Madeira, como Imóvel de Interesse Público]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 5 Maio 1956. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 762.

t277 AFRL LINO, Raul – “Testemunho insuspeito”. Diário de Notícias. Lisboa.  
(7 Maio 1956). AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 761.

pa484 AFRL LINO, Raul – «[Emissão do selo postal “Marques de Oliveira”]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 10 Maio 1956. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (4.º vol.), 763.

pa483 AFRL LINO, Raul – «[Projecto das Zonas de Protecção em torno da Igreja 
de S. Domingos, Vila Real]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 10 Maio 
1956. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 764.

pa486 AFRL LINO, Raul – «[Emissão de selos postais “Artur Loureiro”, “Marques 
de Oliveira” e “D. António Pereira Coutinho”]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 7 Junho 1956. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 766.

pa485 AFRL LINO, Raul – «[Esboceto para um painél de cerâmica policrómica do 
artista Jorge Barradas, destinado a um átrio da Faculdade de Letras, 
em construção]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 7 Junho 1956. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 765.

pa487 AFRL LINO, Raul – «[D. Lopo de Sousa Coutinho, Conde de Caminha, 
oferece ao Estado o seu quinhão de co-proprietário de dois baixos-
-relevos de origem grega]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 8 Junho 
1956. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 767.

pa488 AFRL LINO, Raul – «[Castelo do Esporão - Reguengos de Monsaraz]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 12 Julho 1956. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (4.º vol.), 768.

pa489 AFRL LINO, Raul – «[Cedência à Igreja da Graça de um claustro e anexos 
do antigo mosteiro dos Agostinhos]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 
12 Julho 1956. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 770.

pa490 AFRL LINO, Raul – «[Projecto da Zona de Protecção da Igreja Matriz de 
Armamar, Monumento Nacional]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 12 
Julho 1956. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 769.

pa491 AFRL LINO, Raul – «[Venda do pendão dos mártires católicos do Japão 
no ano de 1637]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 12 Julho 1956. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 771.

pa1424   LINO, Raul – «Projecto de Casa para a Exma. Sra. D. Ilda da C. 
Valadas Garcia». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier 
Raul Lino. Agosto 1956. 3 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 564.0.

pa492 AFRL LINO, Raul – «[A DGEMN solicita informação sobre se o Ministé-
rio da Educação Nacional encontra qualquer inconveniente em se 
aceder ao convite do “CONSELHO INTERNACIONAL CASTELO-
LÓGICO”, integrado na U.N.E.S.C.O., e que o Estado português 
aprove oficialmente a convenção do referido Instituto de que faz 
parte o “INSTITUTO INTERNACIONAL DOS CASTELOS HISTÓ-
RICOS” (I.B.I.)]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 1 Agosto 1956. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 772.

t278 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – «[Sintra]. Questionário. Respostas 
a um inquérito». [Dactiloscrito]. Lisboa. 13 Agosto 1956. 2 doc. 4 f. 
AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 773.

c1506 AFRL LINO, Raul – «Carta ao Senhor Presidente do Conselho Doutor 
Oliveira Salazar: reunião do júri do Concurso do Monumento ao 
Infante D. Henrique». [Dactiloscrito]. Lisboa. 17 Agosto 1956. 
Lisboa. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 772A.

t278 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “«Sintra pertence ao número 
reduzido das coisas excepcionais que há no País, cuja fama é devida 
justamente à sua excepcionalidade, que não a um apreço generali-
zado» – disse-nos o ilustre arquitecto Raul Lino”. Jornal de Sintra. 
Sintra. (2 Set. 1956). AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 773.

pa493 AFRL LINO, Raul – «[Classificação do chamado “Castelo velho do 
Degebe”]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 11 Set. 1956. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (4.º vol.), 776.

t372 AFRL LINO, Raul – “El Rey va desnudo!”. Boletín de Información de la 
Dirección General de Arquitectura, vol IX. Madrid. (Julho-Set. 1955) 
p. 17-19. AFRL, Armário E.

pa930  AFRL LINO, Raul – «Alargamento da E.N. no 249, em Sintra - “Volta do 
Duche”. Estudo». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 
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(4.º vol.), 752a.

t680 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Não confundamos, em arquitectura, 
evolução com revolução”. Notícias. Lourenço Marques. (Nov. 1955). 
AFRL, Armário B: RRL.

pa1331  AFRL LINO, Raul – «Completamento do Palácio Nacional da Ajuda. Projecto 
1.ª Fase». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. Dez. 1955. 9 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 752B.
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Concelho de Vila Nova de Fozcoa]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 10 
Fev. 1956. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 753.
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JNE. 5 Janeiro 1957. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 783.

pa501 AFRL LINO, Raul – «[A DGEMN apresenta um estudo para o arranjo da 
Cava de Viriato em Viseu]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 7 Janeiro 
1957. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 784.

pa525 AFRL LINO, Raul – «[O túmulo de Fernão Roiz Redondo, em Santarém]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 8 Janeiro 1957. 1 f. AFRL, Armário B: 
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t287 AFRL LINO, Raul – “Digressão urbana filosófica”. Diário de Notícias. 
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Lisboa. JNE. 7 Maio 1957. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 795.

pa512 AFRL LINO, Raul – «[A DGEMN solicita parecer desta Sub-Secção sobre 
a transferência do túmulo de Fernão Roiz Redondo, da antiga 
capela de S. Pedro na Igreja de S. Nicolau, para o Museu da mesma 
cidade]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 10 Maio 1957. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (4.º vol.), 796.

t282 AFRL LINO, Raul – «As considerações do Comandante Ernesto de 
Vilhena…». [Dactiloscrito]. Lisboa. 19 Maio 1957. 3 f. AFRL, Armário 
B: RAP (4.º vol.), 797.

pa513 AFRL LINO, Raul – «[Maqueta para um painél de cerâmica para o átrio da 
Nova Faculdade de Direito de Lisboa]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 
10 Junho 1957. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 799.

pa514 AFRL LINO, Raul – «[Josélia Marques da Fonseca Miranda solicita autori-
zação para colocar à venda certos produtos nos Palácios Nacionais, 
Castelos de Portugal ou Pousadas]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 12 
Junho 1957. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 800.

pa515 AFRL LINO, Raul – «[Estátua do Rei D. Pedro V ou num dos pátios da 
nova Faculdade de Letras, ou na própria Praça da Universidade, 
em construção]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 13 Junho 1957. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 801.

pa516 AFRL LINO, Raul – «[A Comissão Administrativa dos Novos Edifícios Uni-
versitários submete pela 2ª vez à apreciação desta Junta a maqueta 
do artista Manuel Lapa para uma tapeçaria destinada ao gabinete 
do Reitor da Faculdade de Letras]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 19 
Julho 1957. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 802.

pa517 AFRL LINO, Raul – «[Desenho de um vitral para o janelão da escadaria 
nobre do Ministério do Interior]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 2 
Agosto 1957. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 803.

pa518 AFRL LINO, Raul – «[Restauro do quadro “Retrato de D. Catarina”, esposa 
de D. João II, do Museu Nacional de Arte Antiga]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 2 Agosto 1957. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 804

pa1425   LINO, Raul – «Casa para a Exma. Sra. D. Ilda da Conceição Valadas 
Garcia». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. 2 Set. 1957. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 564.0.
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t775 AFRL LINO, Raul; SANTOS, Luis Reis – «[Preparação de Edição de 
Dispersos]». [Dossier: Correspondência, Listas de artigos e Maqueta 
do livro]. 1959-1969. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1329-1338.

pa532 AFRL LINO, Raul – «[A DGEMN propõe que seja classificada como Imóvel 
de Interesse Público a Fonte de São Lourenço e seu terreiro, em 
Tomar]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 7 Fev. 1959. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 841.

pa533 AFRL LINO, Raul – «[Projecto de um baixo-relevo do escultor Arlindo 
Rocha destinado ao Palácio de Justiça do Porto]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 8 Fev. 1959. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 842.

pa742 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional de Lisboa. Decorações no novo 
edifício]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 20 Fev. 1959. 2 
f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 843.

pa887 AFRL LINO, Raul – «Arranjo urbanístico da zona compreendida entre o 
Limoeiro e S. Tomé». [Dactiloscrito]. Lisboa. Comissão Municipal 
de Arte e Arqueologia da CML. 1 Março 1959. 4 f. AFRL, Armário B: 
RAP (5.º vol.), 844.

pa534 AFRL LINO, Raul – «[Cartão para Tapeçaria destinada ao Salão da Mesa na 
Embaixada de Portugal no Rio de Janeiro]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 9 Abril 1959. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 845.

pa538 AFRL LINO, Raul – «[Restauro de um quadro existente na sacristia do 
Mosteiro dos Jerónimos]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 10 Abril 
1959. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 846.

pa535 AFRL LINO, Raul – «[Zona de Protecção da Igreja Matriz de Redinha]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 10 Abril 1959. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (5.º vol.), 845.

pa888 AFRL LINO, Raul – «[Mensagem pela Emissora Nacional no aniversário 
de Salazar]». [Mensagem]. [Dactiloscrito]. Lisboa. [28 Abril] 1959.  
2 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 869.

pa1431   LINO, Raul – «Alteração ao projecto de modificações no edifício da 
Embaixada da República Federal da Alemanha». [Memória Descri-
tiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 29 Junho 1959. 2 
doc. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 577.0.

pa539 AFRL LINO, Raul – «[Palácio do Largo Sousa de Macedo, 7, Lisboa]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. JNE. 3 Julho 1959. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(5.º vol.), 847.

pa542 AFRL LINO, Raul – «[Restos de esqueletos enterrados no Claustro de D. 
Dinís do Mosteiro de Alcobaça]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 5 
Julho 1959. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 848.

t295 AFRL LINO, Raul – “A Proporção e outras coisas mais”. Diário de Notícias. 
Lisboa. (24 Julho 1959). AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 849.

a544 AFRL LINO, Raul – «[Estátua da Rainha Santa Isabel]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 30 Julho 1959. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 850.

pa545 AFRL LINO, Raul – «[Classificação da Capela românica de Moreira do 
Lima]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 10 Agosto 1959. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 851.

pa546 AFRL LINO, Raul – «[Venda ao Estado de uma cama de pau-santo 
entalhada e com colunas e dossel]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 12 
Agosto 1959. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 852.

pa547 AFRL LINO, Raul – «[Zona de Protecção da Igreja de Serzedelo]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. JNE. 12 Agosto 1959. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(5.º vol.), 853.

pa548 AFRL LINO, Raul – «[Zona de Protecção da Igreja de S. Tiago, em 
Coimbra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 13 Agosto 1959. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 855.

pa549 AFRL LINO, Raul – «[Zona de Protecção do Pelourinho de Castro 
Laboreiro]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 13 Agosto 1959. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 854.

pa550 AFRL LINO, Raul – «[Zona de Protecção e “Non aedificanti” em torno do 
edifício do Seminário em Santarém]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 
13 Agosto 1959. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 856.

pa551 AFRL LINO, Raul – «[Classificação da Igreja do Convento dos Frades, 
Alcácer do Sal]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 14 Agosto 1959. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 858.

pa536 AFRL LINO, Raul – «[Classificação da Capela de S. Martinho, Óbidos]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 4 Junho 1958. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (4.º vol.), 823.

pa537 AFRL LINO, Raul – «[Estátua do Escultor Anjos Teixeira, que representa 
S. João de Deus para o Hospital Miguel Bombarda]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 6 Junho 1958. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 824

pa1391   LINO, Raul – «Alteração ao Projecto Aprovado Referente à Proprie-
dade sita na Rua do Borja, n.º 141, que o Exmo Snr Dr Carneiro 
Pacheco pretende levar a efeito». [Memória Descritiva]. [Dactilos-
crito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Julho 1958. 4 doc. 4 f. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 562.0.

pa540 AFRL LINO, Raul – «[Esboceto de pintura destinada à Escola Industrial e 
Comercial de Almada]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 4 Julho 1958. 
1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 825.

pa541 AFRL LINO, Raul – «[Lápide de homenagem ao poeta Fernando Pessoa]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 5 Julho 1958. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (4.º vol.), 826.

pa543 AFRL LINO, Raul – «[Colcha de renda, cópia de uma do século XVI, que 
a Sra. Wilkes pretende vender ao Estado]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 7 Julho 1958. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 827.

pa553 AFRL LINO, Raul – «[Esboceto da Estátua do Doutor Pereira Borges]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 2 Set. 1958. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(4.º vol.), 828.

pa555 AFRL LINO, Raul – «[Maqueta para um baixo-relevo destinado ao Palácio 
de Justiça do Porto]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 11 Set. 1958. 2 
doc. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 829, 830.

pa554 AFRL LINO, Raul – «[A DGEMN informa que a Câmara Municipal de 
Santarém autorizou certas obras numa edificação situada em Zona 
de Protecção de um Monumento Nacional]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 11 Set. 1958. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 831.

pa557 AFRL LINO, Raul – «[A Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa em 
Estremoz pretende erigir um pequeno monumento numa praça 
pública daquela cidade]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 12 Set. 1958. 
1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 833.

pa558 AFRL LINO, Raul – «[Direito de opção na alienação de peças de prata dos 
Herdeiros de Helena Van Zeller Guedes]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 12 Set. 1958. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 832.

t288 AFRL LINO, Raul – “Considerações ao Modo Antigo sobre um tema 
de actualidade”. Diário de Notícias. Lisboa. (15 Set. 1958). AFRL, 
Armário B: RAP (4.º vol.), 834.

pa870 AFRL LINO, Raul – «Carta para o Sr. Prof. Dr. Joaquim Fontes a respeito 
do propósito de eliminar as velhas árvores que assombreiam a parte 
Norte do Campo da Feira em S. Pedro». [Dactiloscrito]. Lisboa. 19 
Set. 1958. 2 f. AFRL, Armário B: Campanha da Vegetação.

t289 AFRL LINO, Raul – «Apontamento». Lisboa. (28 Set. 1958). AFRL, 
Armário B: RAP (4.º vol.), 835. [Primeira versão de LINO, Raul – 
“Árvores e Passarinhos”. Diário de Notícias. Lisboa. (24 Out. 1958). 
AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 836.]

t290 AFRL LINO, Raul – “Árvores e Passarinhos”. Diário de Notícias. Lisboa. (24 
Out. 1958). AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 836.

t291 AFRL LINO, Raul – “Considérations à la mode ancienne sur un sujet 
d’actualité”. Journal d’Orient. [S.l.]. (20 Nov. 1958). AFRL, Armário 
B: RAP (4.º vol.), 837.

t292 AFRL LINO, Raul – “Urbanização em atraso”. Diário de Notícias. Lisboa. 
(12 Dez. 1958). AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 838.

 1959 ———————————————————————
t124 AFRL LINO, Raul – «O velho Paço de Sintra». [Dactiloscrito]. Lisboa. 

1959. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 908.

t124 AFRL LINO, Raul – “Das Konigsschloss Von Sintra”. MERIAN. Das Monat-
sheft der Stadte und landschaften. 12, Jahrgang. Heft 8. Lissabon. 
Hamburg: Hoffmann und Campe Verlag. (1959) p. 52-57. AFRL, 
Armário E.
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t769 AFRL LINO, Raul [excerto de carta] – “O sacrifício das árvores da Várzea 
de Colares”. Diário de Lisboa. Lisboa. (25 Fev. 1960). AFRL, Armário B: 
Campanha da Vegetação.

pa894 AFRL LINO, Raul – «Arranjo arquitectónico do conjunto da Praça de D. 
Pedro IV». [Dactiloscrito]. Lisboa. Comissão de Arte e Arqueologia da 
CML. Março 1960. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 874. 

pa566 AFRL LINO, Raul – «[Bandeira para as comemorações do centenário da 
morte do Infante D. Henrique]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. Março 
1960. 3 doc. 6 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 879, 870.

t311 AFRL LINO, Raul – «Vistas de Lisboa II». [Segunda de seis palestras radio-
fónicas realizadas ao microfone da Emissora Nacional ]. [Dactilos-
crito]. Lisboa. Março 1960. 6 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 916.

a892 AFRL LINO, Raul – «[Espelho antigo que Jorge Braga pretende vender 
ao Estado]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 1 Março 1960. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 876.

pa893 AFRL LINO, Raul – «[Classificação da Igreja de S. Vicente, Évora]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. JNE. 11 Março 1960. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(5.º vol.), 877.

t300 AFRL LINO, Raul – “Migalhas ao redor de Gil Vicente”. Diário de Notícias. 
Lisboa. (20 Março 1960). AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 878.

t312 AFRL LINO, Raul – «Vistas de Lisboa III - No signo do trânsito». [Terceira 
de seis palestras radiofónicas realizadas ao microfone da Emissora 
Nacional]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Abril 1960. 6 f. AFRL, Armário B: 
RAP (5.º vol.), 917.

pa567 AFRL LINO, Raul – «[Zona de Protecção da Igreja de Santa Clara em Vila 
do Conde]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 6 Abril 1960. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 880.

pa568 AFRL LINO, Raul – «[Zona de Protecção da Igreja de Santa Cruz, em 
Santarém]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 7 Abril 1960. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 881.

pa569 AFRL LINO, Raul – «[Zona de Protecção da Igreja de Cedofeita, na cidade 
do Porto]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 8 Abril 1960. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 882, 883.

pa570 AFRL LINO, Raul – «[Zona de Protecção do Pelourinho de Extremoz]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 8 Abril 1960. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (5.º vol.), 884.

t301 AFRL LINO, Raul – “Inspiração”. Diário de Notícias. Lisboa. (28 Abril 1960). 
AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 886.

t313 AFRL LINO, Raul – «Vistas de Lisboa IV - O Rossio em foco». [Quarta de 
seis palestras radiofónicas realizadas ao microfone da Emissora 
Nacional]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Maio 1960. 6 f. AFRL, Armário B: 
RAP (5.º vol.), 918.

pa571 AFRL LINO, Raul – «[Motivo decorativo destinado à Escola Industrial e 
Comercial de Beja]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 12 Maio 1960. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 885.

pa573 AFRL LINO, Raul – «[Padrão Comemorativo que a Mocidade Portuguesa 
projecta erigir no Parque da Cidade]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 
12 Maio 1960. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 887.

pa572 AFRL LINO, Raul – «[Palácio do Largo de Sousa Macedo]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 12 Maio 1960. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 888.

pa574 AFRL LINO, Raul – «[Baixo-relevo destinado ao Palácio de Justiça do 
Porto]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 13 Maio 1960. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 889.

pa800 AFRL LINO, Raul – «[Obras escultóricas para o edifício da Biblioteca 
Nacional. Informação]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 13 
Maio 1960. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 890, 891A.

t302 AFRL LINO, Raul – “Na visita a uma exposição”. Diário de Notícias. Lisboa. 
(17 Maio 1960). AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 892.

pa895 AFRL LINO, Raul – «[Hotel Anis]». [Dactiloscrito]. Lisboa. Conselho de 
Estética Citadina da CML. 29 Maio 1960. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(5.º vol.), 893.

pa897 AFRL LINO, Raul – «[Prédio para o Campo Grande, nº 308]». [Parecer]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Junho 1960. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º 
vol.), 895.

pa552 AFRL LINO, Raul – «[Venda ao Estado de várias pinturas]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 14 Agosto 1959. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 857.

pa1280   LINO, Raul – «[Jardim-Escola João de Deus. Alvalade] Nótula». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Set. 
1959. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 586.2.

a556 AFRL LINO, Raul – «[Esbocetos das estátuas : Lei, Direito Natural, Costume 
- Tradição, Jurídica, Jurisprudência e Doutrina, do Escultor Barata 
Feio, para o Palácio de Justiça do Porto]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 
11 Set. 1959. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 859.

t296 AFRL LINO, Raul – “Estética citadina e alguns verbos”. Diário de Notícias. 
Lisboa. (24 Out. 1959). AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 860.

t294 AFRL LINO, Raul – “O que mais importa”. Diário de Notícias. Lisboa. (9 
Nov. 1959). AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 861.

pa559 AFRL LINO, Raul – «[Maqueta de um emblema destinado à fachada do 
edifício do Comando da Polícia do Porto de Lisboa]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 11 Nov. 1959. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 862.

pa560 AFRL LINO, Raul – «[Motivo decorativo destinado à Escola Industrial e 
Comercial de Vila Real]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 16 Nov. 1959. 
1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 863.

pa561 AFRL LINO, Raul – «[Quadros do século XVI da Igreja Matriz de Ser-
nancelhe]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 16 Nov. 1959. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 864.

pa562 AFRL LINO, Raul – «[Tapeçaria para a Embaixada de Portugal no Rio de 
Janeiro]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 18 Nov. 1959. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 865.

pa563 AFRL LINO, Raul – «[Zona de Protecção da Torre de Belém]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 20 Nov. 1959. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 866.

t297 AFRL LINO, Raul – «A Avenida da Liberdade». [Dactiloscrito]. Lisboa. 23 
Nov. 1959. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 867.

pa564 AFRL LINO, Raul – «[Restauro de quadros da Igreja da Lourinhã]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. JNE. 10 Dez. 1959. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º 
vol.), 868.

pa565 AFRL LINO, Raul – «[Esboceto de pintura destinada à Escola Industrial e 
Comercial de Almada]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 11 Dez. 1959. 
1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 840.

2.1.7. Década 1960–1969

 1960 ———————————————————————
t316 AFRL LINO, Raul – «Dois minutos de silêncio…». [Dactiloscrito]. Lisboa. 

1960. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 891B.

pa900 AFRL LINO, Raul – «[Projecto de remodelação do Edifício do Ministério 
da Justiça]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. [1960]. 6 f. 
AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 910 e RAP (7.º vol.), 1345.

t299 AFRL LINO, Raul – “Uma Carta de D. Luís de Meneses, 3º Conde da 
Ericeira”. Revista e Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, nº 
15. Lisboa. (1960) p. 3-4. (AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 891A).

t310 AFRL LINO, Raul – «Vistas de Lisboa I».[Primeira de seis palestras radiofó-
nicas realizadas ao microfone da Emissora Nacional]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. [Março] 1960. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 915.

pa889 AFRL LINO, Raul – «[Motivo decorativo destinado à Escola Industrial e 
Comercial de Vila Real]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 2 Fev. 1960.  
2 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 871.

t308 AFRL LINO, Raul – “Legendas”. Diário de Notícias. Lisboa. (9 Fev. 1960). 
AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 872.

pa890 AFRL LINO, Raul – «[Postais e fotografias da Igreja da Rainha Santa Isabel, 
em Coimbra, e das ruínas de Conimbriga]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 15 Fev. 1960. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 873.

pa891 AFRL LINO, Raul – «Carta para o Senhor Director do “Diário de Lisboa”». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. 22 Fev. 1960. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º 
vol.), 875.
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pa1434   LINO, Raul – «Casa para a Exma. Senhora D. Carlota de Almeida 
Carvalho Parede, Costa do Sol». [Memória descritiva]. [Dactilos-
crito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Fev. 1961. 1 f. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 581.0.

pa745 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional - Estátuas que ladeiam a Entrada 
do Anfiteatro]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. Fev. 1961. 
1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 891.
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prédio da R. de S. Miguel Nos. 2 e 4, Porto]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
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de um painel de mármore na Sala da Biblioteca da Faculdade de 
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do Anfiteatro. Escultor José Farinha]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, 
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da Madeira, nº 32. Funchal: Sociedade de Concertos da Madeira. 
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1328.

t824 AFRL LINO, Raul – Manuel Emygdio da Silva. Palavras ditas na sessão solene 
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[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 8 Nov. 1962. 2 doc. 2 f. AFRL, Armário 
B: RAP (5.º vol.), 1010, 1013.

pa624 AFRL LINO, Raul – «[Obras de adaptação da Igreja de S. Francisco de Paula 
a sede da nova paróquia do mesmo nome]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 8 Nov. 1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1012.

pa626 AFRL LINO, Raul – «[Motivos escultóricos destinados à Ponte da Arrábida 
no Porto]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 9 Nov. 1962. 4 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 1014.

pa764 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Estátua de Camões pelo 
Escultor Euclides Vaz]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP.   
13 Nov. 1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1015.

pa1433   LINO, Raul – «Projecto de Alterações na Casa do Ex. Sr Armando 
Beltran. Paço de Arcos». [Memória descritiva]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. Atelier Raul Lino. 18 Nov. 1962. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 579.0.

t339 AFRL LINO, Raul – “Na Floresta Negra”. Diário de Notícias. Lisboa. (25 
Nov. 1962). AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1016.

pa765 AFRL LINO, Raul – «[Baixos-relevos para os planos inclinados da Entrada 
Principal da Biblioteca Nacional]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, 
DNISP. 5 Dez. 1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1017.

pa766 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Estátua de Eça de Queiróz para 
o corpo do Anfiteatro (exterior)]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, 
DNISP. 6 Dez. 1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1018.

pa611 AFRL LINO, Raul – «[José Ciprino Estevão de Mendonça e outro solicitam 
autorização para remodelarem o prédio que possuem na R. D. Paio 
Peres Correia, nºs 67 a 71 em Tavira]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 
6 Junho 1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 981.

pa609 AFRL LINO, Raul – «[Construção de um prédio que Abílio Simões Correia 
pretende levar a efeito no terreno cito na R. do Galvão, Zona de 
Protecção da Igreja da Memória]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 8 
Junho 1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 979.

pa610 AFRL LINO, Raul – «[Francisco Dias Franco solicita autorização para 
levar a efeito alterações no prédio que possui na R. dos Mouros, 8 
em Tavira]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 8 Junho 1962. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 982.

pa612 AFRL LINO, Raul – «[O Rev. Padre Augusto Gomes Pinheiro, proprietário 
da Quinta dos Azulejos no Paço do Lumiar, solicita a classificação de 
espécies cerâmicas]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 8 Junho 1962. 1 
f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 980.

pa613 AFRL LINO, Raul – «[O Director do Museu de Aveiro solicita que sejam 
submetidas a beneficiação na Oficina de Conservação de Têxteis 
4 peças daquele Museu]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 14 Junho 
1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 983.

pa615 AFRL LINO, Raul – «[O grupo “Amigos de Olivença” solicita autorização 
para mandar colocar uma palma de bronze sobre uma penha junto 
ao túmulo de D. Dinís em Odivelas]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 
14 Junho 1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 985.

pa614 AFRL LINO, Raul – «[Restauro das tapeçarias do Museu Regional Francisco 
Tavares Proença Júnior de Castelo Branco]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 14 Junho 1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 984.

t331 AFRL LINO, Raul – “Continuidade”. Diário de Notícias. Lisboa. (19 Junho 
1962). AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 986.

pa1426   LINO, Raul – «Projecto de Casa para a Exma. Sra. D. Ilda da C. 
Valadas Garcia». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier 
Raul Lino. Julho 1962. 3 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 564.0.

pa616 AFRL LINO, Raul – «[O Director do Museu Regional do Abade de Baçal 
solicita autorização para mandar um tapete de Arraiolos, do século 
XVII, para a Oficina de Restauro de Têxteis]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 6 Julho 1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 987.

pa618 AFRL LINO, Raul – «[A Direcção do Museu Regional de Alberto Sampaio 
solicita admissão de uma capa de asperges bordada a oiro sobre 
seda branca, do século XVII, na Oficina de Restauro de Têxteis]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 7 Julho 1962. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (5.º vol.), 990.

t332 AFRL LINO, Raul – “A Igreja Queimada”. Diário de Notícias. Lisboa.   
(7 Julho 1962). AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 988.

pa617 AFRL LINO, Raul – «[O Director do Museu Nacional de Arte Contempo-
rânea solicita autorização para ser restaurado o quadro “Recanto 
do Louvre” do pintor Júlio Santos]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 7 
Julho 1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 989.

pa756 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Medalhões para o grande portal 
de entrada do Anfiteatro]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 
9 Julho 1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 991.

pa757 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Estátuas do Portal do Anfite-
atro]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 11 Julho 1962. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 992.

pa758 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Estátua de Gil Vicente pelo 
Escultor Joaquim Correia]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 
17 Julho 1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 993.

t333 AFRL LINO, Raul – “As Coisas Mudam”. Diário de Notícias. Lisboa.  
(27 Julho 1962). AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 994.

pa619 AFRL LINO, Raul – «[Classificação da Igreja de Stª Maria de Azinhoso 
como Imóvel de Interesse Público]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 27 
Julho 1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 995.

pa620 AFRL LINO, Raul – «[O Museu de Lamêgo solicita que seja autorizada a 
beneficiação, na Oficina de Restauro de Têxteis, de várias espécies]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 27 Julho 1962. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (5.º vol.), 996.
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pa635 AFRL LINO, Raul – «[Obras no prédio na Calçada de Stº André, 23 a 33, 
Zona de Protecção do Castelo de S. Jorge]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 15 Abril 1963. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1037.

pa637 AFRL LINO, Raul – «[A CML submete à apreciação desta Junta um 
projecto de urbanização da zona contígua à Ermida de N. S. do 
Monte]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 17 Abril 1963. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 1039.

pa638 AFRL LINO, Raul – «[Construção de um prédio na R. das Mercês - Zona 
de Protecção do Palácio Nacional da Ajuda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 17 Abril 1963. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1038.

t349 AFRL LINO, Raul – “Tempos de Retractação”. Diário de Notícias. Lisboa. 
(23 Abril 1963). AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1040.

pa639 AFRL LINO, Raul – «[Construção de nova Igreja de S. Jorge de Arroios]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 7 Maio 1963. 3 f. AFRL, Armário B: 
RAP (5.º vol.), 1041.

pa640 AFRL LINO, Raul – «[A CML envia um projecto de Obras Militares no 
Bairro da Ajuda por motivo do respeito pelo aspecto panorâmico 
daquela encosta]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 8 Maio 1963. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1043.

pa641 AFRL LINO, Raul – «[A Câmara Municipal de Viana do Castelo envia o 
projecto de uma casa que António Viegas Começanha pretende 
construir na Zona de Protecção de Edifícios de Interesse Público]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 8 Maio 1963. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (5.º vol.), 1042.

pa1438   LINO, Raul – «Obras no Palácio da Pimenta. Restauro da 
cobertura». [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 8 Maio 1963. 
2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 594.2.

pa771 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Painel cerâmico para o Átrio 
do Anfiteatro - maqueta do Pintor Jorge Barradas]». [Manuscrito]. 
Lisboa. DGEMN, DNISP. 9 Maio 1963. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(5.º vol.), 1044.

t350 AFRL LINO, Raul – “A Alma das Palavras”. Diário de Notícias. Lisboa. (14 
Maio 1963). AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1046.

pa642 AFRL LINO, Raul – «[Classificação da Ermida e Forte de Nossa Senhora 
da Rocha, Lagoa, no Algarve]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. Junho 
1963. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1045.

pa909 AFRL LINO, Raul – «[Palácio de Justiça de Lisboa, Ante-Projecto]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. DGEMN. Junho 1963. 5 f. AFRL, Armário B: RAP 
(5.º vol.), 1048.

t351 AFRL LINO, Raul – “O Eterno Jogo”. Diário de Notícias. Lisboa. (14 Junho 
1963). AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1047.

pa908 AFRL LINO, Raul – «Remodelação do Monumento a Rosa Araújo. Parecer». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. CML. 22 Junho 1963. 2 f. AFRL, Armário B: 
RAP (5.º vol.), 1049.

t352 AFRL LINO, Raul – “Divagações de um dia de Verão”. Diário de Notícias. 
Lisboa. (12 Julho 1963). AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1050.

a777 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Anfiteatro. Figuras de bronze 
do Escultor António Duarte]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, 
DNISP. 14 Julho 1963. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1051.

pa772 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Anfiteatro. Estátua de Fernão 
Lopes, do Escultor Martins Correia]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, 
DNISP. 16 Julho 1963. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1052.

pa773 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Anfiteatro. Estátua de Luís de 
Camões do Escultor Euclides Vaz]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, 
DNISP. 22 Julho 1963. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1053.

t353 AFRL LINO, Raul – “A propósito de Teatro”. Diário de Notícias. Lisboa. (3 
Agosto 1963). AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1054.

pa910 AFRL LINO, Raul – «[Parecer a pedido do Director dos Serviços centrais e 
culturais da CML: reabilitação da fachada de um prédio em Lisboa]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. CML. 4 Agosto 1963. 3 f. AFRL, Armário B: 
RAP (5.º vol.), 1055.

pa627 AFRL LINO, Raul – «[Transferência de uma imagem da Igreja da Santa Cruz 
para a Igreja da Graça, ambas em Santarém]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 6 Dez. 1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1019.

t340 AFRL LINO, Raul – “Divagação”. Diário de Notícias. Lisboa. (11 Dez. 1962). 
AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1020.

pa767 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Estátua de Eça de Queiróz para 
o corpo do Anfiteatro (exterior)]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, 
DNISP. 18 Dez. 1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1021.

pa628 AFRL LINO, Raul – «[A Câmara Municipal de Viana do Castelo submete à 
apreciação superior um ante-projecto para a edificação que António 
Viegas Começanha pretende construir]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 26 Dez. 1962. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1022.

pa629 AFRL LINO, Raul – «[Classificação do edifício onde se encontra instalado 
o Museu Militar]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 26 Dez. 1962. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1023.

t341 AFRL LINO, Raul – “Dissonâncias cá pela cidade”. Diário de Notícias. 
Lisboa. (30 Dez. 1962). AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1024.

 1963 ———————————————————————
pa907 AFRL LINO, Raul – «Sessão da Comissão de Arte e Arqueologia, de 10 de 

Janeiro, 1963». [Dactiloscrito]. Lisboa. Comissão de Arte e Arqueo-
logia da CML. 10 Janeiro 1963. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 
1027. 

t345 AFRL LINO, Raul – “O Drama Wagneriano para toda a gente”. Diário de 
Notícias. Lisboa. (16 Janeiro 1963). AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 
1026.

pa1427   LINO, Raul – «Aditamento ao Projecto apresentado por D. Ilda da 
Conceição Valadas Garcia. Processo N.º 45.902/62». [Memória Des-
critiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 22 Janeiro 1963. 
2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 564.0.

t346 AFRL LINO, Raul – “Fruta do tempo”. Diário de Notícias. Lisboa. (26 
Janeiro 1963). AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1028.

pa630 AFRL LINO, Raul – «[A CML envia à apreciação da JNE um projecto de 
obras numa casa de José João Ferreira da Cruz (Zona de Protecção 
da Basílica da Estrela)]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 5 Fev. 1963. 1 
f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1029.

pa632 AFRL LINO, Raul – «[A CML envia: dois processos (Nos. 52830/62 e 
53024/62) referentes a dois prédios na Zona de Protecção da Sé, 
que submete à apreciação da JNE]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE.  
6 Fev. 1963. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1030.

pa631 AFRL LINO, Raul – «[Projecto de ampliação do Museu Soares dos Reis]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 6 Fev. 1963. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(5.º vol.), 1031.

pa633 AFRL LINO, Raul – «[A CML apresenta projecto de parcelamento de 
terrenos na Zona de Protecção do Palácio Nacional da Ajuda]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 7 Fev. 1963. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(5.º vol.), 1032.

t347 AFRL LINO, Raul – “Dissonância que reboa”. Diário de Notícias. Lisboa. (12 
Fev. 1963). AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1032.

a768 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Estátua de Gil Vicente pelo 
Escultor Joaquim Correia]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 
12 Fev. 1963. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1033.

pa769 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Tapeçaria para a Sala de Leitura 
Geral]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 16 Fev. 1963. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1025.

t348 AFRL LINO, Raul – “Nobreza”. Diário de Notícias. Lisboa. (3 Abril 1963). 
AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1034.

pa770 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional, Estátua de Fernão Lopes, 
do Escultor Martins Correia]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, 
DNISP. 6 Abril 1963. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1035.

pa634 AFRL LINO, Raul – «[Classificação da Igreja de S. António dos Olivais, em 
Coimbra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 14 Abril 1963. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 1036.
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 1964 ———————————————————————
t1252 AFRL LINO, Raul – «(Legenda na margem dos acontecimentos) Acerca 

da nossa grande ponte». [Dactiloscrito].  Lisboa. [1964]. 3f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 1086.

pa1442   LINO, Raul – «[Palácio da Pimenta: obras de Reparação]». [Memória 
descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 7 Janeiro 
1964. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 594.1.

t360 AFRL LINO, Raul – “De pequenino é que se torce o pepino”. Diário de Notícias. 
Lisboa. (12 Janeiro 1964). AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1073.

t361 AFRL LINO, Raul – “Coisas que passam, coisas que ficam…”. Diário de Notícias. 
Lisboa. (26 Janeiro 1964). AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1074.

pa1443   LINO, Raul – «Palácio da Pimenta. Obras Exteriores Propostas». 
[Memória descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino.  
Fev. 1964. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 594.1.

pa650 AFRL LINO, Raul – «[A CML envia à apreciação deste Ministério uma 
emenda ao estudo da zona da Senhora do Monte]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 8 Fev. 1964. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1076.

pa649 AFRL LINO, Raul – «[Selo dos Estudos Universitários de Moçambique 
- Projecto]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 8 Fev. 1964. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 1075.

pa651 AFRL LINO, Raul – «[Obra de reparação que a CML está levando a efeito 
no Palácio da Pimenta]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 10 Fev. 1964. 
1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1077.

pa652 AFRL LINO, Raul – «[Cércias propostas pela CML para o Largo do Barão 
de Quintela]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 12 Fev. 1964. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 1078.

pa653 AFRL LINO, Raul – «[Estudo apresentado pela CML para volume de cons-
truções no Largo da Graça]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 13 Fev. 
1964. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1079.

pa913 AFRL LINO, Raul – «[Carta para o Senhor Guilherme Camarinha sobre tape-
çarias para a Biblioteca Nacional]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, 
DNISP. 29 Fev. 1964. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1080.

pa915 AFRL LINO, Raul – «[Ponte sobre o Tejo: concurso de valorização plástica 
do maciço de amarração. Projectos nº 3 e n.º 17]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. [DGEMN]. Março 1964. 2 doc. 4 f. AFRL, Armário B: RAP 
(5.º vol.), 1081.

pa654 AFRL LINO, Raul – «[Igreja de S. Jorge de Arroios]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 13 Março 1964. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1082

t362 AFRL LINO, Raul – “Mais depressa”. Diário de Notícias. Lisboa. (18 Março 
1964). AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1083.

pa914 AFRL LINO, Raul – «[Maqueta da Estátua de D. Fernando]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. DGEMN. 27 Março 1964. 2 doc. 3 f. AFRL, Armário 
B: RAP (5.º vol.), 1084, 1085.

t363 AFRL LINO, Raul [introdução] – Exposição comemorativa do 1º centenário 
de Roque Gameiro. Lisboa. 4 Abril 1964. [Brochura]. AFRL, Armário 
B: RAP (5.º vol.), 1089.

t364 AFRL LINO, Raul – “Nichos despovoados”. Diário de Notícias. Lisboa. (9 
Abril 1964). AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1087.

pa655 AFRL LINO, Raul – «[A Câmara Municipal do Marco de Canavezes envia 
à JNE o projecto de uma construção que José Monteiro Moreira 
pretende mandar executar na Zona de Protecção do Memorial de 
Alpendorada]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 10 Abril 1964. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1088.

t365 AFRL LINO, Raul – “Novas Igrejas na Alemanha”. Diário de Notícias. 
Lisboa. (18 Abril 1964). AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1090.

pa778 AFRL LINO, Raul – «[Tapeçarias para a Biblioteca Nacional]». [Manus-
crito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 27 Abril 1964. 1 f. AFRL, Armário 
B: RAP (5.º vol.), 1091.

pa656 AFRL LINO, Raul – «[A DGFP solicita parecer sobre uma pretensão da 
Câmara Municipal de Sintra para fazer reviver o antigo “Peixe Frito” 
no Largo fronteiro ao antigo Palácio Real]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 4 Maio 1964. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1092.

pa1312   LINO, Raul – «Alterações na Casa do Exmo. Sr. Manuel Serra da 
Mota. Abrantes». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 
Atelier Raul Lino. 10 Agosto 1963. 2 doc. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino 1902 -1974, RL 271.0.

t354 AFRL LINO, Raul – “Ordem”. Diário de Notícias. Lisboa. (23 Agosto 1963). 
AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1056.

pa1271   LINO, Raul – «Jardim-Escola João de Deus, em Coimbra, Acrescen-
tamento». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. 26 Agosto 1963. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 380.0.

pa643 AFRL LINO, Raul – «[A Santa Casa da Misericórdia de Sesimbra solicita 
ida de um perito para verificar o valor de certos objectos que 
possui]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 11 Set. 1963. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 1057.

pa644 AFRL LINO, Raul – «[O “Estudo da zona da Senhora do Monte” volta 
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Pimenta. De acordo com directrizes aprovadas pela Ex.ma Presi-
dência». [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 19 Set. 1963. 4 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 594.1.

pa1440   LINO, Raul – «Palácio da Pimenta. Concerto dos gradeamentos de 
ferro». [Memória descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. 24 Set. 1963. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 594.1.

a645 AFRL LINO, Raul – «[A DGEMN submente à apreciação superior o 
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Armário B: RAP (6.º vol.), 1142. 

t399 AFRL LINO, Raul – “Recordando… Comemorações Vicentinas”. Diário de 
Notícias. Lisboa. (1 Jan. 1966). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1139.

t400 AFRL LINO, Raul – “O Prémio de Relacionar”. Diário de Notícias. Lisboa. 
(17 Janeiro 1966). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1140.

t401 AFRL LINO, Raul – «Jardim Zoológico». [Dactiloscrito]. Lisboa. 29 
Janeiro 1966. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1141.

t402 AFRL LINO, Raul – “Atracção da Lua”. Diário de Notícias. Lisboa. (16 Fev. 
1966). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1143.

t403 AFRL LINO, Raul – “Na enxurrada”. Diário de Notícias. Lisboa. (5 Março 
1966). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1144.

pa781 AFRL LINO, Raul – «[Medalha Comemorativa da Inauguração da Biblio-
teca Nacional]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 16 Março 
1966. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1145.

t385 AFRL LINO, Raul – “Oliveiras”. Diário de Notícias. Lisboa. (20 Março 1966). 
AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1146.

t404 AFRL LINO, Raul – «[Num jantar do Cenáculo da Tábua Rasa]». [Manus-
crito e Dactiloscrito]. Lisboa. 29 Março 1966. 2 doc. 3 f, 5 f. AFRL, 
Armário B: RAP (6.º vol.), 1147.

t386 AFRL LINO, Raul – “O Bailado - Arte Prima”. Diário de Notícias. Lisboa. 
(16 Abril 1966). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1149.

pa1418   LINO, Raul – «Agência do Banco Nacional Ultramarino. Penafiel». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
Maio 1966. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 592.0.

t405 AFRL LINO, Raul – “Maio Mês de Flores”. Diário de Notícias. Lisboa. (9 
Maio 1966). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1150.

t406 AFRL LINO, Raul – “Saudades do Algarve”. Diário de Notícias. Lisboa. (22 
Maio 1966). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1151.

pa782 AFRL LINO, Raul – «[Medalha Comemorativa da Inauguração da Biblio-
teca Nacional. Cerradura ou Legenda para o Reverso]». [Manuscrito]. 
Lisboa. DGEMN, DNISP. 26 Maio 1966. 3 f. AFRL, Armário B: RAP 
(6.º vol.), 1148.

t409 AFRL LINO, Raul – «A tamareira». [Dactiloscrito]. Lisboa. Junho 1966.   
1 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1152.

t407 AFRL LINO, Raul – “Algarve Remembered”. The Anglo Portuguese News, nº 
872. Lisboa: Luiz Marques. (4 Junho 1966). AFRL, Armário B: RAP 
(6.º vol.), 1153.

t408 AFRL LINO, Raul – “Severino Retirante passa por Lisboa”. Diário de Notícias. 
Lisboa. (15 Junho 1966). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1154.

pa826 AFRL LINO, Raul – «[Ante-Projecto do edifício para o Museu de Etnologia 
do Ultramar]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 8 Julho 
1966. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1155.

t410 AFRL LINO, Raul – “Ideias à tona do que tem acontecido”. Diário de Notícias. 
Lisboa. (9 Julho 1966). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1156.

pa811 AFRL LINO, Raul – «[Diversos documentos da “Comissão Consultiva para 
o Estudo da adaptação a Panteão Nacional do Templo de Santa 
Engrácia, em Lisboa”]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [DGEMN]. 11 Julho 
1966. 4 doc. 18 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1155A.

pa1084 AFRL LINO, Raul – «[Instalação de sala de chá no Palácio da Pena]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. SAPN. 18 Julho 1966. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(6.º vol.), 1157 e SAPN.

t411 AFRL LINO, Raul – “Cabeçadas”. Diário de Notícias. Lisboa. (30 Julho 1966). 
AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1158.

pa783 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Friso a fresco da parede do 
fundo da Sala dos Reservados. Pintora Estrela Faria]». [Manuscrito]. 
Lisboa. DGEMN, DNISP. Agosto 1966. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(6.º vol.), 1159.
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pa1363   LINO, Raul – «Casa de Goa [Casa dos Bicos]». [Memória Descri-
tiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 11 Janeiro 1968. 2 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 573.0.

pa1365   LINO, Raul – «Obras na “Casa dos Bicos”». [Memória Descritiva]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 11 Janeiro 1968. 4 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 573.0.

t435 AFRL LINO, Raul – “Cogitações místicas sobre o mistério”. Diário de 
Notícias. Lisboa. (5 Fev. 1968). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1202.

pa672 AFRL LINO, Raul – «[Classificação como Monumento Nacional do Paço 
Ducal de Vila Viçosa]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 9 Fev. 1968. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), entre 1202 e 1203.

pa671 AFRL LINO, Raul – «[Lápide com dizeres na Igreja do Mosteiro de 
Odivelas]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 9 Fev. 1968. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (6.º vol.), 1203.

t436 AFRL LINO, Raul – “Certas Rimas”. Diário de Notícias. Lisboa. (18 Fev. 1968). 
AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1205.

pa672 AFRL LINO, Raul – «[Construção de um prédio na Rua Gomes Freire, 
Nos 18 a 30]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. Março 1968. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (6.º vol.), 1207.

t437 AFRL LINO, Raul – “A Canção da Terra”. Diário de Notícias. Lisboa. (10 
Março 1968). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1206.

pa674 AFRL LINO, Raul – «[Alteração do projecto de Monumento ao Condestá-
vel D. Nuno Álvares Pereira em Abrantes]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 18 Março 1968. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1208.

pa673 AFRL LINO, Raul – «[Estátua de João Rodrigues Cabrilho a erigir em San 
Diego, Califórnia]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 18 Março 1968.   
1 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1209.

pa675 AFRL LINO, Raul – «[Estátua de D. Sancho II a erigir em Elvas]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. JNE. 28 Março 1968. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(6.º vol.), 1210.

t438 AFRL LINO, Raul – “Tempo de Páscoa”. Diário de Notícias. Lisboa. (8 Abril 
1968). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1211.

pa831 AFRL LINO, Raul – «[Bairro dos Olivais-Sul. “A Toca”]». [Dactiloscrito]. 
Olivais, Lisboa. [DGEMN]. 4 Maio 1968. 3 f. AFRL, Armário B: RAP 
(6.º vol.), 1212.

t439 AFRL LINO, Raul – “Do Alto do Mirante”. Diário de Notícias. Lisboa. (12 
Maio 1968). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1213.

t440 AFRL LINO, Raul – “Optimismo”. Diário de Notícias. Lisboa. (26 Maio 1968). 
AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1214.

pa921 AFRL LINO, Raul – «[Carta a D. Alda Gonçalves a propósito do Regula-
mento do Plano de Urbanização de Sintra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
CMS. 14 Junho 1968. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1217.

pa1511 AFRL LINO, Raul – «Sugestões apresentadas pelo Ex.mo Professor 
Doutor Adelino de Palma Carlos». [Dactiloscrito]. Lisboa. [DGEMN, 
DNISP]. 17 Junho 1968. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1347.

pa1452   LINO, Raul – «Palácio da Pimenta. [Arranjo do recinto a Norte do 
Palácio]». [Memória descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. 27 Junho 1968. 3 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 594.2.

pa922 AFRL LINO, Raul – «[Fernando Godinho Batista Carrega apresenta o 
projecto de uma edificação que pretenderia instalar na Volta do 
Duche, para venda de variados artefactos ]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
CMS. 30 Junho 1968. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1216.

t441 AFRL LINO, Raul – “Do lado de onde agora o vento sopra”. Diário de Notícias. 
Lisboa. (8 Julho 1968). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1218.

t442 AFRL LINO, Raul – “Diorama 1968”. Diário de Notícias. Lisboa. (9 Julho 
1968). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1215.

pa832 AFRL LINO, Raul – «[Palácio de Justiça. Obras de Arte. Edifícios dos 
Tribunais Cíveis]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 22 
Julho 1968. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1219.

t443 AFRL LINO, Raul – “Bem-Fazer”. Diário de Notícias. Lisboa. (28 Julho 1968). 
AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1221.

pa677 AFRL LINO, Raul – «[3º Ante-Projecto de reconstrução do Teatro Nacional 
D. Maria II]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 2 Agosto 1968. 3 f. 
AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1222.

pa827 AFRL LINO, Raul – «[Estação Agronómica Nacional. Casa da Pesca. 
Restauro pelo Pintor António Costa]». [Manuscrito]. Lisboa. 
[DGEMN]. 18 Abril 1967. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1182.

t425 AFRL LINO, Raul – “Olhando o próximo futuro”. Diário de Notícias. 
Lisboa. (28 Abril 1967). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1183.

pa828 AFRL LINO, Raul – «[Estação Agronómica Nacional, Oeiras. Obras na 
“Casa da Pesca”]». [Manuscrito]. Lisboa. [DGEMN]. 15 Maio 1967. 
1 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1184.

pa1481 AFRL LINO, Raul – «[Monumento a Guerra Junqueiro: plinto]». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 19 
Maio 1967. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1185.

t426 AFRL LINO, Raul – “Meditação”. Diário de Notícias. Lisboa. (28 Maio 1967). 
AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1186.

pa785 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Pintura a fresco para a Sala 
dos Reservados]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 5 Junho 
1967. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1187.

t427 AFRL LINO, Raul – “Terra dos Homens”. Diário de Notícias. Lisboa.  
(18 Junho 1967). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1188.

pa786 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Tapeçarias para a Sala de Leitura 
Geral e Gabinete do Director]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, 
DNISP. 19 Junho 1967. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1189.

pa829 AFRL LINO, Raul – «[Memória Evocativa do condestável Nuno Álvares 
Pereira, Abrantes]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 26 Junho 1967. 3 f. 
AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1190.

pa830 AFRL LINO, Raul – «[O caso da Batalha]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [DGEMN]. 
30 Junho 1967. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1191.

t428 AFRL LINO, Raul – “Tempo de Misticismo”. Diário de Notícias. Lisboa.   
(9 Julho 1967). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1192.

pa738 AFRL LINO, Raul – «[Ministério das Finanças, instalação de uma 
cantina]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 24 Julho 1967. 
2 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1193.

t429 AFRL LINO, Raul – “Não somos todos iguais”. Diário de Notícias. Lisboa.  
(3 Agosto 1967). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1194.

t430 AFRL LINO, Raul – “O que se avista da minha janela”. Diário de Notícias. 
Lisboa. (3 Set. 1967). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1195.

t431 AFRL LINO, Raul – “Sentir para compreender”. Diário de Notícias. Lisboa. 
(1 Out. 1967). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1196.

pa670 AFRL LINO, Raul – «[Comentário à classificação da Casa da Cerca de St.ª 
Rita, etc, Seia]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 15 Out. 1967. 2 f. 
AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1198.

t432 AFRL LINO, Raul – “Coleccionar”. Diário de Notícias. Lisboa. (5 Nov. 1967). 
AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1199.

t433 AFRL LINO, Raul – “Sortilégio do Bailado”. Diário de Notícias. Lisboa. (19 
Nov. 1967). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1200.

pa1450   LINO, Raul – «Palácio da Pimenta. Arranjo dos Logradouros». 
[Memória descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
Dez. 1967. 3 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 594.1.

pa1449   LINO, Raul – «Palácio da Pimenta. Obras de restauro, conservação 
e adaptação». [Memória descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier 
Raul Lino. Dez. 1967. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 594.1.

pa1451   LINO, Raul – «Palácio da Pimenta. Restauro e adaptação a Museu 
deste Palácio – Obras principais, exteriores e interiores». [Memória 
descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Dez. 1967. 1 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, 1RL 594.2.

t434 AFRL LINO, Raul – “Balancete”. Diário de Notícias. Lisboa. (31 Dez. 1967). 
AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1201.

 1968 ———————————————————————
t838 AFRL LINO, Raul – «Era assim o Algarve». [Dactiloscrito]. 1968. 3 f. 

AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1343. [Versão portuguesa de 
LINO, Raul – “Weiblich, klein und zierlich”. Merian · Algarve. [S.l.]. 
(1968) p. 4-6].

t448 AFRL LINO, Raul – “Weiblich, klein und zierlich”. Merian · Algarve. [S.l.]. 
(1968) p. 4-6. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1343.
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pa835 AFRL LINO, Raul – «[Trabalho do Pintor João Segurado para o antigo 
Palácio dos Coruchéus]». [Dactiloscrito]. Lisboa. CML. 16 Set. 1969. 
1 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1248.

t455 AFRL LINO, Raul – «Calendário da minha carreira desde os seus remotos 
antecedentes mais importantes, ilustrado com algumas pequenas 
vinhetas». [Dactiloscrito]. Lisboa. Out. 1969. 20 f. AFRL, Armário 
B: RAP (6.º vol.), 1249, 1296.

pa690 AFRL LINO, Raul – «[Projecto do Hotel Sintra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 
[24 Out. 1969]. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1294, 1295, 1319.

t463 AFRL LINO, Raul – “A IX Sinfonia de Beethoven. Berço da Música 
Moderna, Espelho da Vida do Homem e Drama de Toda a Huma-
nidade”. Vida Mundial. Lisboa. (14 Nov. 1969) p. 49-50. (AFRL, 
Armário B: RAP (1.º vol.), 106).

t456 AFRL LINO, Raul – “Afinal de contas…”. Diário de Notícias. Lisboa. (21 
Nov. 1969). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1251.

t457 AFRL LINO, Raul – «[Palavras lidas num jantar de homenagem a Raul 
Lino]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 21 Nov. 1969. 7 f. AFRL, Armário B: 
RAP (6.º vol.), 1250.

t461 AFRL LINO, Raul – Raul Lino visto por ele próprio. Vida Mundial. Lisboa. 
(21 Nov. 1969) p. 28-42. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1296.

t458 AFRL LINO, Raul – “Esperar”. Diário de Notícias. Lisboa. (28 Dez. 1969). 
AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1252.

2.1.8. Década 1970–(1974)

 1970 ———————————————————————
c2106 AFRL LINO, Raul – «[Carta para Pedro Vieira de Almeida: organização 

de plantas de casas]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [1970]. 3 f. AFRL, 
Armário B: RAP (7.º vol.), 1297.

pa1483 AFRL LINO, Raul – «Igreja para Ribeira dos Palheiros: ante-projecto». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1970]. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (6.º vol.), 1242. [BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 602.0].

t496 AFRL LINO, Raul – «Onde está a casa portuguesa?». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. [1970]. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1346.

pa1484  LINO, Raul – «Projecto de modificação da Igreja para Ribeira dos 
Palheiros – Descrição da Obra». [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1970]. 4 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 602.1.

t462 AFRL LINO, Raul – «Razão dos meus artigos». [Dactiloscrito]. Lisboa. 1 
Janeiro 1970. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1257.

pa1486 AFRL LINO, Raul – «[Carta para Joaquim da Silva Pinto: entrega do 
projecto para o monumento a Henrique Lopes de Mendonça]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 3 Janeiro 1970. 1 f.  AFRL, 
Armário B: RAP (7.º vol.), 1258.

pa708 AFRL LINO, Raul – «[Projecto de transformação do anexo na propriedade 
a Poente do Palácio das Galveias]». [Dactiloscrito]. Lisboa. CML. 6 
Janeiro 1970. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1259. 

t464 AFRL LINO, Raul – “No Mundo das Malas-Artes”. Diário de Notícias. 
Lisboa. (25 Janeiro 1970). AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1260.

t465 AFRL LINO, Raul – «Quatro palavras sobre Arquitectura e Música». [Intro-
dução a conferência proferida em Fevereiro de 1970]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. Fev. 1970. 2 f. ARFL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1261.

pa709 AFRL LINO, Raul – «Impressões da visita ao palacete que pertenceu aos 
Marqueses de Pombal, na Rua das Janelas Verdes». [Relatório]. [Dacti-
loscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 17 Fev. 1970. 2 f. AFRL, Armário B: 
RAP (7.º vol.), 1262.

pa710 AFRL LINO, Raul – «Informação complementar sobre o Palacete da Rua das 
Janelas Verdes, 2ª visita». [Relatório]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier 
Raul Lino. 21 Fev. 1970. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1263.

pa1436   LINO, Raul – «Obras no Prédio do Exmo. Sr. Dr. Teodomiro de 
Almeida Carvalho - Lagos. Alterações ao Projecto Aprovado». 
[Memória descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
Março 1970. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 599.0.

t444 AFRL LINO, Raul – “Divagações de uma noite de Verão”. Diário de Notícias. 
Lisboa. (18 Agosto 1968). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1223.

pa833 AFRL LINO, Raul – «[Palácio de Justiça. Simples sugestões a eito sobre as 
Obras de Arte destinadas aos três edifícios dos Tribunais]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. [DGEMN, DNISP]. Out. 1968. 6 f. AFRL, Armário 
B: RAP (6.º vol.), 1224a.

t445 AFRL LINO, Raul – “A Lógica e a Batata”. Diário de Notícias. Lisboa. (16 
Out. 1968). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1224.

pa678 AFRL LINO, Raul – «[Estátua de D. Sancho II a erigir em Elvas]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. JNE. 28 Out. 1968. 1 f. AFRL, Armário B: RAP  
(6.º vol.), 1225.

t446 AFRL LINO, Raul – “O Crepúsculo das Vogais”. Diário de Notícias. Lisboa. 
(17 Nov. 1968). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1226.

pa679 AFRL LINO, Raul – «[Construção de Hotel em Sintra]». [Dactiloscrito e 
manuscrito]. Lisboa. JNE. 22 Nov. 1968. 2 doc. 2 f. AFRL, Armário B: 
RAP (6.º vol.), 1227, 1228.

t447 AFRL LINO, Raul – “Arte, Técnica e Barulho”. Diário de Notícias. Lisboa. 
(12 Dez. 1968). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1229.

 1969 ———————————————————————
t449 AFRL LINO, Raul – “Divagação Super-Realista”. Diário de Notícias. Lisboa. 

(13 Fev. 1969). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1230.

t450 AFRL LINO, Raul – “Tempo de Computadores”. Diário de Notícias. Lisboa. 
(16 Março 1969). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1231.

pa680 AFRL LINO, Raul – «[A CML envia à apreciação uma Memória Descritiva 
acompanhada de planta topográfica e fotografia]». [Manuscrito]. 
Lisboa. JNE. 11 Abril 1969. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1232.

t864 AFRL LINO, Raul – «Das cidades e do sentido humanista». [Conferência 
proferida no Instituto de Altos Estudos da Academia das Ciências 
de Lisboa no dia 24 de Abril de 1969]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 1969. 
17 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1235.

t460 AFRL LINO, Raul – Das cidades e do sentido humanista. Lisboa: Academia 
das Ciências de Lisboa, 1969. (Biblioteca de Altos Estudos, nº 100). 
AFRL, Armário E.

pa860 AFRL LINO, Raul – «[Monumento a João de Deus]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. [Atelier Raul Lino]. 16 Abril 1969. 2 f. AFRL, Armário B: 
RAP (6.º vol.), 1233.

pa707 AFRL LINO, Raul – «[Obras no prédio nº 1, Largo de S. Carlos]». [Manus-
crito]. Lisboa. CML. 2 Maio 1969. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º 
vol.), 1236.

pa681 AFRL LINO, Raul – «[Reconstrução de uma casa na R. Garret, 26-30, 
Portalegre]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 2 Maio 1969. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (6.º vol.), 1237.

pa923 AFRL LINO, Raul – «[Prémio da Casa Saloia]». [Dactiloscrito]. Lisboa. CMS. 
22 Maio 1969. 2 doc. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1238.

t451 AFRL LINO, Raul – “Nas infra-estruturas da produção artística”. Diário de 
Notícias. Lisboa. (1 Jun. 1969). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1239.

pa682 AFRL LINO, Raul – «[Estátua de D. Manuel I em Alcochete]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. JNE. 23 Junho 1969. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º 
vol.), 1240.

pa834 AFRL LINO, Raul – «[Concursos, mecenato e atribuição de trabalhos aos 
artistas]». [Manuscrito]. Lisboa. [JNE]. 25 Junho 1969. 4 f. AFRL, 
Armário B: RAP (6.º vol.), 1241.

pa1485 AFRL LINO, Raul – «[Carta para o Eng. Eduardo Augusto de Abreu Nunes, 
Chefe da 3.ª Repartição de Obras Municipais de Lisboa: entrega 
do projecto para o monumento a Henrique Lopes de Mendonça]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 14 Julho 1969. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (6.º vol.), 1243.

t452 AFRL LINO, Raul – “Navegadores Solitários”. Diário de Notícias. Lisboa. 
(27 Julho 1969). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1244.

t453 AFRL LINO, Raul – “Entusiasmo”. Diário de Notícias. Lisboa. (17 Agosto 
1969). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1246.

t454 AFRL LINO, Raul – “Modéstia”. Diário de Notícias. Lisboa. (14 Set. 1969). 
AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1247.
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 1971 ———————————————————————
t480 AFRL LINO, Raul – «Para contestar as contestações». [Manuscrito]. 1971. 

2 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1299.

pa688 AFRL LINO, Raul – «[Requerente Luciano Desmar Giswold de Brito e 
Cunha. Zona de Protecção: Igreja do Menino Deus.]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 1971. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1292.

t1251 AFRL LINO, Raul – “Wo ist der Zeitgeschmack”. [Tradução para alemão 
de LINO, Raul – “Onde está o Modernismo”. Diário de Notícias. 
Lisboa. (24 Janeiro 1971)]. [Dactiloscrito]. Lisboa. [Janeiro 1971]. 
AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1275A.

c2105 AFRL LINO, Raul – «[Carta para para José Azeredo Perdigão: reconheci-
mento pelo empenho na Exposição Rectrospectiva]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. [2 Janeiro 1971]. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1298.

t335 AFRL LINO, Raul – “Onde está o Modernismo”. Diário de Notícias. Lisboa. 
(24 Janeiro 1971). AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1275.

t732 AFRL REIS, Jorge, LINO, Raul [entrevistado] – “Raul Lino: Digam-lhe Adeus 
- aconteceu à arquitectura tradicional portuguesa o mesmo que ao 
idioma grego”. Época. Lisboa. (7 Fev. 1971). AFRL, Armário B: RRL.

t415 AFRL LINO, Raul – “À espera do porvir”. Diário de Notícias. Lisboa. (28 
Fev. 1971). AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1276.

pa1364   LINO, Raul – «Casa de Goa [Casa dos Bicos]. Obras de Construção». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 10 
Março 1971. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 573.0.

t473 AFRL LINO, Raul – “Pensamentos de um peão”. Diário de Notícias. Lisboa. 
(21 Março 1971). AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1277.

pa712 AFRL LINO, Raul – «[Obra escultórica do Escultor Eduardo Sérgio para 
a Sala de Audiências do 5º. Juízo Cível do Tribunal de Lisboa]».  
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 23 Março 1971. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (7.º vol.), 1278.

pa683 AFRL LINO, Raul – «[Sintra, Hotel de Turismo]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 16 Abril 1971. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1279.

t466 AFRL LINO, Raul – “Rebates de consciência colectiva”. Diário de Notícias. 
Lisboa. (25 Abril 1971). AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1280.

pa713 AFRL LINO, Raul – «Instalação de uma Biblioteca Municipal no Palacete 
(Marquês de Pombal) na Rua das Janelas Verdes, Bairro de Santos». 
[Memória descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 1 
Maio 1971. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1281.

pa684 AFRL LINO, Raul – «[Projecto do Sistema Escolar]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 15 Maio 1971. 6 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1281A.

t474 AFRL LINO, Raul – «[Palavras ditas no jantar de homenagem ao Dr. Ivo 
Cruz]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 19 Maio 1971. 4 f. AFRL, Armário B: 
RAP (7.º vol.), 1283.

pa685 AFRL LINO, Raul – «[Adaptação da Igreja da Glória a Catedral, Aveiro]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 21 Maio 1971. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (7.º vol.), 1282.

t475 AFRL LINO, Raul – “A ausência da Cultura Artística”. Diário de Notícias. 
Lisboa. (23 Maio 1971). AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1284.

t476 AFRL LINO, Raul – “A Educação começa na Infância”. Diário de Notícias. 
Lisboa. (29 Maio 1971). AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1285.

pa686 AFRL LINO, Raul – «[Modificações na casa da Praça da República, nº 26 
em Portalegre]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 4 Junho 1971. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1286.

pa1437   LINO, Raul – «Frontaria do Estabelecimento de António A. 
Wagner». [Memória descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. 7 Junho 1971. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 604.0.

t477 AFRL LINO, Raul – “Do Catecismo de um ignorante”. Diário de Notícias. 
Lisboa. (15 Agosto 1971). AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1287.

t478 AFRL LINO, Raul – “Aves de Arribação no Terreiro do Paço”. [Diário de 
notícias]. Lisboa. (7 Set. 1971). AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1290.

t479 AFRL LINO, Raul – “Juventude Contemporânea”. Diário de Notícias. 
Lisboa. (31 Out. 1971). AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1291.

pa1435   LINO, Raul – «Modificação na Casa da Exma. Sr. D. Cecile Hirschler 
Kahn». [Memória descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. 5 Março 1970. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 601.0.

t865 AFRL LINO, Raul – «Considerações e Comentários, Sem Título». [Comu-
nicação apresentada à Academia Nacional de Belas Artes na sessão 
extraordinária de 7 de Abril de 1970]. [Dactiloscrito]. Lisboa. [Abril 
1970]. 9 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1270.

pa711 AFRL LINO, Raul – «[Em resposta ao memorandum sobre as Salas de 
Audiência no Palácio de Justiça de Lisboa ]». [Manuscrito]. Lisboa. 
[DGEMN, DNISP]. 6 Maio 1970. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º 
vol.), 1264.

t467 AFRL LINO, Raul – «O Romantismo e a “Casa Portuguesa”». [Conferên-
cia proferida no Primeiro Colóquio “Estética do Romantismo em 
Portugal” em Lisboa a 17 de Maio de 1970]. [Dossier]. Lisboa. 1970. 
13 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1253, 1254, 1255, 1956.

t469 AFRL LINO, Raul – Considerações e Comentários, Sem Título. In Belas Artes. 
Revista e Boletim da Academia Nacional de Belas Artes, n.º 24 a 26. Lisboa. 
(Junho 1970) p. 23-28. (AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1270).

t382 AFRL LINO, Raul – “Reynaldo dos Santos (Apontamento)”. Colóquio: Revista 
de Artes e Letras, n.º 59. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 
(Junho 1970) p. 10-11. (AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1118 e RAP 
(7.º vol.), 1269).

t468 AFRL LINO, Raul – “Uma Revista”. Diário de Notícias. Lisboa. (14 Junho 
1970). AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1265.

pa1487 AFRL LINO, Raul – «[Carta para o Lúcia Infante de la Cerda de Sttau 
Monteiro]». [Manuscrito]. Lisboa. 4 Julho 1970. 2 f. AFRL, Armário 
B: RAP (6.º vol.), 1266.

t470 AFRL LINO, Raul – “Evocando os Trogloditas”. Diário de Notícias. Lisboa. 
(12 Julho 1970). AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1267.

t471 AFRL LINO, Raul – “Dois quadros duma exposição”. Diário de Notícias. 
Lisboa. (26 Julho 1970). AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1268.

pa788 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Estátuas sem Legenda]». 
[Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 29 Julho 1970. 2 f. AFRL, 
Armário B: RAP (6.º vol.), 1245.

pa1478 AFRL LINO, Raul – «Breve Nota para ser incluída na publicação do 1.º 
edifício acabado de construir para o Palácio de Justiça de Lisboa». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. [Set. 1970]. 2 f. AFRL, 
Armário B: RAP (6.º vol.), 1220.

t472 AFRL LINO, Raul – “Palácios de Justiça e o Afresco de Monsaraz”. Diário 
de Notícias. Lisboa. (8 Out. 1970) p. 1, 5. AFRL, Armário B: RAP (7.º 
vol.), 1271.

i112  (ELISEU, José [realização] e LINO, Raul [entrevistado] – Raul Lino. 
Documentário. 40’. Lisboa: Radiotelevisão Portuguesa, [Nov. 1970].)

t30 AFRL LINO, Raul – «A vida corre. O tempo continua.». [Conferência 
proferida na Fundação Calouste Gulbenkian a 20 de Nov. de 1970 
na véspera do seu 91º aniversário]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Nov. 
1970. 19 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1272.

 AFRL (LINO, Raul – «A vida corre. O tempo continua.». Gravação audio da 
conferência de 20 Novembro de 1970 na Fundação Calouste Gul-
benkian. AFRL: registo em formato mp3.)

pa924 AFRL LINO, Raul – «[António dos Santos Felisberto solicita ser informado 
sobre a possibilidade da construção no seu terreno na Av. Desidério 
Cambournac, n.º 21]». [Dactiloscrito e Manuscrito]. Lisboa. CMS. 20 
Nov. 1970. 2 doc. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1273, 1273A.

t498 AFRL LINO, Raul – «Reminiscências do Natal». [Manuscrito]. [Dez. 1970]. 
[1 f]. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1339.

t536 AFRL CASCAIS, Fernando; LINO, Raul [entrevistado] – “Raul Lino rubrica 
a certidão de óbito dos arquitectos”. Flama, ano XXVII, nº 1187. 
Lisboa. (4 Dez. 1970) p. 76-78. AFRL, Armário E.

t298 AFRL LINO, Raul – “Beethoveniana”. Diário de Notícias. Lisboa. (27 Dez. 
1970). AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1274.
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t542 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Raul Lino e o seu mundo”. Observador, 
nº 115 (Panorama). Lisboa. (27 Abril 1973) p. 27-30. AFRL, Armário E.

t497 AFRL LINO, Raul – «Prefácio do livro do Arq. Cristino da Silva». [Dactilos-
crito]. Lisboa. [Julho 1973]. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1327.

t893  SILVA, Luís Cristino da; LINO, Raul [prefácio] – A sede da Academia 
Nacional de Belas-Artes no vetusto edifício do antigo Convento de S. 
Francisco da Cidade: estudos e subsídios diversos. Lisboa: Direcção-
-Geral dos Assuntos Sociais, [Julho] 1973. (AFRL, Armário B: RAP 
(7.º vol.), 1327).

t491 AFRL LINO, Raul – “Calão tradicional Inglês e suas afinidades com o 
nosso idioma”. O Século. Lisboa. (15 Julho 1973). AFRL, Armário B: 
RAP (7.º vol.), 1324, 1325.

pa689 AFRL LINO, Raul – «[Esboceto de projecto para a adaptação do Convento 
de Santa Clara a Centro Cultural da cidade de Portalegre]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. JNE. 5 Out. 1973. 3 doc. 9 f. AFRL, Armário B: 
RAP (7.º vol.), 1289, 1293, 1326.

 1974 ———————————————————————
pa1456   LINO, Raul – «[Edifício residencial para a Companhia dos Diamantes 

em Angola]». [Memória descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1974]. 2 doc. 5 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 605.0. 

t837 AFRL LINO, Raul – O Romantismo e a «Casa Portuguesa». In Estética do 
Romantismo em Portugal: Primeiro Colóquio, 1970. Lisboa: Centro 
de Estudos do Século XIX do Grémio Literário. (Janeiro 1974) p. 
205-210. (AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1253, 1254, 1255, 1956).

2.1.9. Edições póstumas

 1992 ———————————————————————
t825  LINO, Raul – Casas Portuguesas: alguns apontamentos sobre o arqui-

tectar das casas simples. Lisboa: Cotovia, 1992.

 2004 ———————————————————————
t847  LINO, Raul; PINTO, Constança Vaz [edição e selecção de textos] – 

Não é artista quem quer. Lisboa: O Independente, 2004.

 2014 ———————————————————————
  LINO, Raul; CUNHA, Rodrigo Sobral (introdução e selecção de textos) – 

Sintra. Sintra: Colares Editora, 2014.

  LINO, Raul; TOSTÕES, Ana (prefácio); CUNHA, Rodrigo Sobral 
(póstero) – Os Paços Reais da Vila de Sintra. Sintra: Colares Editora, 2014.

 2015 ———————————————————————
  LINO, Raul – A Nossa Casa. Apontamentos sobre o bom gosto na cons-

trução das casas simples. Sintra: Colares Editora, 2015.

 1972 ———————————————————————
t481 AFRL LINO, Raul – “A Grande Arte”. Diário de Notícias. Lisboa. (5 Março 

1972). AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1301.

pa837 AFRL LINO, Raul – «[Decorações da Escola Náutica]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. [DGEMN, DNISP]. 10 Março 1972. 4 doc. 8 f. AFRL, 
Armário B: RAP (7.º vol.), 1302, 1303, 1304, 1306.

t482 AFRL LINO, Raul – “Futurismo Válido”. Diário de Notícias. Lisboa. (2 Abril 
1972). AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1305.

t483 AFRL LINO, Raul – “Pequena Pausa”. Diário de Notícias. Lisboa. (30 Abril 
1972). AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1307.

t484 AFRL LINO, Raul – “Elogio da Suficiência”. Diário de Notícias. Lisboa. (28 
Maio 1972). AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1308.

pa813 AFRL LINO, Raul – «[Medalha para a Escola Náutica, Curso de Oficiais]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 29 Maio 1972. 2 f. AFRL, 
Armário B: RAP (7.º vol.), 1309.

pa814 AFRL LINO, Raul – «[Painel cerâmico em baixo-relevo destinado ao Instituto 
Nacional de Saúde Ricardo Jorge]». [Manuscrito]. Lisboa. [DGEMN, 
DNISP]. 6 Junho 1972. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1310.

pa692 AFRL LINO, Raul – «[Numa reunião da JNE falei a quatro pessoas que são 
do Porto, para saber alguma coisa sobre casas interessantes naquela 
cidade]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 11 Julho 1972. 1 p. AFRL, 
Armário B: RAP (7.º vol.), 1311.

pa815 AFRL LINO, Raul – «[Medalha: Inauguração da Escola de Oficiais da 
Marinha Mercante e Escola do Infante D. Henrique pelo Escultor 
Cabral Antunes]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [DGEMN, DNISP]. 27 
Julho 1972. 2 doc. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1312, 1314.

pa687 AFRL LINO, Raul – «[Hotel de Turismo, Sintra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. Agosto 1972. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1288.

t485 AFRL LINO, Raul – “Realidades e fantasia de uma noite de Verão”. Diário 
de Notícias. Lisboa. (6 Agosto 1972). AFRL, Armário B: RAP  (7.º 
vol.), 1313.

pa816 AFRL LINO, Raul – «[Dois estudos para o Monumento ao Professor Ricardo 
Jorge  pelo Escultor António Paiva]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [DGEMN, 
DNISP]. 31 Agosto 1972. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1315.

t486 AFRL LINO, Raul – “A propósito de «Os Lusíadas»”. Diário de Notícias. 
Lisboa. (24 Set. 1972). AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1316.

pa693 AFRL LINO, Raul – «[Câmara Municipal de Marvão, Instalação dos CTT]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 20 Out. 1972. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (7.º vol.), 1317.

t487 AFRL LINO, Raul – “Valor do tempo”. Diário de Notícias. Lisboa. (19 Nov. 
1972). AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1318.

t735 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Raul Lino faz 93 anos. «Eu não vou 
na piroga!» - a sua expressão de recusa a novas concepções de Arqui-
tectura”. O Século. Lisboa. (22 Nov. 1972).

 1973 ———————————————————————
t125  LINO, Raul [texto e direcção] e outros – Palácios Portugueses. Lisboa: 

Secretaria de Estado da Comunicação Social, 1973.

t488 AFRL LINO, Raul – «José de Figueiredo e o seu tempo». [Conferência 
proferido no Museu Nacional de Arte Antiga no dia 9 de Janeiro de 
1973 no âmbito das Comemorações do 1.º Centenário do Nasci-
mento do Dr. José de Figueiredo]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Janeiro 
1973. 9 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1300.

t489 AFRL LINO, Raul – “Luzes e Luminárias”. Diário de Notícias. Lisboa. (25 
Fev. 1973). AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1320.

pa817 AFRL LINO, Raul – «[Medalha: Inauguração do Instituto Nacional de 
Saúde Doutor Ricardo Jorge]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [DGEMN, 
DNISP]. 20 Março 1973. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1321.

pa691 AFRL LINO, Raul – «[Edifício CTT em Marvão]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. Abril 1973. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1322.

t490 AFRL LINO, Raul – “Parsifal”. Diário de Notícias. Lisboa. (15 Abril 1973). 
AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1323.
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2.2. ESCRITOS DE RAUL LINO E TERCEIROS.  
CRONOLOGIAS POR FORMATO A PARTIR DO ARQUIVO PESSOAL DE RAUL LINO

As listagens de escritos do arquitecto Raul Lino realizadas por Irene Ribeiro em 1993 e Maria 
do Carmo Lino em 1999, no âmbito das respectivas dissertações de mestrado, organizam textos 
publicados da autoria do arquitecto em quatro categorias: Livros, Ensaios, Artigos em Revistas e 
Artigos na Imprensa Diária.
As doze cronologias de Escritos de Raul Lino e Terceiros seguem e acompanham essa estratégia, 
acrescentando novas categorias (formatos) – Entrevistas, Pareceres (Conselho Superior de 
Belas Artes, Junta Nacional de Educação, Direcção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, 
Superintendência Artística no Arranjo e Decoração Interior dos Palácios Nacionais e Câmara 
Municipal de Lisboa), Memórias Descritivas e Diversos – e alterando a categoria Ensaios por outra 
com a designação de Opúsculos, Fascículos e Livretos, mais adequada a uma organização por 
formato.
Nestas novas categorias são referenciados também documentos da autoria de terceiros que se 
encontram no Arquivo da Família Raul Lino e que contribuem para uma melhor compreensão e 
enquadramento dos escritos de Raul Lino, nomeadamente em relação aos pareceres redigidos ao 
serviço de diversas entidades.
As Linhas do Tempo que acompanham as cronologias que se seguem incluem unicamente os 
escritos do arquitecto Raul Lino e excluem os escritos de outras pessoas.
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2.2.1. Livros

 1918 ———————————————————————
t137  LINO, Raul – A Nossa Casa. Apontamentos sobre o bom gosto na cons-

trução das casas simples. Lisboa: Edições Atlântida, 1918. (1.ª edição).

t885  LINO, Raul – A Nossa Casa. Apontamentos sobre o bom gosto na cons-
trução das casas simples. Lisboa: Edições Atlântida, 1918. (2.ª edição).

t886  LINO, Raul; PINTO, Manuel de Sousa (prefácio) – A Nossa Casa. 
Apontamentos sobre o bom gosto na construção das casas simples. 
Lisboa: Edições Atlântida, [1918]. (3.ª edição).

 1923 ———————————————————————
t887  LINO, Raul; PINTO, Manuel de Sousa (prefácio) – A Nossa Casa. 

Apontamentos sobre o bom gosto na construção das casas simples. 
Lisboa: Edições Atlântida, 1923. (4.ª edição).

 1933 ———————————————————————
t153  LINO, Raul – Casas Portuguesas: Alguns apontamentos sobre o arqui-

tectar das casas simples. Lisboa: Edição de Valentim de Carvalho, 
Janeiro 1933 (1.ª edição).

t897  LINO, Raul – Casas Portuguesas: Alguns apontamentos sobre o arqui-
tectar das casas simples. Lisboa: Edição de Valentim de Carvalho, 
Nov. 1933 (2.ª edição).

 1937 ———————————————————————
t176  LINO, Raul – Auriverde Jornada - Recordações de uma viagem ao 

Brasil. Lisboa: Edição de Valentim de Carvalho, 1937.

 1943 ———————————————————————
t898  LINO, Raul – Casas Portuguesas: Alguns apontamentos sobre o arqui-

tectar das casas simples. Lisboa: Edição de Valentim de Carvalho, 
Nov. 1943 (3.ª edição).

 1944 ———————————————————————
t899  LINO, Raul – Casas Portuguesas: Alguns apontamentos sobre o arqui-

tectar das casas simples. Lisboa: Edição de Valentim de Carvalho, 
Nov. 1944 (4.ª edição).

 1948 ———————————————————————
t224  LINO, Raul – Os Paços Reais da Vila de Sintra. Lisboa: Edição de 

Valentim de Carvalho, 1948.

 1954 ———————————————————————
t900  LINO, Raul – Casas Portuguesas: Alguns apontamentos sobre o arqui-

tectar das casas simples. Lisboa: Edição de Valentim de Carvalho, Fev. 
1954 (5.ª edição).
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 1947 ———————————————————————
t220 AFRL LINO, Raul – Quatro Palavras sobre Arquitectura e Música. Lisboa: 

Edição de Valentim de Carvalho, 1947. AFRL, Armário E.

 1950 ———————————————————————
t826 AFRL LINO, Raul – The Royal Palace of Sintra: summary of “Os Paços Reais da 

Vila de Sintra”. Lisboa: Edição de Valentim de Carvalho, 1950 (1.ª ed.). 
AFRL, Armário E.

 1951 ———————————————————————
t239 AFRL LINO, Raul – Arte, Problema Humano (A propósito da sede da O.N.U. 

em Nova Iorque). Lisboa: Edição de Valentim de Carvalho, Set. 1951. 
AFRL, Armário E.

 1956 ———————————————————————
t826  LINO, Raul – The Royal Palace of Sintra: summary of “Os Paços Reais da 

Vila de Sintra”. Lisboa: Edição de Valentim de Carvalho, 1956 (2.ª ed.).

 1957 ———————————————————————
t286 AFRL LINO, Raul – Evocação de Alexandre Rey Colaço. Lisboa: Edição de 

Valentim de Carvalho, 1957. AFRL, Armário E.

 1961 ———————————————————————
t826  LINO, Raul – The Royal Palace of Sintra: summary of “Os Paços Reais da 

Vila de Sintra”. Lisboa: Edição de Valentim de Carvalho, 1961 (3.ª ed.).

 1962 ———————————————————————
t824 AFRL LINO, Raul – Manuel Emygdio da Silva. Palavras ditas na sessão solene 

comemorativa do centenário do seu nascimento (1858-1958). Lisboa: 
[Jardim Zoológico e de Aclimação de Portugal], 1962. [Palavras 
ditas no dia 25 de Out. de 1961 na inauguração da Sala de Manuel 
Emygdio da Silva do Jardim Zoológico]. AFRL, Armário E.

 1964 ———————————————————————
t363 AFRL LINO, Raul [introdução] – Exposição comemorativa do 1º centenário 

de Roque Gameiro. Lisboa. 4 Abril 1964. [Brochura]. AFRL, Armário 
B: RAP (5.º vol.), 1089.

 1969 ———————————————————————
t460 AFRL LINO, Raul – Das cidades e do sentido humanista. Lisboa: Academia 

das Ciências de Lisboa, 1969. (Biblioteca de Altos Estudos, nº 100). 
AFRL, Armário E.

2.2.2. Opúsculos, fascículos, livretos

 1911 ———————————————————————
t869 AFRL LINO, Raul – Memória sobre o projecto de monumento ao Marquez de 

Pombal. [S.l.]: [s.n.], 31 Agosto 1911. AFRL, Armário E.

 1915 ———————————————————————
t829 AFRL LINO, Raul; SILVA, Manuel Emygdio [introdução] – Hóteis: These 

apresentada pela Comissão de Hóteis da Sociedade Propaganda de Portugal 
ao Congresso Regional Algarvio. Lisboa: Typographia da «Gazeta dos 
Caminhos de Ferro», Set. 1915. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 4.

 1916 ———————————————————————
t493 AFRL LINO, Raul – Considerações sôbre a Estética nas escolas. [Opúsculo 

da Exposição de Arte na Escola]. Lisboa: [Sociedade de Estudos 
Pedagógicos], [1 Março 1916].  AFRL, Armário E.

 1918 ———————————————————————
pa1272   LINO, Raul – Projecto do edifício para o Liceu Central de Alves Martins. 

[Memória Descritiva]. Lisboa: [Imprensa Libánio da Silva]. 30 Agosto 
1918. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 220.0.

 1929 ———————————————————————
t875 AFRL LINO, Raul – A Casa Portuguesa. Fascículo do livro Portugal: 

Exposição portuguesa em Sevilha, Fasc. VX (Monografia do Livro de 
Portugal). Lisboa: [Comissariado Geral da Exposição Portuguesa em 
Sevilha] e Imprensa Nacional de Lisboa, 1929. AFRL, Armário E.

 1933 ———————————————————————
t148 AFRL LINO, Raul – A Exposição do Hotel Modelo. [Brochura de exposição]. 

Lisboa: Notícias Ilustrado, Conselho Nacional de Turismo e 
Companhia dos Caminhos de Ferro Portuguezes, [Outubro] 1933. 
AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 55, (56).

 1942 ———————————————————————
t194  [ ]; LINO, Raul [entrevistado] –  Algumas considerações sobre a Arqui-

tectura Alemã Contemporânea. [Opúsculo]. Coimbra: Publicações do 
Instituto Alemão da Universidade de Coimbra, 1942.

 1945 ———————————————————————
t203 AFRL LINO, Raul – Quatro Palavras sôbre Urbanização. Lisboa: Edição de 

Valentim de Carvalho, 1945. AFRL, Armário E.

t202 AFRL LINO, Raul – “A Obra de Forja Aplicada à Arquitectura e à 
Decoração”. [Convite para a inauguração da Exposição de Trabalhos 
Artísticos em Ferro Forjado da região de Vila Nova de Gaia na sede 
da Casa do Distrito do Pôrto no dia 27 de Out. de 1945]. [Porto]. 
(Out. 1945). AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 457.
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2.2.3. Artigos e outros escritos em livros, revistas, boletins

Os artigos de Raul Lino reunidos nesta cronologia foram publicados em revistas e boletins de 
diversas entidades privadas e públicas, em livros de natureza diversa e em pequenos folhetos de 
exposições ou de divulgação de publicações.
No Arquivo da Família Raul Lino, tal como em variadas bibliotecas nacionais, é possível encontrar 
alguns destes artigos em separatas de revistas, boletins e livros. Esta circunstância produz 
frequentemente o erro de serem confundidos com opúsculos, quando efectivamente pertencem a 
uma publicação periódica. A constatação da duplicação de formato não foi, nem é, tarefa simples, 
mas sempre que identificada foi incluída uma nota na referência do respectivo artigo.
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t177  LINO, Raul – Essai sur l’évolution de l’architecture domestique au 
Portugal. In Bulletin des Etudes Portugaises. Tome 4 - 1937. Lisboa: 
L’Institut Français du Portugal. (1937). [Existe em versão Separata].

 1939 ———————————————————————
t182 AFRL LINO, Raul – “Alberto Haupt”. Boletim da Academia Nacional de 

Belas-Artes, 1.ª Série, V. Lisboa. (1939) p. 12-16. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 226.

 1941 ———————————————————————
t1204 AFRL LINO, Raul – A propósito da Sé do Funchal - A Restauração dos 

Monumentos. In Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, 
1.ª Série, IX. Lisboa. (1941) p. 5-15. [Versão Separata em AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 353A].

t187 AFRL LINO, Raul – “Ainda as casas portuguesas”. Panorama, ano 1, n.º 4. 
Lisboa. (Set. 1941) p. 9-10. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 345.

 1942 ———————————————————————
t518 AFRL LINO, Raul [transcrito]– [“Arborização e Jardinagem: a propósito 

do Relatório da Gerência Municipal de 1941”]. In Acta da reunião 
efectuada em 14 e 23 de Abril de 1942. Lisboa: Câmara Municipal de 
Lisboa. ([Abril] 1942). (p. 55-59).  AFRL, Armário E.

t188 AFRL LINO, Raul – “A propósito da casa madeirense. Notas”. Revista Portuguesa, 
Nº 27. Funchal. (Agosto 1942). AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 394.

 1943 ———————————————————————
t197 AFRL LINO, Raul – “O Estilo na casa portuguesa do século XVII”. Revista 

Municipal, n.º 16. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa. (Abril-Junho 
1943) p. 3-6. (AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 394).

t195 AFRL LINO, Raul (prefácio) – “Cidade Exilada”. In KRULL, Germaine    
(fotografia) – Ouro Preto: Uma Cidade Antiga do Brasil. Lisboa: Atlântico 
- Secção Brasileira do Secretariado da Propaganda Nacional, 1943. 
(Julho 1943. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 406).

 1944 ———————————————————————
t199  LINO, Raul – “Ernesto Korrodi”. Boletim da Academia Nacional de 

Belas-Artes, 1.ª Série, XIII. Lisboa. (1944) p. 10-11.
 1945 ———————————————————————
t873 AFRL LINO, Raul – La expresión en la arquitectura colonial. In Investi-

gación y Progresso, Año XVI. Madrid. (1945) p. 154-158. [Versão 
Separata em AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 435].

t204 AFRL LINO, Raul – “Vicissitudes da casa portuguesa nos últimos 
cinquenta anos”. Ver e Crer, n.º 8. Lisboa: Edição de José Ribeiro dos 
Santos. (Dez. 1945) p. 33-37. AFRL, Armário E.

 1946 ———————————————————————
t207 AFRL LINO, Raul – “Tesouro que se perde”. Rumo. Revista de Cultura Por-

tuguesa, n.º 1. Lisboa: Editorial Rumo. (Junho 1946) p. 124-126. 
(AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 465).

t205 AFRL LINO, Raul – “Aspectos que falam”. Mensário das Casas do Povo, n.º 
6. Lisboa: Junta Central das Casas do Povo. (Dez. 1946) p. 10, 16. 
AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 461.

 1947 ———————————————————————
t221  AFRL LINO, Raul – Afonso Lopes Vieira. In Boletim da Academia Nacional 

de Belas-Artes, 1.ª Série, XVI. Lisboa. (1947) p. 22-32.[Versão 
Separata em AFRL, Armário B: Correspondência Afonso L. Vieira].

t852 AFRL LINO, Raul – Casas onde o poeta viveu. In Afonso Lopes Vieira. 1878-
1946. In Memoriam. Lisboa: Livraria Sá da Costa. (1947) p. 43-53. [Versão 
Separata em AFRL, Armário B: Correspondência Afonso L. Vieira].

t206 AFRL LINO, Raul – “Que aspecto havemos de dar às Casas do Povo?”. 
Mensário das Casas do Povo, n.º 8. Lisboa: Junta Central das Casas do 
Povo. (Fev. 1947) p. 10-11. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 463.

t209 AFRL LINO, Raul – “Que aspecto havemos de dar às Casas do Povo?”. 
Mensário das Casas do Povo , n.º 10. Lisboa: Junta Central das Casas 
do Povo. (Abril 1947) p. 11-12. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 469.

t210 AFRL LINO, Raul – “Que aspecto havemos de dar às Casas do Povo?”. 
Mensário das Casas do Povo, n.º 12. Lisboa: Junta Central das Casas do 
Povo. (Junho 1947) p. 10-11. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 471.

t218 AFRL LINO, Raul – “Apontamentos sobre a planta para uma Casa do 
Povo”. Mensário das Casas do Povo, n.º 14. Lisboa: Junta Central das 
Casas do Povo. (Agosto 1947). AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 472.

t211 AFRL LINO, Raul – “Que aspecto havemos de dar às Casas do Povo?”. 
Mensário das Casas do Povo, n.º 15. Lisboa: Junta Central das Casas 
do Povo. (Set. 1947) p. 15-16. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 479.

 1914 ———————————————————————
t123 AFRL LINO, Raul – “O Ex-libris para a Universidade de Lisboa”. Arquivos 

da Universidade de Lisboa, Vol. I. Lisboa: Universidade de Lisboa. 
(Maio 1914) p. 387-388. [Versão Separata em AFRL, Armário B: 
RAP (1.º vol.), 2A].

 1916 ———————————————————————
t129 AFRL LINO, Raul – “Sala Beethoven – Uma carta”. Atlântida: mensário 

artístico, literário e social, Ano I, n.º 3. Lisboa e Rio de Janeiro. (15 Jan. 
1916) [16 Dez. 1915] p. 279-281. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 7.

t134 AFRL LINO, Raul – “Edifícios Escolares”. Atlântida: mensário artistico, 
literario e social, Ano I, n.º 4. Lisboa e Rio de Janeiro. (15 Fev. 1916) 
p. 332-338. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 9.

t135  LINO, Raul – “Decoração de Escolas Primárias. Memória justifi-
cativa de uma proposta para a decoração da Escola de Alcântara”. 
Boletim Oficial do Ministério de Instrução Pública, Ano I, N.º 3. Lisboa. 
(1916), p. 191-194.

 1917 ———————————————————————
t1126  LINO, Raul – Considerações sôbre a Estética nas escolas. In Boletim 

Oficial do Ministério de Instrução Pública, Ano II, N.º 13/16. Lisboa. 
(1917) p. 42-59.

t14 AFRL LINO, Raul – “As Caldas do Gerez e o seu Rio”. Boletim da Sociedade 
Propaganda de Portugal, Ano 11.º - N.º 5. Lisboa. (Set.–Out. 1917) p. 
94-95. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 14.

t952  LINO, Raul – “Memória justificativa e descritiva de um projecto 
de Hotel Portuguez, para ser construído no Sul do Paiz”. Boletim 
da Sociedade Propaganda de Portugal, Ano 11.º, N.º 6. Lisboa. (Nov.-
Dez. 1917), p. 107-112.

 1918 ———————————————————————
t1220  LINO, Raul – “Hotel Portuguez para ser construido no Sul do Paiz”. 

Revista de Turismo, Ano II, N.º 38. Lisboa. (20 Jan. 1918) p. 108-110.
 1920 ———————————————————————
t113 AFRL LINO, Raul – “Os Bancos de Ramalho”. Boletim da Sociedade Propa-

ganda de Portugal, ano 14º - Nºs 5 e 6. Lisboa. (Set.-Dez. 1920) p. 69. 
AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 33.

 1922 ———————————————————————
t2 AFRL LINO, Raul – “Albrecht Haupt. A Architectura da Renascença em 

Portugal”. [Folheto de Subscripção]. Lisboa: Livraria J. Rodrigues & 
C.ª. (Fev. 1922). AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 24.

 1923 ———————————————————————
t777 AFRL LINO, Raul – “Exposição de pintura de Mamia Roque Gameiro. 

Catálogo”. Abril 1923. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 27, (28).
 1924 ———————————————————————
t1255  LINO, Raul – “[– Sintra, casa dos Ribafrias (p. 511-514). – Castelo da 

Pena (514-517). – Quinta do Saldanha e igreja de Santa Maria (527). 
– Convento da Trindade (528-529). – Castelo dos Mouros (529-53). – 
Quintas de S. Bento e S. Tiago (543-544). – Penha Longa (563-654).]”. 
IN PROENÇA, Raul (ed.) – Guia de Portugal I. Generalidades. Lisboa e 
arredores. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1984 [1924].

 1931 ———————————————————————
t146 AFRL LINO, Raul; MARQUES, Bernardo [aguarelas] – “A Exposição Colonial 

de Paris”. Ilustração, n.º 136. Lisboa. (15 Agosto 1931) p. 21-24. AFRL, 
Armário B: RAP (1.º vol.), 41. [BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 292.4].

t145 AFRL LINO, Raul – “Os Pavilhões Portugueses na Exposição Colonial Inter-
nacional de Paris, 1931.” Boletim da Agência Geral das Colónias, Ano 
VII, Nº 78. Lisboa. (Dez. 1931) p. 27-37. AFRL, Armário E.

 1933 ———————————————————————
t120 AFRL LINO, Raul – “Sôbre o sentimento decorativo”. Integralismo Lusitano. 

Estudos Portugueses, Vol. I, Fasc. XI (Formas, Sons, Imagens). Lisboa. 
(Fev. 1933) p. 653-655. AFRL, Armário E.

 1934 ———————————————————————
t157 AFRL LINO, Raul – Les Maisons Portugaises au XVIIIe siècle. In L’Art 

Vivant. Revue Bi-Mensuelle Complement Artistique des Nouvelles 
Littéraires - Au Portugal. Paris: Les Nouvelles Littéraires, Éditions 
Larousse. (Nov. 1934) n.º 190, p. 453-454. AFRL, Armário E.

 1937 ———————————————————————
t174  LINO, Raul – L’Architecture Portugaise de Style Manuelin. In La 

Revue d’Art. ([antiga] Revue de l’Art Ancien et Moderne), 41 année, n.º 
375. Paris. (Janeiro 1937) p. 227-231.
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Municipal de Lisboa. (Out.-Dez. 1955) p. 31-33. AFRL, Armário E  e 
(Armário B: RAP (4.º vol.), 742).

 1957 ———————————————————————
t283 AFRL LINO, Raul – Arquitectura, Paisagem e a Vida. In Boletim da 

Sociedade de Geografia de Lisboa, Série 75, n.º 1-3. Lisboa. (Janeiro-
-Março 1957) p. 15-28. [Versão Separata em AFRL, Armário E].

t684 AFRL LINO, Raul [excerto de carta] – “Sobre o «Hotel de Lamego»”. 
Boletim da Casa Regional da Beira-Douro, ano VI, n.º 2. Porto. (Fev. de 
1957). AFRL, Armário B: RRL.

t285  LINO, Raul – Uma Obra de Arte Esquecida. In Revista e Boletim da 
Academia Nacional de Belas-Artes, 2.ª Série, n.º 10. Lisboa. (1957) p. 
14-21. [Comunicação à ANBA na sessão de 22 Março 1957].

t863 AFRL LINO, Raul – O Retrato na obra de Columbano. In Revista e Boletim 
da Academia Nacional de Belas-Artes, 2.ª Série, n.º 11. Lisboa. (Nov. 
1957) p. 7-12. (AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 810, 811).

 1959 ———————————————————————
t124 AFRL LINO, Raul – “Das Konigsschloss Von Sintra”. MERIAN. Das Monat-

sheft der Stadte und landschaften. 12, Jahrgang. Heft 8. Lissabon. 
Hamburg: Hoffmann und Campe Verlag. (1959) p. 52-57. AFRL, 
Armário E.

 1960 ———————————————————————
t299 AFRL LINO, Raul – “Uma Carta de D. Luís de Meneses, 3º Conde da 

Ericeira”. Revista e Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, nº 
15. Lisboa. (1960) p. 3-4. (AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 891A).

 1962 ———————————————————————
t342 AFRL LINO, Raul – “A propósito da Casa Madeirense. Notas”. Das Artes e 

da História da Madeira. Revista de Cultura da Sociedade de Concertos 
da Madeira, nº 32. Funchal: Sociedade de Concertos da Madeira. 
(1962) p. 42-44. AFRL, Armário E.

t846 AFRL LINO, Raul – Sobre Alguns Elementos Morfológicos da Arquitectó-
nica nas Artes Plásticas. In Revista e Boletim da Academia Nacional de 
Belas-Artes, 2.ª Série, n.º 18. Lisboa. (1962) p. 3-12. [Existe em versão 
Separata: Universidade de Coimbra, Biblioteca Geral,  5-48-54-49]. 
(AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 957).

 1967 ———————————————————————
t500 AFRL LINO, Raul – “José Cortez”. Boletim da Academia Nacional de Belas-

-Artes, n.º 23. Lisboa. (1967) p. 59-60. (AFRL, Armário B: RAP (6.º 
vol.), 1197).

 1968 ———————————————————————
t448 AFRL LINO, Raul – “Weiblich, klein und zierlich”. Merian · Algarve. [S.l.]. 

(1968) p. 4-6. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1343.
 1969 ———————————————————————
t463 AFRL LINO, Raul – “A IX Sinfonia de Beethoven. Berço da Música 

Moderna, Espelho da Vida do Homem e Drama de Toda a Huma-
nidade”. Vida Mundial. Lisboa. (14 Nov. 1969) p. 49-50. (AFRL, 
Armário B: RAP (1.º vol.), 106).

t461 AFRL LINO, Raul – Raul Lino visto por ele próprio. Vida Mundial. Lisboa. 
(21 Nov. 1969) p. 28-42. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1296.

 1970 ———————————————————————
t469 AFRL LINO, Raul – Considerações e Comentários, Sem Título. In Belas Artes. 

Revista e Boletim da Academia Nacional de Belas Artes, n.º 24 a 26. Lisboa. 
(Junho 1970) p. 23-28. (AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1270).

t382 AFRL LINO, Raul – “Reynaldo dos Santos (Apontamento)”. Colóquio: Revista 
de Artes e Letras, n.º 59. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 
(Junho 1970) p. 10-11. (AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1118 e RAP 
(7.º vol.), 1269).

 1973 ———————————————————————
t125  LINO, Raul [texto e direcção] e outros – Palácios Portugueses. Lisboa: 

Secretaria de Estado da Comunicação Social, 1973.
t893 AFRL SILVA, Luís Cristino da; LINO, Raul [prefácio] – A sede da Academia 

Nacional de Belas-Artes no vetusto edifício do antigo Convento de S. 
Francisco da Cidade: estudos e subsídios diversos. Lisboa: Direcção-
-Geral dos Assuntos Sociais, [Julho] 1973. (AFRL, Armário B: RAP 
(7.º vol.), 1327).

 1974 ———————————————————————
t837 AFRL LINO, Raul – O Romantismo e a «Casa Portuguesa». In Estética do 

Romantismo em Portugal: Primeiro Colóquio, 1970. Lisboa: Centro 
de Estudos do Século XIX do Grémio Literário. (Janeiro 1974) p. 
205-210. (AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1253, 1254, 1255, 1956).

t214 AFRL LINO, Raul – “Que aspecto havemos de dar às Casas do Povo?”. 
Mensário das Casas do Povo, n.º 18. Lisboa: Junta Central das Casas 
do Povo. (Dez. 1947) p. 13-14. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 480.

 1948 ———————————————————————
t223 AFRL LINO, Raul – “Missão Estética”. Arte de Ontem e de Hoje. Lisboa: 

Edições Ricardo Espírito Santo. (1948). AFRL, Armário B: RAP (3.º 
vol.), (512), 513.

t1227  LINO, Raul [introdução] – Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais. 15 Anos de Obras Públicas. Lisboa: Ministério das Obras 
Públicas e Comunicações. DGEMN, Maio 1948.

 1950 ———————————————————————
t850 AFRL LINO, Raul – Arquitectura y música. In Revista de Ideas Estéticas, 

n.º 31. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. 
Instituto Diego Velazquez. Seccion de Estetica. (Julio - Agosto - 
Septiembre 1950) p. 45-71. [Versão Separata em AFRL, Armário E].

t238 AFRL LINO, Raul – A propósito da Cidade. In Revista Municipal, n.º 47. 
Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa. (Out.-Dez. 1950) p. 42-46. 
AFRL, Armário E.

 1952 ———————————————————————
t877 AFRL LINO, Raul – Arte, Problema Humano (A propósito da sede da 

O.N.U. em Nova Iorque) Resumo. In Arte Portuguesa. Boletim da Escola 
Superior de Belas-Artes do Porto. Porto. (1952) p. 1-5. [Versão Separata 
em AFRL, Armário E].

t246 AFRL LINO, Raul – “Sobre a Didática do Ensino Primário e Secundário”. 
Mensário das Casas do Povo. Lisboa: Junta Central das Casas do 
Povo. (Janeiro 1952) p. 3. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 648.

t257 AFRL LINO, Raul – “Cultura Popular”. Mensário das Casas do Povo, n.º 79. 
Lisboa: Junta Central das Casas do Povo. (Abril 1952) p. 6-7. AFRL, 
Armário B: RAP (4.º vol.), 680.

t250 AFRL LINO, Raul – “A linguagem falada e a conservação dos vocábulos”. 
Mensário das Casas do Povo. Lisboa: Junta Central das Casas do 
Povo. (Junho 1952) p. 14-15. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 662.

 1953 ———————————————————————
t879  AFRL LINO, Raul – O Mudejarismo de Sintra. In Boletim da Academia 

Nacional de Belas-Artes, 2.ª Série, n.º 5. Lisboa. (1953) p. 29-32. 
(AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 706).

t253 AFRL LINO, Raul – “Considerações à margem do XXI Congresso Internacional 
da Habitação e Urbanismo”. Boletim da Ordem dos Engenheiros, Vol. II, n.º 
3. Lisboa. (1 Fev. 1953) p. 101-102. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 681.

t260 AFRL LINO, Raul; NEVES, Eduardo (introdução) – Generalidades. In 
Olisipo - Boletim trimestral do grupo Amigos de Lisboa, Ano XVI, n.º 62. 
Lisboa. (Abril 1953) p. 72-82. AFRL, Armário E.

t262 AFRL LINO, Raul [introdução] – Exposição do Centro Artístico Infantil da 
Póvoa de Varzim. Lisboa: Secretariado Nacional da Informação, 
Junho 1953. [Catálogo]. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 691.

t263 AFRL LINO, Raul – “Casas do povo”. Mensário das Casas do Povo, nº 89. 
Lisboa: Junta Central das Casas do Povo. (Nov. 1953). AFRL, 
Armário B: RAP (4.º vol.), 700A.

 1954 ———————————————————————
t270 AFRL LINO, Raul – “Derniers mots pour la conférence Art, problème 

humain”. Bulletin Mensuel d’informations de la Societé des Architectes 
diplomés par le Gouvernement, nº 27. Paris: Societé des Architectes. 
(Maio 1954) p. 11-12. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 715.

t266 AFRL LINO, Raul – “Valor do Artesanato”. Mensário das Casas do Povo. 
Lisboa: Junta Central das Casas do Povo. (Maio 1954) p. 3-4. AFRL, 
Armário B: RAP (4.º vol.), 709.

t269 AFRL LINO, Raul – “A propósito de Regionalismo”. Boletim da Casa 
Regional Beira-Douro, ano III, n.º 12. Porto. (Dez. 1954) p. 367-369. 
AFRL, Armário E e (Armário B: RAP (4.º vol.), 729).

 1955 ———————————————————————
t1254  LINO, Raul – A Arquitectura da Capital. Generalidades. In Revista 

Municipal, n.º 65. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa. (Abril-Junho 
1955) p. 51-58.

t372 AFRL LINO, Raul – “El Rey va desnudo!”. Boletín de Información de la 
Dirección General de Arquitectura, vol IX. Madrid. (Julho-Set. 1955) 
p. 17-19. AFRL, Armário E.

t271 AFRL LINO, Raul – “Decorações Educativas e Artísticas nas Escolas 
Primárias”. Revista Municipal, Ano XVI, n.º 67. Lisboa: Câmara 
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2.2.4. Artigos e outros escritos na imprensa diária

As listagens, mais ou menos extensas, de artigos e outros escritos de Raul Lino publicados 
na imprensa diária multiplicam-se no Arquivo da Família Raul Lino, na Biblioteca de Arte da 
Fundação Calouste Gulbenkian e nas principais dissertações sobre a obra do arquitecto, e são 
bastante coincidentes em relação aos artigos publicados entre 1942 e 1973.
A partir da exploração dos sete Arquivadores de Relatórios, Artigos e Pareceres a presente 
cronologia acrescenta pontualmente alguns artigos relativamente a esse período e contribui mais 
profundamente para a introdução de novas referências sobre textos de Lino publicados nos jornais 
nas décadas de 1910, 1920 e 1930.
Nem sempre estes textos foram escritos por Raul Lino como artigos de jornal, podendo 
corresponder a transcrições integrais ou parciais de textos redigidos noutros contextos, facto que 
pode ser mais ou menos identificado no próprio artigo.
Também acontece que um mesmo texto tenha sido publicado mais do que uma vez por diversos 
jornais, eventualmente com títulos diferentes e em datas distintas.
Outro aspecto importante a considerar é a viagem destes textos para outras paragens através 
de trocas de artigos entre jornais de diversos países; a médio e longo prazo, o desenvolvimento 
das práticas de divulgação de jornais antigos em formato digital poderá contribuir para 
melhor informar até que ponto estes escritos de Raul Lino foram divulgados fora de Portugal, 
nomeadamente em publicações periódicas de diversas comunidades portuguesas instaladas no 
estrangeiro.
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 1916 ———————————————————————
 t130 AFRL LINO, Raul; COLAÇO, Alexandre Rey – “A Sala Beethoven. Como a 

Idealisam: Rey Colaço, o músico e Raul Lino, o arquitecto”. O Século. 
(29 Janeiro 1916). AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 8.

t136 AFRL LINO, Raul – “O painel de S. Pedro em S. João de Tarouca”. Diário de 
Notícias. Lisboa. (24 Agosto 1916). AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 11.

 1920 ———————————————————————
t138 AFRL LINO, Raul – “O que poderia ser o Convento da Conceição”. Diário de 

Notícias. Lisboa. (7 Abril 1920). AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 19.

t139 AFRL LINO, Raul – “Avenida do Mar”. A Voz da Justiça. Figueira da Foz. 
(16 Abril 1920) [Fev. 1920]. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 18.

 1923 ———————————————————————
t115 AFRL LINO, Raul – “Feitiços”. Diário de Notícias. (23 Maio 1923). AFRL, 

Armário B: RAP (1.º vol.), 33A.
 1927 ———————————————————————
t141 AFRL LINO, Raul – “Plantemos árvores… e deixemos correr o disco, 

diz-nos o arquitecto Raul Lino”. Diário de Lisboa. Lisboa. (6 Set. 
1927). AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 36, (37).

 1928 ———————————————————————
t142 AFRL LINO, Raul – “Monumento a Avelar Machado”. Jornal de Abrantes. 

Abrantes. (4 Nov. 1928) p. 4. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 38.
 1935 ——————————————————————— 
t158 AFRL LINO, Raul – “Flores de Arquitectura Regional”. Callipole. Vila 

Viçosa. (28 Abril 1935) p. 5. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 77.

t1075  LINO, Raul [transcrito] – “Casas Portuguesas. Conceitos de Raul Lino”. 
Revista da Semana, n.º 33. Rio de Janeiro. (27 Julho 1935) p. 20-21.

 1936 ——————————————————————— 
t513 AFRL LINO, Raul [transcrito] e outros – “A restauração dos velhos Paços 

Municipais - O Arquitecto Raul Lino dá o seu apoio ao projecto da 
restauração”. Correio dos Açores. Ponta Delgada. (20 Maio 1936). 
AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 90.

t514 AFRL LINO, Raul [transcrito] e outros – “A debatida questão da “Câmara 
Velha”. O arquitecto Raul Lino manifesta-se abertamente favorável 
à restauração dos antigos Paços do Concelho de Ponta Delgada”. 
Diário dos Açores. Ponta Delgada. (22 Maio 1936). AFRL, Armário B: 
RAP (1.º vol.), 91.

t515 AFRL LINO, Raul [transcrito] – “Raul Lino e as suas impressões do Brasil”. 
Diário da Manhã. Lisboa. (30 Maio 1936). [Excerto da conferência 
«Primeiras Impressões»]. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 93.

t516 AFRL LINO, Raul [transcrito] – “Uma conferência notável - O arqui-
tecto Raul Lino falou sobre o Brasil na Academia Nacional de Belas 
Artes”. Diário de Lisboa. (30 Maio 1936) p. 10. [Excerto da conferên-
cia «Primeiras Impressões»]. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 94.

t570 AFRL LINO, Raul [transcrito] – “O Brasil. Através de uma notável con-
ferência do arquitecto Raúl Lino na Academia Nacional de Belas 
Artes”. Voz de Portugal. Rio de Janeiro. (14 Junho 1936). [Excerto 
da conferência «Primeiras Impressões»]. AFRL, Armário B: RRL.

t640 AFRL LINO, Raul [transcrito] – “O grande Brasil que Raul Lino viu. O maior 
dos arquitetos portugueses comunicou à Academia de Ciências as 
impressões de sua visita ao Brasil”. Diário Português. [Rio de Janeiro]. 
(14 Junho 1936). [Excerto da conferência «Primeiras Impressões»]. 
AFRL, Armário B: RRL.

t581 AFRL RACIOPPI, Vicente e LINO, Raul [transcrito] – “Impressões 
do Brasil numa conferência, em Lisboa, do Grande architecto 
portuguez Raul Lino”. Minas Gerais. [Minas Gerais]. (17 Junho 
1936). [Excerto da conferência «Primeiras Impressões»]. AFRL, 
Armário B: RRL.

t168 AFRL LINO, Raul – “Sé do Funchal”. Diário de Notícias da Madeira. 
Funchal. (3 Julho 1936). AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 97.

t169 AFRL LINO, Raul – “Arte de Jardinagem. É preciso desenvolver em Portugal 
o culto da árvore”. Diário de Lisboa. Lisboa. (11 Julho 1936). AFRL, 
Armário B: Campanha da Vegetação, 2 doc, 4 f.

t641 AFRL LINO, Raul [transcrito] – “A arte da jardinagem”. Novidades. 
[Lisboa]. (17 Julho 1936). AFRL, Armário B: RLL.
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t234 AFRL LINO, Raul – “Um Artigo Frustrado”. Diário Popular. Lisboa. (17 
Junho 1950). AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 591.

t235 AFRL LINO, Raul – “A arquitectura de hoje tem de falar à alma”. Diário 
Popular. Lisboa. (7 Julho 1950). AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 593.

t237 AFRL LINO, Raul – “Ver, desenhar…”. Diário de Notícias. Lisboa. (24 
Agosto 1950). AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 606.

 1951 ———————————————————————
 t240 AFRL LINO, Raul – “Da cidade d’Alma Primeiro,…”. Diário de Notícias. 

Lisboa. (6 Fev. 1951). AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 617.

t265 AFRL LINO, Raul – “A divinização da técnica suprindo a substância vital”. 
Diário Popular. Lisboa. (5 Maio 1951). AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 
620.

t242 AFRL LINO, Raul – “Igrejas Modernas”. Diário de Notícias. Lisboa. (21 
Maio 1951). AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 628.

t241 AFRL LINO, Raul – “É proibido olhar”. Diário Popular. Lisboa. (1 Junho 
1951). AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 630.

t243 AFRL LINO, Raul – “Manter viva o que se pode chamar a Alma do Bairro 
de Alfama”. O Século. Lisboa. (8 Junho 1951). AFRL, Armário B: RAP 
(4.º vol.), 632.

t244 AFRL LINO, Raul – “Cemitérios de Lisboa”. Diário de Notícias. Lisboa. (27 
Agosto 1951). AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 638.

t245 AFRL LINO, Raul – “Amadores e Artistas”. Diário de Notícias. Lisboa. (25 
Out. 1951). AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 642.

 1952 ———————————————————————
t247 AFRL LINO, Raul – “Era uma vez uma árvore… Pequeno conto para crianças 

de mais de 20 anos”. Diário de Notícias. Lisboa. (15 Janeiro 1952). 
AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 647.

t248 AFRL LINO, Raul – “Sintra e a Urbanização”. Diário de Notícias. Lisboa. (2 
Março 1952). AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 654.

t256 AFRL LINO, Raul – “O sensacional e o gigantismo na arquitectura moderna”. 
Diário Popular. Lisboa. (22 Maio 1952). AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 
(653), 658.

t251 AFRL LINO, Raul – “Há sinais no céu de Alcobaça”. Diário Popular. Lisboa. 
(8 Agosto 1952). AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 663.

t252 AFRL LINO, Raul – “É preciso evitar os atentados à nossa Paisagem, ver-
dadeiro património da nação”. Diário Popular. Lisboa. (5 Set. 1952). 
AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 665.

t254 AFRL LINO, Raul – “Primeiras Impressões do nosso Panorama Arquitec-
tónico”. Diário do Norte. [S.l.]. (21 Nov. 1952). AFRL, Armário B: 
RAP (4.º vol.), 671.

t255 AFRL LINO, Raul – “Novas Expressões na Arte de Construir”. Diário de 
Notícias. Lisboa. (11 Dez. 1952). AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 672.

 1953 ———————————————————————
t259 AFRL LINO, Raul – “Afinidades e Analogias”. Diário de Notícias. Lisboa. 

(12 Janeiro 1953). AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 678.

t249 AFRL LINO, Raul – “Do sentido imoral de alguns dizeres”. Diário de Lisboa. 
Lisboa. (7 Maio 1953). AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 688.

 1955 ———————————————————————
t273 AFRL LINO, Raul – “A Arquitectura morreu?”. Diário de Notícias. Lisboa. (4 

Agosto 1955). AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 751.

t274 AFRL LINO, Raul – “Reformas”. Diário de Notícias. Lisboa. (20 Set. 1955). 
AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 752.

 1956 ———————————————————————
t277 AFRL LINO, Raul – “Testemunho insuspeito”. Diário de Notícias. Lisboa.  

(7 Maio 1956). AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 761.

t279 AFRL LINO, Raul – “Sentido Arqueológico”. Diário de Notícias. Lisboa. (15 
Set. 1956). AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 775.

t280  AFRL LINO, Raul – “A paisagem e a vida”. Diário de Notícias. Lisboa. (28 
Nov. 1956). AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 780.

 1957 ———————————————————————
t767 AFRL [LINO, Raul] – “Cidades sem Árvores”. Diário de Notícias. Lisboa. 

(1957). AFRL, Armário B: Campanha da Vegetação.

t642 AFRL LINO, Raul [transcrito] – “Culto da Árvore”. Distrito de Viseu. Viseu. 
(22 Julho 1936). AFRL, Armário B: RLL.

t1174  RACIOPPI, Vicente de Andrade; LINO, Raul [transcrito] – “O Brasil 
visto por um grande arquiteto de Portugal”. Jornal do Brasil, n.º 201. 
Rio de Janeiro. (23 Agosto 1936) p. 17. [Excerto da conferência 
«Primeiras Impressões»].

 1937 ——————————————————————— 
t172 AFRL LINO, Raul – “A Cultura Artística no Brasil - Exposição feita na 

Associação de Architectos Portuguezes, pelo Sr. Raul Lino”. Jornal do 
Commercio. [Rio de Janeiro]. (17 Janeiro 1937) p. 7-8. [Excerto da con-
ferência «Primeiras Impressões»]. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 108.

 1938 ——————————————————————— 
t179 AFRL LINO, Raul – “Azulejos, Jardins e Oratórios nas Casas Portuguesas”. 

Diário Português. Rio de Janeiro. (12 Junho 1938). AFRL, Armário B: RLL.
 1942 ———————————————————————
t190 AFRL LINO, Raul – “Abuso de Expressão”. Diário de Notícias. Lisboa.     (1 

Set. 1942). (AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 382, 382A).

t191 AFRL LINO, Raul – “Símbolos”. Diário Popular. Lisboa. (20 Nov. 1942). 
(AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 383).

t192 AFRL LINO, Raul – “Contraste”. Diário de Lisboa. Lisboa. (4 Dez. 1942). 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 393.

t770 AFRL [LINO, Raul] – “O morticínio das árvores”. O Século. Lisboa. (7 Dez. 
1942). AFRL, Armário B: Campanha da Vegetação.

 1943 ———————————————————————
t198 AFRL LINO, Raul [transcrito] – “O problema da arborização das estradas 

foi magistralmente tratado pelo Vereador Sr. Raul Lino”. Notícias 
(Agrícola), ano XI, nº 560. [Lisboa]. (18 Nov. 1943). AFRL, Armário 
B: RAP (2.º vol.), 415.

t373 AFRL LINO, Raul – “Ouro Preto - cidade antiga do Brasil”. Acção. Brasil. 
(23 Dez. 1943). AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 420.

 1947 ———————————————————————
t208 AFRL LINO, Raul – “Mais perigoso do que a Bomba Atómica”. Diário 

Popular (Peço a Palavra). Lisboa. (29 Janeiro 1947). AFRL, Armário 
B: RAP (3.º vol.), 468.

t217 AFRL LINO, Raul – “Para salvar umas velhas oliveiras”. Diário Popular. 
Lisboa. (23 Março 1947). AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 492.

t212 AFRL LINO, Raul – “Arquitectura ‘Moderna’ e Apologia do Sapateiro”. Diário 
Popular. Lisboa. (3 Set. 1947). AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 508.

 1948 ———————————————————————
t219 AFRL LINO, Raul – “Reivindicações e Valorizações”. Diário Popular. Lisboa. 

(22 Nov. 1948). AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 525.
 1949 ———————————————————————
t225 AFRL LINO, Raul – “Quando o Cozinheiro adoecia”. Diário Popular. Lisboa. 

(29 Março 1949). (AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 534).

t776 AFRL LINO, Raul – “Paços do Concelho da Covilhã - Raul Lino protesta 
contra a demolição do edifício filipino”. Diário de Notícias. Lisboa. 
(22 Junho 1949). AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 538Ap.

 1950 ———————————————————————
t227 AFRL LINO, Raul – “Da terapêutica que falece à cidade de Lisboa”. Diário de 

Notícias. Lisboa. (6 Jan. 1950). AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 579.

t228 AFRL LINO, Raul – “Maneiras”. Diário de Notícias. Lisboa. (30 Janeiro 1950). 
AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 580.

t229 AFRL LINO, Raul – “É preciso reabilitar a proporção”. Diário de Notícias. 
Lisboa. (19 Fev. 1950). AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 583.

t230 AFRL LINO, Raul – “Jardins”. Diário de Notícias. Lisboa. (3 Março 1950). 
AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 584.

t231 AFRL LINO, Raul – “Da Natureza do Pitoresco”. Diário de Notícias. Lisboa. 
(20 Março 1950). AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 585.

t232 AFRL LINO, Raul – “Economia e Qualidade”. Diário de Notícias. Lisboa. (10 
Abril 1950). AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 587.

t233 AFRL LINO, Raul – “O problema da localização dos monumentos - 
Estátuas Exiladas”. Diário Popular. Lisboa. (2 Maio 1950). AFRL, 
Armário B: RAP (3.º vol.), 589.
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t323 AFRL LINO, Raul – “O Futebol e a Arte”. Diário de Notícias. Lisboa. (20 
Set. 1961). AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 947.

t324 AFRL LINO, Raul – “Cicatrizes da Europa”. Diário de Notícias. Lisboa. (14 
Out. 1961). AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 949.

t325 AFRL LINO, Raul – “No limiar de uma Era Nova”. Diário de Notícias. 
Lisboa. (15 Dez. 1961). AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 955.

 1962 ———————————————————————
t326 AFRL LINO, Raul – “Eterno mal entendido (à margem de uma recente 

exposição)”. Diário de Notícias. Lisboa. (12 Janeiro 1962). AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 959.

t327 AFRL LINO, Raul – “Visitando Lisboa - Decadência e Glória do Rossio”. 
Diário de Notícias. Lisboa. (27 Janeiro 1962). AFRL, Armário B: RAP 
(5.º vol.), 960.

t328 AFRL LINO, Raul – “A Arte e a Vida”. Diário de Notícias. Lisboa. (12 Março 
1962). AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 964.

t329 AFRL LINO, Raul – “Palmeiras de Lisboa”. Diário de Notícias. Lisboa. (29 
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 1972 ———————————————————————
t481 AFRL LINO, Raul – “A Grande Arte”. Diário de Notícias. Lisboa. (5 Março 

1972). AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1301.

t482 AFRL LINO, Raul – “Futurismo Válido”. Diário de Notícias. Lisboa. (2 Abril 
1972). AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1305.

t483 AFRL LINO, Raul – “Pequena Pausa”. Diário de Notícias. Lisboa. (30 Abril 
1972). AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1307.

t418 AFRL LINO, Raul – “O caso de Picasso”. Diário de Notícias. Lisboa. (22 Dez. 
1966). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1171.

 1967 ———————————————————————
t419 AFRL LINO, Raul – “Coisas pequenas de grande significado”. Diário de 

Notícias. Lisboa. (15 Janeiro 1967). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 
1174.

t420 AFRL LINO, Raul – “Em Busca de Equilíbrio”. Diário de Notícias. Lisboa.   
(2 Fev. 1967). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1175.

t421 AFRL LINO, Raul – “Transmutação Tremenda”. Diário de Notícias. Lisboa. 
(25 Fev. 1967). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1176.

t422 AFRL LINO, Raul – “Curiosidade Edificante”. Diário de Notícias. Lisboa. 
(19 Março 1967). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1178.

t423 AFRL LINO, Raul – “Associações e Relacionamentos”. Diário de Notícias. 
Lisboa. (2 Abril 1967). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1179.

t424 AFRL LINO, Raul – “Será chegada a vez de Castelo de Vide?”. Diário de 
Notícias. Lisboa. (16 Abril 1967). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 
1181.

t425 AFRL LINO, Raul – “Olhando o próximo futuro”. Diário de Notícias. 
Lisboa. (28 Abril 1967). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1183.

t426 AFRL LINO, Raul – “Meditação”. Diário de Notícias. Lisboa. (28 Maio 1967). 
AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1186.

t427 AFRL LINO, Raul – “Terra dos Homens”. Diário de Notícias. Lisboa.  
(18 Junho 1967). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1188.

t428 AFRL LINO, Raul – “Tempo de Misticismo”. Diário de Notícias. Lisboa.   
(9 Julho 1967). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1192.

t429 AFRL LINO, Raul – “Não somos todos iguais”. Diário de Notícias. Lisboa.  
(3 Agosto 1967). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1194.

t430 AFRL LINO, Raul – “O que se avista da minha janela”. Diário de Notícias. 
Lisboa. (3 Set. 1967). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1195.

t431 AFRL LINO, Raul – “Sentir para compreender”. Diário de Notícias. Lisboa. 
(1 Out. 1967). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1196.

t432 AFRL LINO, Raul – “Coleccionar”. Diário de Notícias. Lisboa. (5 Nov. 1967). 
AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1199.

t433 AFRL LINO, Raul – “Sortilégio do Bailado”. Diário de Notícias. Lisboa. (19 
Nov. 1967). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1200.

t434 AFRL LINO, Raul – “Balancete”. Diário de Notícias. Lisboa. (31 Dez. 1967). 
AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1201.

 1968 ———————————————————————
t435 AFRL LINO, Raul – “Cogitações místicas sobre o mistério”. Diário de 

Notícias. Lisboa. (5 Fev. 1968). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1202.

t436 AFRL LINO, Raul – “Certas Rimas”. Diário de Notícias. Lisboa. (18 Fev. 1968). 
AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1205.

t437 AFRL LINO, Raul – “A Canção da Terra”. Diário de Notícias. Lisboa. (10 
Março 1968). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1206.

t438 AFRL LINO, Raul – “Tempo de Páscoa”. Diário de Notícias. Lisboa. (8 Abril 
1968). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1211.

t439 AFRL LINO, Raul – “Do Alto do Mirante”. Diário de Notícias. Lisboa. (12 
Maio 1968). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1213.

t440 AFRL LINO, Raul – “Optimismo”. Diário de Notícias. Lisboa. (26 Maio 1968). 
AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1214.

t441 AFRL LINO, Raul – “Do lado de onde agora o vento sopra”. Diário de Notícias. 
Lisboa. (8 Julho 1968). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1218.

t442 AFRL LINO, Raul – “Diorama 1968”. Diário de Notícias. Lisboa. (9 Julho 
1968). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1215.

t443 AFRL LINO, Raul – “Bem-Fazer”. Diário de Notícias. Lisboa. (28 Julho 1968). 
AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1221.

t444 AFRL LINO, Raul – “Divagações de uma noite de Verão”. Diário de Notícias. 
Lisboa. (18 Agosto 1968). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1223.

t445 AFRL LINO, Raul – “A Lógica e a Batata”. Diário de Notícias. Lisboa. (16 
Out. 1968). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1224.
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t484 AFRL LINO, Raul – “Elogio da Suficiência”. Diário de Notícias. Lisboa. (28 
Maio 1972). AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1308.

t485 AFRL LINO, Raul – “Realidades e fantasia de uma noite de Verão”. Diário 
de Notícias. Lisboa. (6 Agosto 1972). AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 
1313.

t486 AFRL LINO, Raul – “A propósito de «Os Lusíadas»”. Diário de Notícias. 
Lisboa. (24 Set. 1972). AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1316.

t487 AFRL LINO, Raul – “Valor do tempo”. Diário de Notícias. Lisboa. (19 Nov. 
1972). AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1318.

 1973 ———————————————————————
t489 AFRL LINO, Raul – “Luzes e Luminárias”. Diário de Notícias. Lisboa. (25 

Fev. 1973). AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1320.

t490 AFRL LINO, Raul – “Parsifal”. Diário de Notícias. Lisboa. (15 Abril 1973). 
AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1323.

t491 AFRL LINO, Raul – “Calão tradicional Inglês e suas afinidades com o 
nosso idioma”. O Século. Lisboa. (15 Julho 1973). AFRL, Armário B: 
RAP (7.º vol.), 1324, 1325.
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2.2.5. Entrevistas

No conjunto das doze cronologias de Escritos de Raul Lino e Terceiros, a cronologia das Entrevistas 
encerra certas particularidades. 
A primeira é a de constituir uma novidade nas listagens de escritos de Raul Lino.
Até agora, se referidos, estes textos foram sempre incluídos na categoria de escritos sobre a vida 
e obra do arquitecto. No próprio Arquivo da Família Raul Lino, as entrevistas encontram lugar 
privilegiado na pasta Referências à Vida e Obra de Raul Lino guardada no Armário B.
Ora, uma entrevista – colóquio entre pessoas – implica pelo menos dois intervenientes e desses, 
nestes documentos, Raul Lino é a constante, sendo mais difícil a identificação do entrevistador. 
No entanto, para não falsear a dupla autoria das entrevistas, optou-se por duplicar as referências 
às entrevistas incluindo-as nas cronologias de Escritos de Raul Lino e, também, na cronologia de 
Escritos sobre a vida e obra de Raul Lino.
A segunda particularidade é a de que as diversas entrevistas identificadas surgem em diversos 
suportes – jornais, revistas, opúsculos, documentários – cruzando diversos formatos de 
publicação.
A terceira particularidade, que assume certo carácter de curiosidade, é a de que só foi possível 
dar uma atenção especial às entrevistas, por existir nos Arquivadores de Relatórios, Artigos e 
Pareceres do Arquivo da Família Raul Lino, alguma correspondência e quinze dactiloscritos de 
preparação das respostas de Raul Lino às perguntas dos jornalistas que tantas vezes foram 
publicadas integralmente ou com ligeiras manipulações do entrevistador. 
Por diversas razões, de conteúdo e datação, ou porque nem sempre se encontrou mais do que o 
dactiloscrito de preparação da entrevista, incluíram-se referências a todos os documentos que 
pudessem ter cabimento neste âmbito. 
Nesta Linha do Tempo, excepcionalmente, distinguem-se em dois tons de azul esses quinze 
dactiloscritos (azul claro) das entrevistas publicadas (azul petróleo). Acresce noutras cores um 
opúsculo de 1942 e um documentário em 1970 que também se enquadram nesta categoria de 
escritos.
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t155 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – «Um Problema de Moral Artística». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. 23 Maio 1934. 2 doc. 2 f. AFRL, Armário B: 
RAP (1.º vol.), 67-68.

 1935 ———————————————————————
t630 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “«Bandarra» em casa de Raul Lino. 

A sua viagem ao Brasil - Conferências - O monumento ao infante D. 
Henrique - No regresso do Rio, Raul Lino repetirá as suas conferên-
cias em Lisboa”. Bandarra: semanário da vida portuguesa. Lisboa. (6 
Abril 1935). AFRL, Armário B: RRL.

t631 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Um grande artista português. O 
arquitecto Raul Lino fala-nos da sua viagem ao Brasil onde vai fazer 
algumas conferências”. Diário de Lisboa. Lisboa. (8 Abril 1935). 
AFRL, Armário B: RRL.

t1013  CORRÊA, Félix; LINO, Raul [entrevistado] – “Expressão da cultura 
de um povo. Raul Lino, em entrevista à «Noite», analysa o signifi-
cado da architectura Histórica. Vem ao Brasil o Grande Architecto de 
Portugal”. A Noite, n.º 8398. Rio de Janeiro. (12 Abril 1935) p. 1, 3.

t633 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Arquitecto Raul Lino. ‘O Século’ 
ouviu o artista, que parte em breve, para o Brasil, a convite da 
Sociedade de Belas Artes, do Rio da Janeiro”. O Século. Lisboa. (27 
Abril 1935). AFRL, Armário B: RRL.

t1015  [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Raul Lino no Brasil. O notável 
architecto portuguez fala à NOITE, em Recife. Seu interesse pelo 
nosso paiz. Impressões sobre o movimento artístico em Portugal”. 
A Noite, n.º 8432. Rio de Janeiro. (17 Maio 1935) p. 1.

t1161  [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Um Mestre Da Arquitetura. O 
prof. Raul Lino, em entrevista ao «Jornal do Brasil», fala-nos da 
emoção da sua viagem ao nosso país”. Jornal do Brasil, n.º 127. Rio 
de Janeiro. (29 Maio 1935) p. 7.

t1074  [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “A casa brasileira. A Revista da 
Semana ouve o architecto Raul Lino”. Revista da Semana, Ano 
XXXVI, n.º 25. Rio de Janeiro. (1 Junho 1935) p. 30.

t165 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – «[Impressões duma Viagem ao 
Brasil: São Paulo]». [Dactiloscrito]. Brasil. Julho 1935. 4 f. AFRL, 
Armário B: RAP (1.º vol.), 78 - 2º artigo.

t1166  [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “S. Paulo, Expressão de Cultura. O 
arquiteto Raul Lino, de volta de S. Paulo, fala-nos da sua grandeza 
material e do seu enorme progresso cultural. Jornal do Brasil, n.º 
159. Rio de Janeiro. (5 Julho 1935) p. 11.

t1052  [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “São Paulo na opinião do sr. Raul 
Lino”. Correio Paulistano, n.º 24321. São Paulo. (6 Julho 1935) p. 3.

t1169  [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Impressões de Minas. O arquiteto 
português Raul Lino, depois de percorrer o território mineiro, 
diz-nos as suas interessantes emoções”. Jornal do Brasil, n.º 172. Rio 
de Janeiro. (20 Julho 1935) p. 8.

t164 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – «[Impressões duma Viagem ao 
Brasil]». [Dactiloscrito]. Brasil. [Agosto 1935]. 3 f. AFRL, Armário B: 
RAP (1.º vol.), 78 - 1º artigo.

t963  [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “De regresso do Brasil Raul Lino chegou 
hoje e falou-nos com entusiasmo da sua viagem e do acolhimento que 
lhe proporcionaram”. Diário de Lisboa, nº 4595. Lisboa. (2 Set. 1935) p. 5.

t964  [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Impressões de Viagem. Como Raul 
Lino viu o Brasil sob o ponto de vista mental e artístico. Uma entre-
vista com o grande arquitecto português”. Diário de Lisboa, nº 4603. 
Lisboa. (10 Set. 1935) p. 6.

t1086  [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “O arquitecto Raul Lino em Lisboa. 
As suas impressões do Brasil e da sua gente”. A Nação, n.º 830. Rio 
de Janeiro. (24 Set. 1935) p. 9.

t1128  TRIGUEIROS, Forjaz; LINO, Raul [entrevistado] – “Raul Lino”. 
Bandarra: semanário da vida portuguesa. Lisboa. (28 Set. 1935) p. 3.

t1033  [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “As tendências da architectura 
no Brasil. Raul Lino faz a respeito interessantes declarações em 
Lisboa”. A Noite, n.º 8557, 2.ª ed. Rio de Janeiro. (7 Out. 1935) p. 3.

 1922 ———————————————————————
pa4 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – «[Altar da Pátria]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 

[Mar. 1922]. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 22.

t118 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “O Altar da Pátria na Exposição 
Internacional do Rio de Janeiro”. Diário de Notícias. Lisboa. (25 
Março 1922). AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 25.

t996  [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “O Altar da Pátria na Exposição 
Internacional do Rio de Janeiro”. Correio da Manhã, n.º 8438. Rio de 
Janeiro. (11 Abril 1922).

 1923 ———————————————————————
t131 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Que faria V. Ex.ª se fosse vereador? A 

resposta do Arquitecto Raul Lino”. A Pátria. Lisboa. (11 Janeiro 1923). 
AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 31.

t132 AFRL FREITAS BRANCO; LINO, Raul [entrevistado] – “Os scenarios de S. 
Carlos - A arte de enscenação e o que pensa o arquitecto Raul Lino”. 
Diário de Lisboa. (28 Fev. 1923). AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 29-30.

 1928 ———————————————————————
t143 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – «Respostas a um questionário sobre 

o Barroco». [Dactiloscrito]. Lisboa. 2 Dez. 1928. 3 f. AFRL, Armário 
B: RAP (1.º vol.), 40.

 1929 ———————————————————————
t56 AFRL DURÃO, Américo; LINO, Raul [entrevistado] – “Os Mestres do Pen-

samento Português - O arquitecto Raul Lino. O grande creador do 
estilo nacionalista fala ao ‘Notícias Ilustrado’ sobre a fisionomia das 
cidades”. O Notícias Ilustrado, Série II, n.º 76. Lisboa. (24 Nov. 1929) 
p. 5 e 7. AFRL, Armário E.

t1001 AFRL EDMUNDO, Luiz e LINO, Raul [entrevistado] – “Raul Lino concede 
ao «Correio da Manhã» uma curiosa entrevista. Pequena história da 
architectura barroca em Portugal. O movimento da architectura tra-
dicional portugueza”. Correio da Manhã n.º 10714, Suplemento. Rio 
de Janeiro. (1 Dez. 1929) p. 1-2. AFRL, Armário B: RRL.

 1930 ———————————————————————
t566 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “A Exposição Colonial de Paris. O 

arquitecto Raul Lino que obteve o 1.º prémio fala ao Diário de Lisboa”. 
Diário de Lisboa. Lisboa. (28 Julho 1930). AFRL, Armário B: RRL.

t571 AFRL BOBART, A. de; LINO, Raul [entrevistado] – “A l’Exposition 
Coloniale Internationale. La participation du Portugal s’annonce 
belle et importante”. L’Intransigeant, n.º 18576. Paris: Le Journal de 
Paris. (30 Agosto 1930) p. 3. AFRL, Armário B: RRL.

 1933 ———————————————————————
t147 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – «[Inquérito sobre tabaco]». [Dactilos-

crito]. Lisboa. 20 Abril 1933. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 52.

t151 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – «Para uma entrevista no Diário de 
Lisboa». [Dactiloscrito]. Lisboa. 1 Nov. 1933. 3 doc. 11 f. AFRL, 
Armário B: RAP (1.º vol.), 57-59.

t692 AFRL VIEIRA, Santos; LINO, Raul [entrevistado] – “O estilo da «casa por-
tuguesa» na capital modernista de amanhã segundo os interessantes 
esclarecimentos que nos deu o arquitecto Raul Lino”. Diário de Lisboa. 
Lisboa. (15 Dez. 1933) p. 3. AFRL, Armário B: RRL.

t807 AFRL VIEIRA, Santos; LINO, Raul [entrevistado] – “Uma entrevista oportuna 
«O estilo da casa portuguesa na capital modernista de amanhã»”. 
Cerâmica e Edificação, Ano I, N.º 12. Lisboa. (Dez. 1933) p. 286-287. 
AFRL, Armário B: RRL.

t152 AFRL [PEREIRA, G.] e LINO, Raul [entrevistado] – «[Inquérito do Notícias 
Ilustrado sobre Arte Cinematográfica]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 29 
Dez. 1933. 3 doc. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 64-66.

 1934 ———————————————————————
t616 AFRL [PEREIRA, G.] e LINO, Raul [entrevistado] – “Responde: Raul Lino”. 

O Notícias Ilustrado. Lisboa. (11 Fev. 1934). [Inquérito do Notícias 
Ilustrado sobre Arte Cinematográfica]. AFRL, Armário B: RRL.

t618 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Abaixo os botas de elástico! A 
estátua do Marquez é uma afronta à estética e ao espírito renovador da 
hora presente”. Revolução Nacional. Lisboa. (3 Março 1934). AFRL, 
Armário B: RRL.
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 1949 ———————————————————————
t966  [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Os Paços Reais da Vila de Sintra e o que 

diz o arquitecto Raul Lino”. Diário de Lisboa. Lisboa. (19 Fev. 1949).

 1950 ———————————————————————
t236 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “O arquitecto Raúl Lino aplaude a 

ideia de se erguer o ‘Vergel de Camões’”. Diário de Lisboa. Lisboa. (15 
Agosto 1950). AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 604.

 1951 ———————————————————————
t527 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Portugisisk arkitekt sjokkeres i 

Oslo - M. Raul Lino beundrer dynamikken i Vigelans skulpturer og 
rystes av originalitetsjaget i Radhuset”. Morgenbladet, nº 169. Oslo, 
Norway. (25 Julho 1951). AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 634.

 1952 ———————————————————————
t258 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “A adaptação do Palácio de S. Pedro 

a uma biblioteca”. Diário de Notícias da Madeira. Funchal. (28 Fev. 
1952). AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 652.

t528 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Raul Lino admira o “ar vivo e jovem” 
do Diário Popular mas queria menos desporto e mais cultura”. Diário 
Popular. Lisboa. (Dez. 1952). AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 671, 675.

 1955 ———————————————————————
t272 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Salve-se a Avenida! A destruição do que 

existe, nomeadamente a eliminação do belo arvoredo, representaria 
a morte da Avenida” - diz-nos o arquitecto Raul Lino”. Diário Popular. 
Lisboa. (22 Julho 1955). AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 749, (750).

t680 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Não confundamos, em arquitectura, 
evolução com revolução”. Notícias. Lourenço Marques. (Nov. 1955). 
AFRL, Armário B: RRL.

 1956 ———————————————————————
t278 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – «[Sintra]. Questionário. Respostas 

a um inquérito». [Dactiloscrito]. Lisboa. 13 Agosto 1956. 2 doc. 4 f. 
AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 773.

t278 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “«Sintra pertence ao número 
reduzido das coisas excepcionais que há no País, cuja fama é devida 
justamente à sua excepcionalidade, que não a um apreço generali-
zado» – disse-nos o ilustre arquitecto Raul Lino”. Jornal de Sintra. 
Sintra. (2 Set. 1956). AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 773.

 1960 ———————————————————————
t306  [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “O que pensam das juventudes 

musicais…”. Arte Musical. Lisboa. (12 Out. 1960) p. 375.

 1961 ———————————————————————
t785 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Depoimento de Raul Lino”. Expansão, 

Ano IV, nº 42. Coimbra. (Junho 1961). AFRL, Armário B: RAP (5.º 
vol.), 930. [Sobre o Jardim-Escola João de Deus de Coimbra].

 1970 ———————————————————————
i112  (ELISEU, José [realização] e LINO, Raul [entrevistado] – Raul Lino. 

Documentário. 40’. Lisboa: Radiotelevisão Portuguesa, [Nov. 1970].)

t536 AFRL CASCAIS, Fernando; LINO, Raul [entrevistado] – “Raul Lino rubrica 
a certidão de óbito dos arquitectos”. Flama, ano XXVII, nº 1187. 
Lisboa. (4 Dez. 1970) p. 76-78. AFRL, Armário E.

 1971 ———————————————————————
t732 AFRL REIS, Jorge, LINO, Raul [entrevistado] – “Raul Lino: Digam-lhe Adeus 

- aconteceu à arquitectura tradicional portuguesa o mesmo que ao 
idioma grego”. Época. Lisboa. (7 Fev. 1971). AFRL, Armário B: RRL.

 1972 ———————————————————————
t735 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Raul Lino faz 93 anos. «Eu não vou 

na piroga!» - a sua expressão de recusa a novas concepções de Arqui-
tectura”. O Século. Lisboa. (22 Nov. 1972).

 1973 ———————————————————————
t542 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Raul Lino e o seu mundo”. Obser-

vador, nº 115 (Panorama). Lisboa. (27 Abril 1973) p. 27-30. AFRL, 
Armário E.

t1140  [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Como Raul Lino viu o Brasil. Uma 
interessante entrevista com o illustre architecto”. Diário de Notícias, 
n.º 2727. Rio de Janeiro. (3 Nov. 1935) p. 19.

t1068 AFRL TRIGUEIROS, Forjaz; LINO, Raul [entrevistado] – “Impressões do 
Brasil. De volta a Portugal, o Architecto Raul Lino revela à imprensa 
de sua terra as sensações esthéticas provocadas pela sua recente 
visita ao paiz mais novo da América”. Diário de Pernambuco, n.º 261. 
Pernambuco. (7 Nov. 1935) p. 3, 5, 7.

 1936 ———————————————————————
t512 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Conversando com Raul Lino - 

Impressões e sugestões”. Correio dos Açores. Ponta Delgada. (22 Abril 
1936). AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 87.

t638 AFRL CARREIRO, Carlos; LINO, Raul [entrevistado] – “O que disse Raul 
Lino da nossa cidade e da nossa ilha”. Diário dos Açores. Ponta 
Delgada. (2 Maio 1936). AFRL, Armário B: RRL.

t170 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – «Inquérito sobre o Plano de Urbanização 
de Lisboa. Para o semanário Acção”. [Dactiloscrito]. Lisboa. 18 Agosto 
1936. 3 doc. 8 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 104, 104A-104B.

t170 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Depoimento do Arquitecto Raul 
Lino - Inquérito sobre o Plano de Urbanização de Lisboa”. Acção. 
Lisboa. (31 Out. 1936) p. 3. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 106.

 1937 ———————————————————————
t494 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – «Entrevista para a Humanidade». 

[Dactiloscrito]. [Nov. 1937]. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 227.

t655 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “A Arquitectura no Ultramar. A 
obra de arquitectura não pode ser criada por receita… – diz-nos o 
arquitecto Raul Lino”. Humanidade: Defesa e propaganda do Ultramar 
Português. Lisboa. (14 Nov. 1937) p. 10. AFRL, Armário B: RRL.

 1938 ———————————————————————
t178 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – «Resposta a um questionário do 

Sindicato Nacional dos Arquitectos». [Dactiloscrito]. Lisboa. 29 
Março 1938. 2 doc. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 190, 191.

 1940 ———————————————————————
t183 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – «O Castelo de São Jorge e a Sé de Lisboa». 

[Dactiloscrito]. Lisboa. Jun. 1940. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 340.

 1941 ———————————————————————
t185 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – «Entrevista em Berlim». [Dactilos-

crito]. Berlim. Janeiro 1941. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 344.

 1942 ———————————————————————
t194  [ ]; LINO, Raul [entrevistado] –  Algumas considerações sobre a Arqui-

tectura Alemã Contemporânea. [Opúsculo]. Coimbra: Publicações do 
Instituto Alemão da Universidade de Coimbra, 1942.

 1943 ———————————————————————
t193 AFRL PAMPLONA, Fernando; LINO, Raul [entrevistado] – «Arquitec-

tura de Amanhã. Inquérito do Suplemento “Cultura” do “Diário 
da Manhã”». [Dactiloscrito]. Lisboa. 20 Julho 1943. 4 f. AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 154, 399, 401.

t519 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “«Defender Sintra, embelezar Sintra 
é manter-lhe o caractér» afirma o notável arquitecto Raul Lino 
que implora protecção à arte e às àrvores antigas que são parte 
integrante da paisagem”. O Século. Lisboa. (31 Julho 1943). AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 403.

t520 AFRL PAMPLONA, Fernando; LINO, Raul [entrevistado] – “Arquitectura 
de amanhã”. Diário da Manhã. Cultura (Os Nossos Inquéritos). Lisboa. 
(21 Dez. 1943). AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 422.

 1944 ———————————————————————
t196 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Cenografia Moderna - Mestre Raul 

Lino, autor dos cenários da ‘Pastoral’ de Ivo Cruz, fala à ‘Voz’ sôbre a 
arte cenográfica”. A Voz. Lisboa. (12 Janeiro 1944). AFRL, Armário 
B: RAP (2.º vol.), 424 (422).

 1947 ———————————————————————
t965  [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “O problema da instalação dos 

nossos organismos artísticos - visto numa conversa com Raul Lino”. 
Diário de Lisboa. Lisboa. (3 Fev. 1947).
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2.2.6. Pareceres e outros escritos ao serviço de entidades públicas

A partir dos documentos guardados no Armário B do Arquivo da Família Raul Lino, foram 
identificadas cinco entidades públicas principais – Conselho Superior de Belas Artes, Junta 
Nacional de Educação, Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Superintendência 
Artística no Arranjo e Decoração Interior dos Palácios Nacionais e Câmara Municipal de Lisboa 
– ao serviço das quais Raul Lino redigiu pareceres, relatórios e outros escritos durante mais de 
quatro décadas, já depois de ter completado cinquenta anos de idade.
Estes escritos encontram-se ali registados em formato dactiloscrito sobre papel vegetal que, em 
geral, ora constituem base para o registo posterior em papel oficial, ora correspondem a cópias 
dos documentos oficiais em papel não timbrado, condições que dificultam a atribuição dos 
documentos às diversas entidades.
O processo de divisão foi demorado e trabalhoso.
Sempre que a identificação das entidades não foi imediata, a análise da data e da designação 
do cargo – vogal, arquitecto, vereador, chefe de repartição, superintendente – que acompanha a 
assinatura dos documentos foi essencial. Mas, na frequente ausência de qualquer destas pistas, 
a leitura, análise e estudo dos assuntos foi muitas vezes o único caminho possível.
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2.2.6.1. Conselho Superior de Belas Artes

O Conselho Superior de Belas Artes, órgão de consulta do Ministério da Instrução Pública, foi 
criado a 7 de Março de 1932 e extinto a 11 de Abril de 1936 com a criação da Junta Nacional da 
Educação, organismo do Ministério da Educação Nacional, através da Lei n.º 1941 – Lei de Bases 
da Educação do Estado Novo.
Os trinta e oito documentos relacionados com o Conselho Superior de Belas Artes guardados por 
Raul Lino excedem essas datas, começando em Novembro de 1931 e acabando em Maio de 1938, 
devido à transição de dossiers entre entidades e ao prolongamento dos trabalhos em relação 
a determinados assuntos; trinta e três são da autoria do arquitecto e os restantes enquadram 
pontualmente os primeiros.
Para aprofundamento do trabalho desenvolvido por Raul Lino ao serviço da Conselho Superior de 
Belas Artes, a presente cronologia poderá orientar na pesquisa por assunto no Arquivo Histórico 
da Educação da Secretaria Geral da Educação e Ciência – http://www.sec-geral.mec.pt/pagina/
arquivo-historico-da-educacao e http://www.eduarquivo.sg.min-edu.pt/.
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 1934 ———————————————————————
pa112 AFRL LINO, Raul – «[Ante-projectos das obras a realizar no Palácio do 

Congresso da República]». [Dactiloscrito]. Lisboa. CSBA. 5 Fev. 
1934. 2 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa65 AFRL LINO, Raul – «[Construção não autorizada junto da Igreja do antigo 
Convento das Carmelitas em Aveiro]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
CSBA. 3 Março 1934. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa66 AFRL MOREIRA, Francisco António de – «[Isolamento do Museu e Biblio-
teca através da aquisição de instalações próprias para o Govêrno 
Civil, o Comando de Polícia e o Posto Rádio». [Relatório]. [Dactilos-
crito]. Viseu. CSBA. 3 Abril 1934. 3 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa67 AFRL LINO, Raul – «[Transformação e utilização do Palácio dos Condes de 
Almada em Lisboa]». [Dactiloscrito]. Lisboa. CSBA. 4 Maio 1934. 1 
f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa68 AFRL LINO, Raul; MACEDO, Diogo; MONTEIRO, Pardal; COSTA, Xavier 
da – «[Restabelecimento da entrada para a Sé Velha de Coimbra 
através do vão principal]». [Dactiloscrito]. Lisboa. CSBA. Junho 
1934. 2 doc. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 69.

pa83 AFRL LINO, Raul – «[Projecto de arborização do Monte do Castelo em 
Pombal]». [Dactiloscrito]. Lisboa. CSBA. Junho 1934. 1 f. AFRL, 
Armário B: CSBA.

pa69 AFRL LINO, Raul – «Claustro do Colégio de San Jerónimo, Coimbra». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. CSBA. 4 Junho 1934. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa70 AFRL LINO, Raul – «Demolição de um arco do antigo Aqueduto em 
Évora». [Dactiloscrito]. Lisboa. CSBA. 4 Junho 1934. 1 f. AFRL, 
Armário B: CSBA.

pa71 AFRL LINO, Raul – «[Restauro do antigo pelourinho de Mira]». 
[Proposta]. [Dactiloscrito]. Lisboa. CSBA. 4 Junho 1934. 1 f. AFRL, 
Armário B: CSBA.

pa72 AFRL LINO, Raul – «Arborização do Monte do Castelo em Pombal». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. CSBA. 16 Junho 1934. 2 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa73 AFRL LINO, Raul – «Ante-projecto de uma Biblioteca-Museu para Vila 
Nova de Gaia». [Dactiloscrito]. Lisboa. CSBA. Dez. 1934. 2 doc. 8 f. 
AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 75.

 1935 ———————————————————————
pa74 AFRL LINO, Raul – «[Seis estátuas destinadas a adornar a frontaria do 

Palácio da Assembleia Nacional]». [Dactiloscrito]. Lisboa. CSBA. 9 
Fev. 1935. 3 doc. 8 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 76.

pa76 AFRL LINO, Raul – «(Queluz)». [Explanação]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 
CSBA. 16 Fev. 1935. 4 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa77 AFRL LINO, Raul – «O Jardim da Preta no Palácio Nacional de Sintra». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. CSBA. 17 Dez. 1935. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

 1936 ———————————————————————
pa80 AFRL LINO, Raul – «[Declaração do voto do ilustre Vogal da Comissão, 

Exmº. Sr. Comandante Henrique Quirino da Fonseca ao ante-
-projecto para a ala dos dormitórios do Mosteiro dos Jerónimos]». 
[Explanação]. [Dactiloscrito]. Lisboa. CSBA. 1936. 5 f. AFRL, 
Armário B: RAP (1.º vol.), 134.

pa78 AFRL LINO, Raul – «[Ruínas Romanas de Bobadela]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. CSBA. 25 Janeiro 1936. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa79 AFRL LINO, Raul – «[Infiltrações no Claustro dos Jerónimos e na Casa do 
Capítulo]». [Relatório]. [Dactiloscrito]. Lisboa. CSBA. 28 Fev. 1936. 
2 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 83.

pa838 AFRL LINO, Raul – «[Valorização paisagística da Quinta dos Sete Montes 
anexa ao Convento de Cristo em Tomar]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
CSBA. 7 Abril 1936. 2 f. AFRL, Armário B: Campanha da Vegetação.

 (1938) ———————————————————————
pa82 AFRL LINO, Raul; MONTEZ, Paulino; MONTEIRO, Pardal, FRANCO, 

Francisco e MACEDO, Diogo – «Estátuas destinadas à frontaria do 
Palácio da Assembleia Nacional». [Dactiloscrito]. Lisboa. [Comissão do 
extinto CSBA]. 31 Maio 1938. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 203.

 1931 ———————————————————————
pa371 AFRL LINO, Raul – «[Bolsa de estudos destinada a estudantes de artes 

plásticas]». [Proposta]. [Dactiloscrito]. Lisboa. . [CSBA (Comissão 
Artística da JNE)] Nov. 1931. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 42.

 1932 ———————————————————————
pa796 AFRL LINO, Raul – «[Alterações ao projecto de regulamentação da 

profissão de Arquitecto]». [Proposta]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 
[CSBA]. 9 Maio 1932. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 44. 

pa372 AFRL LINO, Raul – «[Forma de distribuir as Bolsas de Estudo para Artes 
Plásticas]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [CSBA (Comissão Artística da 
JNE)]. Out. 1932. 2 doc. 8 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 46, 50.

pa52 AFRL LINO, Raul – «[Objectos arqueológicos de carácter artístico a depo-
sitar no Palácio Nacional de Sintra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. CSBA. 
31 Out. 1932. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

 1933 ———————————————————————
pa53 AFRL [LINO, Raul] – «[Classificação da Capela de S. Lázaro em S. Pedro de 

Penaferrim, Sintra, como monumento de interêsse público]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. CSBA. 10 Fev. 1933. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa54 AFRL LINO, Raul – «[Remoção ou conservação do túmulo “dos Dois 
Irmãos” à beira da Estrada do Ramalhão, em Sintra]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. CSBA. 10 Fev. 1933. 3 doc. 3 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa55 AFRL [LINO, Raul] – «[Projecto de embelezamento da Vila de Peniche do 
Arq. Paulino Montez]». [Dactiloscrito e Manuscrito]. Lisboa. CSBA. 
2 Março 1933. 2 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa56 AFRL [LINO, Raul] – «[Participação de Portugal na II Exposição Interna-
cional de Arte Sacra em Roma]». [Dactiloscrito]. Lisboa. CSBA. 9 
Maio 1933. 2 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa57 AFRL [LINO, Raul] – «[Transferência do arquivo do Ministério das 
Finanças para a Igreja do Menino Jesus]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
CSBA. 9 Maio 1933. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa59 AFRL [LINO, Raul] – «[Aformoseamento urbano de Vila Viçosa]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. CSBA. 29 Maio 1933. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa60 AFRL LINO, Raul; (FIGUEIREDO, José) – «[Decorações na antiga Sala dos 
Actos da Universidade de Évora]». [Dactiloscrito]. Lisboa. CSBA. 29 
Maio 1933. 2 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa58 AFRL [LINO, Raul] – «[Obras de conservação no Convento do Calvário 
em Évora]». [Dactiloscrito]. Lisboa. CSBA. 29 Maio 1933. 1 f. AFRL, 
Armário B: CSBA.

pa61 AFRL [LINO, Raul] – «[Remoção e transferência de uma janela de cunhal 
para o Museu Público da cidade de Tomar]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
CSBA. 24 Julho 1933. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa62 AFRL LINO, Raul – «[Projecto de ampliação ao Museu Nacional de Arte 
Antiga de Guilherme Rebelo de Andrade]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
CSBA. 1 Agosto 1933. 3 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa111 AFRL DIAS, João Pereira – «Pedido de parecer sobre os ante-projectos 
das obras do Palácio do Congresso da República». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. Ministério da Instrução Pública, DGESBA. 16 Nov. 1933. 1 
f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa107 AFRL Presidente da Comissão das Obras do Palácio de Justiça de Coimbra 
– «Constituição do júri do concurso para as decorações do Salão 
Nobre do Palácio da Justiça de Coimbra». [Dactiloscrito]. Coimbra. 
5 Dez. 1933. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa108 AFRL LINO, Raul – «[Guia de viagem: reunião do júri do concurso para as 
decorações do Salão Nobre do Palácio da Justiça de Coimbra]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. CSBA. 13 Dez. 1933. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa109 AFRL Presidente da Comissão das Obras do Palácio de Justiça de Coimbra – 
«Pedido de indicação da quantia referente aos custos de deslocação». 
[Dactiloscrito]. Coimbra. 16 Dez. 1933. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa110 AFRL Presidente  da Comissão das Obras do Palácio de Justiça de Coimbra 
– «[Envio de cheque para as despesas de deslocação]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. 19 Dez. 1933. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.
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2.2.6.2. Junta Nacional de Educação

Em Abril de 1936, uma remodelação do Ministério da Instrução Pública que passa a denominar-se 
Ministério da Educação Nacional, extinguiu o Conselho Superior de Belas Artes e criou a Junta 
Nacional de Educação para o estudo de todos os problemas que interessassem à formação do 
carácter, ao ensino e à cultura, com diversas secções e sub-secções. 
Raul Lino foi nomeado vogal da 1.ª Sub-Secção (Artes Plásticas, Museus e Monumentos) da 6.ª 
Secção (Belas Artes) em Maio de 1937; mais de três décadas depois, em 1973, continuava a 
redigir pareceres para aquela entidade.
No entanto, a sua colaboração com a Junta Nacional de Educação foi mais intensa nas décadas 
de 1950 e 1960, depois de aos 70 anos o arquitecto ter atingido o limite de idade para trabalhar 
para o Estado na Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais.
No Arquivo da Família Raul Lino foram encontrados 332 escritos elaborados neste contexto.
Para o aprofundamento do trabalho desenvolvido pelo arquitecto Raul Lino ao serviço da Junta 
Nacional de Educação, a presente cronologia poderá orientar futuras pesquisas no Arquivo 
Histórico da Educação da Secretaria Geral da Educação e Ciência – http://www.sec-geral.mec.
pt/pagina/arquivo-historico-da-educacao e http://www.eduarquivo.sg.min-edu.pt/ – e no Arquivo 
Nacional da Torre do Tombo – http://digitarq.arquivos.pt/.
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 s.d. ———————————————————————
pa697 AFRL LINO, Raul – «[Imóveis de Interesse Público]». [Dactiloscrito e 

Manuscrito]. Lisboa. [JNE]. [s.d.]. 2 doc. 8 f. AFRL, Armário B: RAP 
(7.º vol.), 1349, 1350, 1351.

pa698 AFRL LINO, Raul; COUTO, João Rodrigues da Silva – «[Cedência de peças 
de mobília arrecadadas no Museu Nacional de Arte Antiga]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. JNE. [s.d.]. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 281.

 1938 ———————————————————————
pa374 AFRL LINO, Raul – «[Ante-Projectos de Liceu]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 

JNE. 21 Abril 1938. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.) 195, 725.

pa375 AFRL LINO, Raul – «[Projecto de decoração do Salão Nobre do Palácio da 
Assembleia Nacional]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 30 Abril 1938. 
1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 196, 280.

pa75 AFRL LINO, Raul – «[Substituição da palavra CONSTITUIÇÃO no frontão 
do Palácio da Assembleia Nacional]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [JNE]. 
23 Maio 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 200.

pa376 AFRL LINO, Raul – «[Móveis e outros objectos, arrecadados no Palácio 
Nacional da Ajuda, para vender]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 31 
Maio 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 202, 279.

pa373 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de mobiliário para os Palácios Nacionais]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 26 Nov. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 244.

pa377 AFRL LINO, Raul – «[Substituição dos pés da mesa do Palácio da Assem-
bleia Nacional]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 19 Dez. 1938. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 253.

 1939 ———————————————————————
pa378 AFRL LINO, Raul – «[Corpo central da frontaria do Palácio da Assem-

bleia Nacional]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 12 Janeiro 1939. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 263.

pa1195 AFRL LINO, Raul – «[Tapeçaria flamenga proposta por Vasco Coelho do 
Amaral Reis]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 1 Fev. 1939. 2 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa379 AFRL LINO, Raul – «[Proposta para a venda ao Estado de uma tapeçaria 
de Bruxelas, representando um episódio da vida de Júlio César]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 9 Fev. 1939. 2 f. AFRL, Armário B: RAP 
(2.º vol.), 278.

pa380 AFRL LINO, Raul – «[Remoção dos Túmulos de Vasco da Gama, Camões 
e Jau, na Igreja dos Jerónimos]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 24 
Maio 1939. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 299.

pa381 AFRL LINO, Raul – «[A DGFP submete à apreciação da JNE a aquisição de 
variadas peças tôdas com destino aos Palácios Nacionais]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. JNE. 10 Agosto 1939. 2 f. AFRL, Armário B: RAP 
(2.º vol.), 315.

pa382 AFRL LINO, Raul – «[António Maria Ribeiro, ourives-cinzelador-dese-
nhador de V.N. de Gaia, propõe vender ao Estado três peças de 
mobília]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 30 Nov. 1939. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 330.

 1941 ———————————————————————
pa383 AFRL LINO, Raul – «[Alienação de uma casa de habitação dos herdeiros 

de Carlos Alberto Soares Cardoso (Visconde do Marco) conhecida 
por “Casa Nobre de Lázaro Leitão”]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 8 
Julho 1941. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 355.

 1942 ———————————————————————
pa384 AFRL LINO, Raul – «[Elucidação do Sr. Arquitecto Paulino Montez sôbre 

a opinião de cada um dos Vogais da 1ª Sub-Secção sobre o problema 
do restauro de monumentos]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. [26 
Março 1942]. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 385.

pa385 AFRL LINO, Raul – «[A Direcção do Instituto Superior de Agronomia pede 
1º. que se reconheça ao Professor auxiliar Francisco Caldeira Cabral 
o seu diploma da Faculdade de Agronomia da Universidade de 
Berlim, com o título de Arquitecto Paisagista; 2º. que se definam as 
características do curso e profissão como estando incluídas no ramo 
das Belas Artes]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 4 Abril 1942.  2 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 373.
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 1948 ———————————————————————
pa405 AFRL LINO, Raul – «[A firma “A Editora Limitada” solicita desta Junta a 

libertação das restrições que impendem sôbre o seu imóvel sito no 
Largo do Conde Barão, nºs. 48 a 57, classificado como Monumento 
Nacional]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. Janeiro 1948. 2 doc. 8 f. 
AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 487, 519.

pa404 AFRL LINO, Raul – «[Comunicado: estão todos mortos]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 8 Janeiro 1948. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 486.

pa407 AFRL LINO, Raul – «[O Director da Alfândega de Lisboa solicita parecer 
sôbre os quadros contidos numa caixa submetida a despacho de 
exportações pelo bilhete nº. de ordem 19485]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 9 Janeiro 1948. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 485.

pa406 AFRL LINO, Raul – «[A DGFP solicita informação sobre se o “Convento 
dos Capuchos” merece a designação de Monumento Nacional ou 
de Imóvel de Interesse Público]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 11 
Março 1948. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 507.

 1949 ———————————————————————
pa417 AFRL LINO, Raul – «[Hipóteses do acrescentamento de um andar secun-

dário nos edifícios do Terreiro do Paço]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 1949. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 529.

pa416 AFRL LINO, Raul – «[Classificação da Igreja de Santo Isidoro, em Mafra, 
como Imóvel de Interesse Público e normativas para posterior 
ampliação]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 9 Junho 1949. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (3.º vol.), 538.

pa408 AFRL LINO, Raul – «[O Conservador dos Palácios e Monumentos Nacionais 
da zona de Leiria, apresenta um relatório]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 10 Junho 1949. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 539.

pa410 AFRL LINO, Raul – «[A Câmara Municipal de Évora solicita parecer sobre 
projectadas modificações num prédio que se encontra na zona de 
protecção do Arco de D. Isabel]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 30 
Julho 1949. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 549.

pa411 AFRL LINO, Raul – «[A Câmara Municipal de Setúbal, por intermédio 
do Snr. Governador Civil do Distrito, solicita a classificação de 
Imóvel de Interesse Público para a “Mata do Solitário”, integrada 
no conjunto turístico da Arrábida]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 4 
Agosto 1949. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 550.

pa412 AFRL LINO, Raul – «[A DGFP comunica a informação prestada pelo Con-
servador dos Monumentos Nacionais da zona de Leiria, a respeito 
da Capela de S. Jorge]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 5 Agosto 1949. 
1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 551.

pa413 AFRL LINO, Raul – «[A Câmara Municipal de Tomar explica que o Plano 
de Urbanização da Cidade, no projectado alargamento da Rua 
Alexandre Herculano não teve com base a Fachada Quinhentista 
classificada como Monumento Nacional]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 11 Agosto 1949. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 552.

pa415 AFRL LINO, Raul – «[A Câmara Municipal de Évora solicita autorização 
para colocar umas letras de firma comercial num prédio da Praça do 
Geraldo, naquela cidade]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. Out. 1949. 
2 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 557.

pa414 AFRL LINO, Raul – «[Suspensão dos trabalhos de pavimentação executa-
dos pela Câmara Municipal de Évora na zona de protecção da Fonte 
Henriquina]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 14 Out. 1949. 3 f. AFRL, 
Armário B: RAP (3.º vol.), 556.

pa432 AFRL LINO, Raul – «[Classificação da Igreja de Stº. Isidoro, Mafra]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. JNE. 1 Nov. 1949. 2 doc. 3 f. AFRL, Armário B: 
RAP (3.º vol.), 571, 570.

pa431 AFRL LINO, Raul – «[Classificação dos frescos do antigo Palácio da Inqui-
sição, proposta pela DGEMN]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 1 Nov. 
1949. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 572.

pa434 AFRL LINO, Raul – «[A Câmara Municipal de Santarém solicita parecer 
sobre um projecto que se pretende levar a efeito na Zona de Protecção 
de S. João de Alporão e Torre de Cabaças]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 11 Nov. 1949. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 573.

pa386 AFRL LINO, Raul – «[A DGFP solicita parecer desta Junta acêrca das 
edificações existentes na zona circundante do Palácio Nacional 
da Ajuda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 5 Maio 1942. 3 f. AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 378.

pa390 AFRL LINO, Raul – «[Pela DGESBA foi enviado à JNE um processo relativo 
à emissão de bilhetes-postais de Boas Festas]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. Junho 1942. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 381.

pa391 AFRL LINO, Raul – «[A DGFP solicita parecer desta Junta acêrca da 
aquisição de dois tapetes de Arraiolos com destino ao Palácio 
Nacional de Queluz]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 13 Out. 1942.   
1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 390.

 1943 ———————————————————————
pa392 AFRL LINO, Raul – «[O I.A.C. pede parecer da VI Secção da JNE acêrca 

de uma circular enviada por Anton Spiegel, de Viena, e transmitida 
pela Academia Nacional de Belas Artes]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 29 Janeiro 1943. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 395.

pa393 AFRL LINO, Raul – «[A DGFP solicita parecer desta Junta acêrca da 
vantagem de serem substituídas algumas imagens do Palácio 
Nacional de Queluz]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 5 Fev. 1943. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 396.

pa696 AFRL LINO, Raul – «[Parecer sobre o Relatório referente à VI Missão 
estética de Férias]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. Agosto 1943. 2 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 408. [Inclui KORRODI, Ernesto – 
«[VI Missão Estética de Férias promovida pela Academia Nacional de 
Belas Artes]». [Relatório]. [Dactiloscrito]. Leiria. ANBA. Novembro 
1942. 6 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 407.]

pa395 AFRL LINO, Raul – «[Sede de Secção Amarante]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 24 Set. 1943. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 412.

pa396 AFRL LINO, Raul – «[A DGESBA solicita que esta Sub-Secção se pronuncie 
sobre a conveniência de ser classificado o Paço de S. Vicente em 
Lisboa]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 28 Set. 1943. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 413.

pa397 AFRL LINO, Raul – «[Relatório: tratamento dos edifícios classificados - 
princípios gerais]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 21 Dez. 1943. 2 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 167.

 1944 ———————————————————————
pa398 AFRL LINO, Raul – «[Proposta: Inspecção Geral dos Teatros e Casas de 

Espectáculo]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 11 Agosto 1944. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 431.

 1945 ———————————————————————
pa399 AFRL LINO, Raul – «[Aproveitamento das cantarias da demolida Igreja 

do Convento de S. Bento, Coimbra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 8 
Junho 1945. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 443.

pa400 AFRL LINO, Raul – «[O Conservador do Palácio Nacional da Pena solicita 
parecer sôbre a conservação do retábulo da Capela do Palácio 
Nacional da Pena, obra de Nicolau Chanterenne]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 6 Out. 1945. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 449.

 1946 ———————————————————————
pa401 AFRL LINO, Raul – «[O Sr. Eng. Administrador da Casa da Moeda solicita 

parecer acêrca de um programa de concurso para a execução de 
modelos de uma medalha comemorativa]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 12 Abril 1946. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 455.

pa402 AFRL LINO, Raul – «[A DGFP solicita parecer desta Junta acêrca de um 
tapete persa de Ispaão, do século XVI, na posse de Luiz Sequeira da 
Silva Catarino, em Mação]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 30 Nov. 
1946. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 462.

 1947 ———————————————————————
pa403 AFRL LINO, Raul – «[O Director Geral da Fazenda Pública sugere à 

DGESBA o arrolamento dos azulejos que guarnecem o 1º andar 
da Casa da R. de S. Bento que tem o número 39]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 25 Fev. 1947. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 470.
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pa437 AFRL LINO, Raul – «[A Administração Geral dos CTT submete à apreciação 
desta Sub-Secção um projecto de selo comemorativo]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 12 Set. 1951. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 636.

pa436 AFRL LINO, Raul – «[A Administração Geral dos CTT submete à aprecia-
ção desta Sub-Secção um projecto para a emissão de um novo selo 
para a correspondência oficial]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 12 Set. 
1951. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 637.

pa438 AFRL LINO, Raul – «[Restauro do Solar dos Távoras em Soro Pires]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. JNE. 12 Set. 1951. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(4.º vol.), 640.

 1952 ———————————————————————
pa439 AFRL LINO, Raul – «[A Câmara Municipal de Sintra solicita a classificação 

do imóvel “Quinta da Penha Verde”, situado naquele termo, como 
Monumento Nacional]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 6 Janeiro 
1952. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 644.

pa440 AFRL LINO, Raul – «[Exposição do critério adoptado para a ampliação 
eventual dos prédios da Baixa Pombalina]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 7 Janeiro 1952. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 645.

pa441 AFRL LINO, Raul – «[O Director do Museu Nacional de Arte Antiga 
solicita atenção da DGESBA para o desejo manifestado pelo Pároco 
da Igreja da Penha de França de que se promova o restauro de oito 
telas daquela Igreja]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 8 Janeiro 1952. 
1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 646.

pa442 AFRL LINO, Raul – «[A DGFP comunica para os devidos efeitos à Direcção 
Geral do Ensino Superior e de Belas Artes, que no prédio do Estado, 
denominado “Convento dos Capuchos” em Sintra existem várias 
obras de valor artístico]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 3 Fev. 1952. 
2 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.) e Campanha da Vegetação, 650.

pa443 AFRL LINO, Raul – «[O Sr. Silvério Cardoso Pinto Queirós pretende 
vender ao Estado um quadro a óleo que representa “Cristo Cru-
cificado”]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 7 Fev. 1952. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (4.º vol.), 651.

pa444 AFRL LINO, Raul – «[Classificação da Estância da Penha, em Guimarães]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 23 Março 1952. 2 f. AFRL, Armário B: 
RAP (4.º vol.), 655.

pa445 AFRL LINO, Raul – «[Um importador pretende despachar diversos objectos 
antigos com isenção de direitos alfandegários]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 10 Abril 1952. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 656.

pa446 AFRL LINO, Raul – «[Re-introdução de um coro alto ou tribuna na extre-
midade ocidental da nave mestra da Sé de Lisboa, com modificação 
na frontaria do monumento]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 8 Maio 
1952. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 657.

pa447 AFRL LINO, Raul – «[Classificação da Quinta da Penha Verde, em Sintra]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 30 Maio 1952. 4 f. AFRL, Armário B: 
RAP (4.º vol.), 660.

pa448 AFRL LINO, Raul – «[Emissão de selos postais “Vinhos do Porto” e 
“Bordados da Madeira”]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 28 Junho 
1952. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 661.

pa449 AFRL LINO, Raul – «[A Alfândega de Lisboa solicita parecer acerca de 
dois biombos que o Ministro das Finanças pretende importar com 
isenção de direitos]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 8 Agosto 1952.   
1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 664.

pa450 AFRL LINO, Raul – «[O Director do Museu Nacional de Arte Antiga 
apresenta um relatório da Conservadora do museu, para juntar ao 
processo da visita a Portugal de Melle Nicausse]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 5 Set. 1952. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 666.

pa451 AFRL LINO, Raul – «[A Alfândega de Lisboa solicita parecer sobre peças 
de mobiliário antigo que J. Guedes de Sousa pretende importar com 
isenção de direitos]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 9 Out. 1952. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 669.

pa452 AFRL LINO, Raul – «[A Alfândega de Lisboa solicita parecer sobre 
tapeçaria que J. Guedes de Sousa pretende importar com isenção de 
direitos alfandegários]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 9 Out. 1952. 1 
f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 670.

 1950 ———————————————————————
pa419 AFRL LINO, Raul – «[A DGEMN solicita parecer sobre a demolição já 

executada e eventual aplicação de um coreto ou tribuna de madeira 
que tinha sido construído de encontro à parede da Epístola da nave 
central da Sé de Évora]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 13 Janeiro 
1950. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 582.

pa418 AFRL LINO, Raul – «[Alteração ao projecto de construção da Cooperativa 
“O Problema da Habitação” por estar na Zona que interessa dois 
Monumentos Nacionais de Santarém]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 13 Janeiro 1950. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 581.

pa421 AFRL LINO, Raul – «[Autorização para a importação de um quadro a óleo 
assinado por Domingos António Sequeira, com isenção de direitos, 
pela casa Calendas]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 9 Junho 1950. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 588, 590.

pa420 AFRL LINO, Raul – «[Classificação das Estradas de Sintra a Colares e de 
Sintra a S. Pedro, como Monumentos Nacionais]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 7 Julho 1950. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 594.

pa422 AFRL LINO, Raul – «[Fundição em bronze da estátua que se ergue no 
Ossário dos Combatentes no Alto de S. João]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 11 Julho 1950. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 595.

pa423 AFRL LINO, Raul – «[Construção de um Cinema na Zona de Protecção da 
Igreja Matriz da Golegã]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 12 Julho 
1950. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 596.

pa424 AFRL LINO, Raul – «[Medalha de Mérito Desportivo]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 14 Julho 1950. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 598.

pa425 AFRL LINO, Raul – «[Exposição e Museu da Administração do Porto de 
Lisboa na Torre de Belém]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 21 Julho 
1950. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 603.

pa426 AFRL LINO, Raul – «[Castelo da Guarda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 27 
Julho 1950. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 592.

pa427 AFRL LINO, Raul – «[Medalha de Mérito Desportivo na educação física]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 1 Agosto 1950. 2 f. AFRL, Armário B: 
RAP (3.º vol.), 599, 600.

pa1181 AFRL LINO, Raul – «[Criação de sacristia na Igreja de Sta. Clara em 
Santarém]». [Parecer]. [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 6 Set. 1950. 2 f. 
AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 607.

pa1197 AFRL LINO, Raul – «[Hipótese de demolição do Aqueduto de Vila do Conde]». 
Lisboa. JNE. 11 Set. 1950. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 608.

pa428 AFRL LINO, Raul – «[A DGFP solicitou em tempo a classificação e 
avaliação do conjunto - azulejos e jardim - da Quinta dos Azulejos 
no Paço do Lumiar]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. [Out. 1950]. 3 f. 
AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 611.

pa699 AFRL LINO, Raul – «[A DGFP solicita parecer desta Junta sobre a 
aquisição dos azulejos da Real Fábrica do Rato existentes na Quinta 
dos Azulejos, no Paço do Lumiar]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 12 
Out. 1950. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 610.

pa429 AFRL LINO, Raul – «[Instalação de um Museu na Torre de Belém]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. JNE. 12 Out. 1950. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(3.º vol.), 609.

pa430 AFRL LINO, Raul – «[Medalha de Mérito Desportivo na educação física]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 30 Out. 1950. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (3.º vol.), 601.

pa433 AFRL LINO, Raul – «[Emissão de selos postais comemorativos do 1º 
centenário do nascimento de Guerra Junqueiro]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 4 Nov. 1950. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 614.

pa728 AFRL LINO, Raul – «[A DGEMN submete à apreciação desta Sub-Secção o 
plano do traçado da Zona de Protecção da Capela de S. Lazaro, em S. 
Pedro de Sintra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [JNE]. 30 Dez. 1950. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 616.

 1951 ———————————————————————
pa1198 AFRL LINO, Raul – «[Capela na zona de protecção da Torre do Relógio em 

Caminha]». [Parecer]. [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 3 Junho 1951. 1 
f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 631.



MARTA ROCHA MOREIRA · O VALOR DO TEMPO. O PROGRAMA INTELECTUAL E ARQUITECTÓNICO DE RAUL LINO 2. O ARQUIVO PESSOAL DE RAUL LINO: CRONOLOGIAS  125

pa466 AFRL LINO, Raul – «[Classificação da Igreja Matriz da Ega, - processo 
submetido à apreciação desta Junta pela DGEMN]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 9 Fev. 1955. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 738.

pa465 AFRL LINO, Raul – «[O Director Geral da Fazenda Pública sugere que o 
estoque do Condestável do Reino, que se encontra no Museu dos 
Coches, transite para a Casa Forte do Palácio Nacional da Ajuda]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 9 Fev. 1955. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(4.º vol.), 739.

pa467 AFRL LINO, Raul – «[A DGEMN submete à apreciação desta Sub-Secção o 
processo relativo à classificação, como Imóvel de Interesse Público, 
da Ponte do Cabeço do Vouga]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 11 
Fev. 1955. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 735.

pa467 AFRL LINO, Raul – «[O Director do Museu Nacional de Arte Antiga solicita 
autorização para se proceder ao restauro de que necessitam as tábuas 
do políptico de S. Vicente]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 26 Fev. 1955. 
1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 740.

pa470 AFRL LINO, Raul – «[Obras nos edifícios da Praça do Comércio]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. JNE. 6 Março 1955. 3 f. AFRL, Armário B: RAP 
(4.º vol.), 743.

pa471 AFRL LINO, Raul – «[O Director do Museu Nacional de Arte Antiga 
propõe o arrolamento e devido tratamento de dois painéis existen-
tes na ermida de N.S. do Mato, Alcochete]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 10 Março 1955. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 741.

pa473 AFRL LINO, Raul – «[A Mesa da Confraria do Bom Jesus do Monte solicita 
restauro de uns quadros de Domingos Sequeira]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. Abril 1955. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 746.

pa472 AFRL LINO, Raul – «[A Administração da Imprensa Nacional de Lisboa 
submete à aprovação da JNE um projecto de chapa de identificação 
dos Depositários Distritais]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 1 Abril 
1955. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 744.

pa1480 AFRL LINO, Raul – «[Descrição de painéis quinhentistas da Ermida de 
N. S. do Mato, no Campo de Alcochete]». [Parecer]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 1 Abril 1955. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 745.

pa474 AFRL LINO, Raul – «[Anúncio publicado no jornal “A Voz” referente à 
aquisição de obras de Arte, destinadas à exportação]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 9 Maio 1955. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 748.

 1956 ———————————————————————
pa475 AFRL LINO, Raul – «[Pinturas antigas existentes numa casa em Sebedelhe, 

Concelho de Vila Nova de Fozcoa]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 10 
Fev. 1956. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 753.

pa479 AFRL LINO, Raul – «[A DGEMN apresenta à apreciação desta Sub-Secção 
uma proposta de classificação do imóvel manuelino da Rua de S. 
Pedro em Viana do Castelo]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 1 Março 
1956. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 757.

pa476 AFRL LINO, Raul – «[Urbanização da zona marginal de Belém: Ante-
-Plano]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 9 Março 1956. 3 doc. 17 f. 
AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 736, 754, 755.

pa478 AFRL LINO, Raul – «[A DGEMN apresenta um processo sobre a Capela do 
Senhor dos Milagres, da Vila de Tábua, para efeito da sua classifi-
cação]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 20 Março 1956. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (4.º vol.), 758.

pa480 AFRL LINO, Raul – «[Proposta de venda ao Estado de um tríptico de 
Sarseta]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 13 Abril 1956. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (4.º vol.), 759.

pa481 AFRL LINO, Raul – «[Plano Urbanístico em que se integra o traçado da 
futura Praça do Império]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 27 Abril 
1956. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 760.

pa482 AFRL LINO, Raul – «[A DGEMN submete a parecer desta Sub-Secção um 
processo relativo à classificação da Ponte da Pica, na região de S. João 
da Madeira, como Imóvel de Interesse Público]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 5 Maio 1956. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 762.

pa484 AFRL LINO, Raul – «[Emissão do selo postal “Marques de Oliveira”]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 10 Maio 1956. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (4.º vol.), 763.

 1953 ———————————————————————
pa453 AFRL LINO, Raul – «[J. Guedes de Sousa pretende importar um canapé e 

6 cadeirões, com isenção de direitos]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 
12 Fev. 1953. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 682.

pa454 AFRL LINO, Raul – «[A Câmara Municipal de Viana do Castelo envia 
um projecto de ampliação dos Paços do Concelho, Monumento 
Nacional da cidade, solicitando aprovação]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 5 Março 1953. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 684.

pa455 AFRL LINO, Raul – «[A Junta da Casa de Bragança solicita autorização para 
obras na Quinta de S. Marcos, Monumento Nacional]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 8 Maio 1953. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 690.

pa456 AFRL LINO, Raul – «[A DGEMN envia o projecto de arranjo do Largo da 
Sé Nova e rectificação da entrada do Museu de Machado de Castro, 
Coimbra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 13 Nov. 1953. 2 doc. 5 f. 
AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 699, 700.

pa1514 AFRL LINO, Raul – «[Sobre a pretensão do escultor Canto da Maia de 
introduzir certas modificações em 4 estátuas]». [Parecer]. [Dactilos-
crito e Manuscrito]. Lisboa. JNE. 19 Nov. 1953. 2 doc. 2 f. AFRL, 
Armário B: RAP (4.º vol.), 701,702.

 1954 ———————————————————————
pa457 AFRL LINO, Raul – «[O Director da Alfândega de Lisboa. solicita parecer 

sobre uma estátua que o Dr. Francisco Vieira Machado pretende 
importar com isenção de direitos]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 12 
Fev. 1954. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 712.

pa458 AFRL LINO, Raul – «[A Casa de Antiguidades Calendas, Lda. pretende 
vender um contador Indo-português]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 
18 Junho 1954. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 719.

pa858 AFRL LINO, Raul – «[A Câmara Municipal do Concelho de Vila Nova de 
Ourém propõe a classificação, como I.I.P., das seguintes árvores : 
Um plátano existente na Quinta da Mota, freguesia de Seiça, e um 
sobreiro pertencente à “Casa das Conchas”, no lugar de Moinhos, 
freguesia do Olival]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 19 Junho 1954. 
2 f. AFRL, Armário B: Campanha da Vegetação.

pa459 AFRL LINO, Raul – «[A DGEMN envia um processo referente ao Cruzeiro 
de Cernães, Concelho de Vila Verde, Distrito de Braga, propondo a 
classificação de Imóvel de Interesse Público]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 19 Junho 1954. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 720.

pa462 AFRL LINO, Raul – «[A Comissão Administrativa da Santa Casa da Miseri-
córdia de Sintra solicita esclarecimento acerca do valor das pinturas 
no altar da extinta Misericórdia de Colares]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. Set. 1954. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 722.

pa1513 AFRL LINO, Raul – «[Parecer acêrca do Palácio de Seteais em Sintra para 
efeito de classificação como Imóvel de Interesse Público]». [Parecer]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. [Set. 1954]. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(3.º e 4.º vol.), 723.

pa461 AFRL LINO, Raul – «[A DGEMN envia um processo sôbre a classificação 
do Convento de Santa Cruz do Bussaco como “Imóvel de Interêsse 
Público” ou “Monumento Nacional”]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 
Set. 1954. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º e 4.º vol.), 358, 724.

pa460 AFRL LINO, Raul – «[A DGFP deseja ser informada sobre valor artístico 
ou histórico de uma colecção de objectos antigos que se acham no 
Asilo dos Inválidos Militares de Runa]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. Set. 1954. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 721.

pa463 AFRL LINO, Raul – «[Iluminação do largo fronteiro ao Palácio do Marquês 
de Pombal, Oeiras]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 9 Nov. 1954. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 731.

 1955 ———————————————————————
pa464 AFRL LINO, Raul – «[O proprietário da casa onde Almeida Garrett residiu e 

faleceu, na Rua Saraiva de Carvalho, Nos. 66 e 68, em Lisboa, propõe a 
venda ao Estado desta sua propriedade]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 
12 Janeiro 1955. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 733.

pa469 AFRL LINO, Raul – «[A Igreja dos Jerónimos e a Praça do Império]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. JNE. Fev. 1955. 6 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º 
vol.), 737.
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pa525 AFRL LINO, Raul – «[O túmulo de Fernão Roiz Redondo, em Santarém]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 8 Janeiro 1957. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (4.º vol.), 814.

pa502 AFRL LINO, Raul – «[Edifício da Faculdade de Direito]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 8 Fev. 1957. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 786.

pa503 AFRL LINO, Raul – «[Inconvenientes da classificação de Imóvel de Interesse 
Público, de um prédio em Viana do Castelo]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 8 Fev. 1957. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 785.

pa505 AFRL LINO, Raul – «[A Comissão Administrativa dos Novos Edifícios Uni-
versitários solicita o parecer sobre o cartão do artista Manuel Lapa 
para a tapeçaria destinada ao gabinete do Reitor da Faculdade de 
Letras da Cidade Universitária de Lisboa]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 28 Fev. 1957. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 788.

pa506 AFRL LINO, Raul – «[A DGEMN solicita parecer desta Junta sobre dois 
esbocetos para uma tapeçaria destinada à Sala do Concelho do 
Instituto de Medicina Tropical]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 28 
Fev. 1957. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 789.

pa504 AFRL LINO, Raul – «[O Ministério das Obras Públicas solicita parecer 
desta Sub-Secção sobre a maqueta do pintor Lino António para o 
fabrico de uma tapeçaria com destino ao gabinete do Director da 
nova Faculdade de Direito]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 28 Fev. 
1957. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 787.

pa508 AFRL LINO, Raul – «[A DGEMN submete à apreciação desta Sub-Secção o 
estudo da Zona de Protecção do Mosteiro de Alcobaça e de N. S. do 
Desterro]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 12 Abril 1957. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (4.º vol.), 792.

pa509 AFRL LINO, Raul – «[A DGFP solicita parecer desta Junta sobre a cedência 
de figuras de madeira entalhada, existentes no Museu Regional de 
Aveiro à Sociedade da Nau S. Vicente]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 
12 Abril 1957. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 791.

pa510 AFRL LINO, Raul – «[A DGEMN submete o projecto para um abrigo junto 
à Estação Fluvial do Terreiro do Paço]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 
6 Maio 1957. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 798.

pa511 AFRL LINO, Raul – «[O Museu Provincial de José Malhoa solicitou infor-
mação sobre se haveria possibilidade de serem depositados no dito 
Museu trabalhos do pintor Sousa Lopes que estão actualmente 
arrecadados no Museu de Arte Contemporânea]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 7 Maio 1957. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 795.

pa512 AFRL LINO, Raul – «[A DGEMN solicita parecer desta Sub-Secção sobre 
a transferência do túmulo de Fernão Roiz Redondo, da antiga 
capela de S. Pedro na Igreja de S. Nicolau, para o Museu da mesma 
cidade]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 10 Maio 1957. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (4.º vol.), 796.

pa513 AFRL LINO, Raul – «[Maqueta para um painél de cerâmica para o átrio da 
Nova Faculdade de Direito de Lisboa]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 
10 Junho 1957. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 799.

pa514 AFRL LINO, Raul – «[Josélia Marques da Fonseca Miranda solicita autori-
zação para colocar à venda certos produtos nos Palácios Nacionais, 
Castelos de Portugal ou Pousadas]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 12 
Junho 1957. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 800.

pa515 AFRL LINO, Raul – «[Estátua do Rei D. Pedro V ou num dos pátios da 
nova Faculdade de Letras, ou na própria Praça da Universidade, 
em construção]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 13 Junho 1957. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 801.

pa516 AFRL LINO, Raul – «[A Comissão Administrativa dos Novos Edifícios Uni-
versitários submete pela 2ª vez à apreciação desta Junta a maqueta 
do artista Manuel Lapa para uma tapeçaria destinada ao gabinete 
do Reitor da Faculdade de Letras]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 19 
Julho 1957. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 802.

pa517 AFRL LINO, Raul – «[Desenho de um vitral para o janelão da escadaria 
nobre do Ministério do Interior]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 2 
Agosto 1957. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 803.

pa518 AFRL LINO, Raul – «[Restauro do quadro “Retrato de D. Catarina”, esposa 
de D. João II, do Museu Nacional de Arte Antiga]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 2 Agosto 1957. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 804.

pa483 AFRL LINO, Raul – «[Projecto das Zonas de Protecção em torno da Igreja 
de S. Domingos, Vila Real]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 10 Maio 
1956. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 764.

pa486 AFRL LINO, Raul – «[Emissão de selos postais “Artur Loureiro”, “Marques 
de Oliveira” e “D. António Pereira Coutinho”]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 7 Junho 1956. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 766.

pa485 AFRL LINO, Raul – «[Esboceto para um painél de cerâmica policrómica do 
artista Jorge Barradas, destinado a um átrio da Faculdade de Letras, 
em construção]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 7 Junho 1956. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 765.

pa487 AFRL LINO, Raul – «[D. Lopo de Sousa Coutinho, Conde de Caminha, 
oferece ao Estado o seu quinhão de co-proprietário de dois baixos-
-relevos de origem grega]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 8 Junho 
1956. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 767.

pa488 AFRL LINO, Raul – «[Castelo do Esporão - Reguengos de Monsaraz]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 12 Julho 1956. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (4.º vol.), 768.

pa489 AFRL LINO, Raul – «[Cedência à Igreja da Graça de um claustro e anexos 
do antigo mosteiro dos Agostinhos]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 
12 Julho 1956. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 770.

pa490 AFRL LINO, Raul – «[Projecto da Zona de Protecção da Igreja Matriz de 
Armamar, Monumento Nacional]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 12 
Julho 1956. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 769.

pa491 AFRL LINO, Raul – «[Venda do pendão dos mártires católicos do Japão 
no ano de 1637]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 12 Julho 1956. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 771.

pa492 AFRL LINO, Raul – «[A DGEMN solicita informação sobre se o Ministé-
rio da Educação Nacional encontra qualquer inconveniente em se 
aceder ao convite do “CONSELHO INTERNACIONAL CASTELO-
LÓGICO”, integrado na U.N.E.S.C.O., e que o Estado português 
aprove oficialmente a convenção do referido Instituto de que faz 
parte o “INSTITUTO INTERNACIONAL DOS CASTELOS HISTÓ-
RICOS” (I.B.I.)]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 1 Agosto 1956. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 772.

pa493 AFRL LINO, Raul – «[Classificação do chamado “Castelo velho do 
Degebe”]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 11 Set. 1956. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (4.º vol.), 776.

pa494 AFRL LINO, Raul – «[Maqueta do Pintor Carlos Botelho para uma 
tapeçaria destinada à nova Faculdade de Direito]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 11 Set. 1956. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 774.

pa495 AFRL LINO, Raul – «[A DGEMN submete à apreciação o estudo das obras 
de restauro da Igreja da Graça, em Évora]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 14 Set. 1956. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 777.

pa497 AFRL LINO, Raul – «[A DGFP solicita parecer desta Junta sobre dois 
quadros a óleo do pintor Henrique Pousão]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 11 Out. 1956. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 778.

pa496 AFRL LINO, Raul – «[Classificação do Castelo de Borba]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 11 Out. 1956. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 779.

pa499 AFRL LINO, Raul – «[O Senhor Governador Civil de Setúbal solicita parecer 
desta Junta sobre a venda de alguns móveis que a Misericórdia de 
Torrão pretende levar a efeito]». [Dactiloscrito e Manuscrito]. Lisboa. 
JNE. Dez. 1956. 2 doc. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 781.

pa498 AFRL LINO, Raul – «[Obra que o Director do Museu Nacional de Soares 
dos Reis propõe seja adquirida com destino ao mencionado 
Museu]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 31 Dez. 1956. 5 f. AFRL, 
Armário B: RAP (4.º vol.), 782.

 1957 ———————————————————————
pa500 AFRL LINO, Raul – «[A DGEMN solicita parecer sobre um projecto de ilumi-

nação da Igreja do Mosteiro dos Jerónimos]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 5 Janeiro 1957. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 783.

pa501 AFRL LINO, Raul – «[A DGEMN apresenta um estudo para o arranjo da 
Cava de Viriato em Viseu]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 7 Janeiro 
1957. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 784.
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pa557 AFRL LINO, Raul – «[A Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa em 
Estremoz pretende erigir um pequeno monumento numa praça 
pública daquela cidade]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 12 Set. 1958. 
1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 833.

pa558 AFRL LINO, Raul – «[Direito de opção na alienação de peças de prata dos 
Herdeiros de Helena Van Zeller Guedes]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 12 Set. 1958. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 832.

 1959 ———————————————————————
pa532 AFRL LINO, Raul – «[A DGEMN propõe que seja classificada como Imóvel 

de Interesse Público a Fonte de São Lourenço e seu terreiro, em 
Tomar]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 7 Fev. 1959. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 841.

pa533 AFRL LINO, Raul – «[Projecto de um baixo-relevo do escultor Arlindo 
Rocha destinado ao Palácio de Justiça do Porto]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 8 Fev. 1959. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 842.

pa534 AFRL LINO, Raul – «[Cartão para Tapeçaria destinada ao Salão da Mesa na 
Embaixada de Portugal no Rio de Janeiro]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 9 Abril 1959. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 845.

pa538 AFRL LINO, Raul – «[Restauro de um quadro existente na sacristia do 
Mosteiro dos Jerónimos]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 10 Abril 
1959. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 846.

pa535 AFRL LINO, Raul – «[Zona de Protecção da Igreja Matriz de Redinha]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 10 Abril 1959. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (5.º vol.), 845.

pa539 AFRL LINO, Raul – «[Palácio do Largo Sousa de Macedo, 7, Lisboa]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. JNE. 3 Julho 1959. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(5.º vol.), 847.

pa542 AFRL LINO, Raul – «[Restos de esqueletos enterrados no Claustro de D. 
Dinís do Mosteiro de Alcobaça]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 5 
Julho 1959. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 848.

pa544 AFRL LINO, Raul – «[Estátua da Rainha Santa Isabel]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 30 Julho 1959. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 850.

pa545 AFRL LINO, Raul – «[Classificação da Capela românica de Moreira do 
Lima]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 10 Agosto 1959. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 851.

pa546 AFRL LINO, Raul – «[Venda ao Estado de uma cama de pau-santo 
entalhada e com colunas e dossel]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 12 
Agosto 1959. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 852.

pa547 AFRL LINO, Raul – «[Zona de Protecção da Igreja de Serzedelo]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. JNE. 12 Agosto 1959. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(5.º vol.), 853.

pa548 AFRL LINO, Raul – «[Zona de Protecção da Igreja de S. Tiago, em 
Coimbra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 13 Agosto 1959. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 855.

pa549 AFRL LINO, Raul – «[Zona de Protecção do Pelourinho de Castro 
Laboreiro]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 13 Agosto 1959. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 854.

pa550 AFRL LINO, Raul – «[Zona de Protecção e “Non aedificanti” em torno do 
edifício do Seminário em Santarém]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 
13 Agosto 1959. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 856.

pa551 AFRL LINO, Raul – «[Classificação da Igreja do Convento dos Frades, 
Alcácer do Sal]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 14 Agosto 1959. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 858.

pa552 AFRL LINO, Raul – «[Venda ao Estado de várias pinturas]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 14 Agosto 1959. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 857.

a556 AFRL LINO, Raul – «[Esbocetos das estátuas : Lei, Direito Natural, Costume 
- Tradição, Jurídica, Jurisprudência e Doutrina, do Escultor Barata 
Feio, para o Palácio de Justiça do Porto]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 
11 Set. 1959. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 859.

pa559 AFRL LINO, Raul – «[Maqueta de um emblema destinado à fachada do 
edifício do Comando da Polícia do Porto de Lisboa]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 11 Nov. 1959. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 862.

pa519 AFRL LINO, Raul – «[A DGEMN envia à apreciação desta Junta o projecto 
das Zonas de protecção em torno do Mosteiro de Leça do Balio]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 12 Set. 1957. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (4.º vol.), 806.

pa520 AFRL LINO, Raul – «[Projecto das Zonas de protecção em torno do Castelo 
de Montalegre apresentado pela DGEMN]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 13 Set. 1957. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 805.

pa521 AFRL LINO, Raul – «[A DGEMN propõe que seja classificada a Igreja de 
Santiago das Antas como Imóvel de Interesse Público]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 14 Set. 1957. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 807.

pa522 AFRL LINO, Raul – «[A CML submete à apreciação deste Ministério um 
estudo-base do arranjo da zona das Águas Livres]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 11 Out. 1957. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 812.

pa523 AFRL LINO, Raul – «[Painéis decorativos para a Entrada do Hospital de S. 
João, Porto]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 12 Dez. 1957. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (4.º vol.), 813.

 1958 ———————————————————————
pa526 AFRL LINO, Raul – «[Demolição de um prédio na Vila de Óbidos para ser 

substituído por novo edifício dos CTT]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. Janeiro 1958. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 820.

pa524 AFRL LINO, Raul – «[O Museu Nacional de Arte Antiga propõe a 
aquisição, pelo Estado, de duas pinturas do século XVI da Escola 
Portuguesa, destinadas ao Museu de Évora ou ao de Machado de 
Castro, Coimbra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 7 Janeiro 1958. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 821.

pa527 AFRL LINO, Raul – «[Classificação da Igreja de Santiago de Antas]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. JNE. 10 Fev. 1958. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(4.º vol.), 816.

pa529 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição, pelo Teatro Nacional de S. Carlos, de dois 
cartões do pintor António Soares]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 11 
Fev. 1958. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 817.

pa528 AFRL LINO, Raul – «[Arranjo Urbanístico da Praça de D. Dinis em 
Coimbra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 11 Fev. 1958. 5 f. AFRL, 
Armário B: RAP (4.º vol.), 815.

pa530 AFRL LINO, Raul – «[Estátua de João Afonso, pelo Escultor Euclides 
Vaz]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 13 Fev. 1958. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (4.º vol.), 818.

pa531 AFRL LINO, Raul – «[Cartão para uma tapeçaria destinado à Sala de 
Conselho da Nova Faculdade de Medicina do Porto]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 12 Março 1958. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 819.

pa536 AFRL LINO, Raul – «[Classificação da Capela de S. Martinho, Óbidos]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 4 Junho 1958. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (4.º vol.), 823.

pa537 AFRL LINO, Raul – «[Estátua do Escultor Anjos Teixeira, que representa 
S. João de Deus para o Hospital Miguel Bombarda]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 6 Junho 1958. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 824.

pa540 AFRL LINO, Raul – «[Esboceto de pintura destinada à Escola Industrial e 
Comercial de Almada]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 4 Julho 1958. 
1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 825.

pa541 AFRL LINO, Raul – «[Lápide de homenagem ao poeta Fernando Pessoa]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 5 Julho 1958. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (4.º vol.), 826.

pa543 AFRL LINO, Raul – «[Colcha de renda, cópia de uma do século XVI, que 
a Sra. Wilkes pretende vender ao Estado]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 7 Julho 1958. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 827.

pa553 AFRL LINO, Raul – «[Esboceto da Estátua do Doutor Pereira Borges]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 2 Set. 1958. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(4.º vol.), 828.

pa555 AFRL LINO, Raul – «[Maqueta para um baixo-relevo destinado ao Palácio 
de Justiça do Porto]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 11 Set. 1958. 2 
doc. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 829, 830.

pa554 AFRL LINO, Raul – «[A DGEMN informa que a Câmara Municipal de 
Santarém autorizou certas obras numa edificação situada em Zona 
de Protecção de um Monumento Nacional]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 11 Set. 1958. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 831.
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pa577 AFRL LINO, Raul – «[Esboço de um motivo decorativo para o Liceu 
Rainha D. Leonor]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 7 Agosto 1960. 1 
f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 903.

pa579 AFRL LINO, Raul – «[Monumento ao Infante D. Henrique, destinado a 
uma Praça na cidade de Tomar]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 9 Set. 
1960. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 904.

pa578 AFRL LINO, Raul – «[Zona de Protecção da Igreja de Cedofeita, na cidade 
do Porto]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 9 Set. 1960. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 905.

pa580 AFRL LINO, Raul – «[Decoração a fresco destinada ao Palácio de Justiça 
do Porto]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 11 Out. 1960. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 906.

pa581 AFRL LINO, Raul – «[Zona de Protecção da Igreja dos Agostinhos em Vila 
Viçosa]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 11 Nov. 1960. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 909.

pa582 AFRL LINO, Raul – «[A DGEMN envia o processo referente ao Claustro do 
Convento de Ganfei, para efeitos da sua classificação]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 16 Dez. 1960. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 912.

pa583 AFRL LINO, Raul – «[Dois estudos da autoria do Pintor Lino António para 
a porta da Grande Sala da Reitoria da Cidade Universitária]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. JNE. 16 Dez. 1960. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(5.º vol.), 913.

 1961 ———————————————————————
pa584 AFRL LINO, Raul – «[Ermida de Santo António, no Penedo, Sintra. Classi-

ficação como Imóvel de Interesse Público]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 11 Janeiro 1961. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 921.

pa585 AFRL LINO, Raul – «[Projecto do Museu Monográfico de Conímbriga]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 18 Fev. 1961. 2 f. AFRL, Armário B: 
RAP (5.º vol.), 922.

pa586 AFRL LINO, Raul – «[Classificação do Forte de Sª Catarina, da Capela 
de Sª Catarina, Cruzeiro, Fortaleza de Buarcos e Capela de N.S. da 
Conceição, Figueira da Foz]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 22 Fev. 
1961. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 923.

pa587 AFRL LINO, Raul – «[Maqueta para a decoração do vestíbulo superior 
da Aula Magna do Edifício da Reitoria da Cidade Universitária de 
Lisboa]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 12 Março 1961. 6 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 926.

pa588 AFRL LINO, Raul – «[Ponte Romana de Robiães]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 11 Maio 1961. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 929.

pa589 AFRL LINO, Raul – «[Claustro e cerca: Convento de Ganfei]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 8 Junho 1961. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 933.

pa590 AFRL LINO, Raul – «[Pintura decorativa para a Escola Comercial e Indus-
trial Ferreira Borges, em Lisboa]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 8 
Junho 1961. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 932.

pa591 AFRL LINO, Raul – «[Baixo-relevo que tem por tema a “Casa dos Vinte e 
Quatro”, destinado ao Palácio de Justiça do Porto]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 14 Julho 1961. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 936.

pa592 AFRL LINO, Raul – «[Maqueta para um painel cerâmico destinado à 
Escola Técnica de Extremoz]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 15 
Agosto 1961. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 939.

pa593 AFRL LINO, Raul – «[Baixo-relevo que tem por tema a “Casa dos Vinte e 
Quatro”, destinado ao Palácio de Justiça do Porto. Aditamento ao 
parecer 14/VII/61]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 19 Set. 1961. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 943.

pa594 AFRL LINO, Raul – «[A DGEMN sugere a classificação, como I.I.P., da 
Igreja de N. S. da Conceição em Atouguia da Baleia]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 20 Set. 1961. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 944.

pa595 AFRL LINO, Raul – «[Placa comemorativa da viagem inaugural do acordo 
celebrado entre os T.A.P. e os T.A.I.P.]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 
13 Out. 1961. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 948.

pa596 AFRL LINO, Raul – «[Maquetas para as quatro Estátuas destinadas à 
frontaria do Anfiteatro da Biblioteca Nacional]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 10 Nov. 1961. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 951.

pa560 AFRL LINO, Raul – «[Motivo decorativo destinado à Escola Industrial e 
Comercial de Vila Real]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 16 Nov. 1959. 
1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 863.

pa561 AFRL LINO, Raul – «[Quadros do século XVI da Igreja Matriz de Ser-
nancelhe]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 16 Nov. 1959. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 864.

pa562 AFRL LINO, Raul – «[Tapeçaria para a Embaixada de Portugal no Rio de 
Janeiro]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 18 Nov. 1959. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 865.

pa563 AFRL LINO, Raul – «[Zona de Protecção da Torre de Belém]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 20 Nov. 1959. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 866.

pa564 AFRL LINO, Raul – «[Restauro de quadros da Igreja da Lourinhã]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. JNE. 10 Dez. 1959. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º 
vol.), 868.

pa565 AFRL LINO, Raul – «[Esboceto de pintura destinada à Escola Industrial e 
Comercial de Almada]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 11 Dez. 1959. 
1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 840.

 1960 ———————————————————————
pa889 AFRL LINO, Raul – «[Motivo decorativo destinado à Escola Industrial e 

Comercial de Vila Real]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 2 Fev. 1960.  
2 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 871.

pa890 AFRL LINO, Raul – «[Postais e fotografias da Igreja da Rainha Santa Isabel, 
em Coimbra, e das ruínas de Conimbriga]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 15 Fev. 1960. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 873.

pa566 AFRL LINO, Raul – «[Bandeira para as comemorações do centenário da 
morte do Infante D. Henrique]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. Março 
1960. 3 doc. 6 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 879, 870.

pa892 AFRL LINO, Raul – «[Espelho antigo que Jorge Braga pretende vender 
ao Estado]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 1 Março 1960. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 876.

pa893 AFRL LINO, Raul – «[Classificação da Igreja de S. Vicente, Évora]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. JNE. 11 Março 1960. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(5.º vol.), 877.

pa567 AFRL LINO, Raul – «[Zona de Protecção da Igreja de Santa Clara em Vila 
do Conde]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 6 Abril 1960. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 880.

pa568 AFRL LINO, Raul – «[Zona de Protecção da Igreja de Santa Cruz, em 
Santarém]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 7 Abril 1960. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 881.

pa569 AFRL LINO, Raul – «[Zona de Protecção da Igreja de Cedofeita, na cidade 
do Porto]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 8 Abril 1960. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 882, 883.

pa570 AFRL LINO, Raul – «[Zona de Protecção do Pelourinho de Extremoz]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 8 Abril 1960. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (5.º vol.), 884.

pa571 AFRL LINO, Raul – «[Motivo decorativo destinado à Escola Industrial e 
Comercial de Beja]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 12 Maio 1960. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 885.

pa573 AFRL LINO, Raul – «[Padrão Comemorativo que a Mocidade Portuguesa 
projecta erigir no Parque da Cidade]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 
12 Maio 1960. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 887.

pa572 AFRL LINO, Raul – «[Palácio do Largo de Sousa Macedo]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 12 Maio 1960. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 888.

pa574 AFRL LINO, Raul – «[Baixo-relevo destinado ao Palácio de Justiça do 
Porto]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 13 Maio 1960. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 889.

pa575 AFRL LINO, Raul – «[Estátua do Infante D. Henrique destinada à cidade 
de Viseu]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 16 Junho 1960. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 898.

pa576 AFRL LINO, Raul – «[Venda de pintura a óleo, que representa a Rainha 
Isabel de Bourbon]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 16 Junho 1960.  
1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 897.
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pa614 AFRL LINO, Raul – «[Restauro das tapeçarias do Museu Regional Francisco 
Tavares Proença Júnior de Castelo Branco]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 14 Junho 1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 984.

pa616 AFRL LINO, Raul – «[O Director do Museu Regional do Abade de Baçal 
solicita autorização para mandar um tapete de Arraiolos, do século 
XVII, para a Oficina de Restauro de Têxteis]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 6 Julho 1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 987.

pa618 AFRL LINO, Raul – «[A Direcção do Museu Regional de Alberto Sampaio 
solicita admissão de uma capa de asperges bordada a oiro sobre 
seda branca, do século XVII, na Oficina de Restauro de Têxteis]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 7 Julho 1962. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (5.º vol.), 990.

pa617 AFRL LINO, Raul – «[O Director do Museu Nacional de Arte Contempo-
rânea solicita autorização para ser restaurado o quadro “Recanto 
do Louvre” do pintor Júlio Santos]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 7 
Julho 1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 989.

pa619 AFRL LINO, Raul – «[Classificação da Igreja de Stª Maria de Azinhoso 
como Imóvel de Interesse Público]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 27 
Julho 1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 995.

pa620 AFRL LINO, Raul – «[O Museu de Lamêgo solicita que seja autorizada a 
beneficiação, na Oficina de Restauro de Têxteis, de várias espécies]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 27 Julho 1962. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (5.º vol.), 996.

pa621 AFRL LINO, Raul – «[O Clube de Regatas Vasco da Gama, do Rio de 
Janeiro, pretende colocar uma palma de bronze no túmulo de Vasco 
da Gama, nos Jerónimos]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 3 Agosto 
1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 997.

pa636 AFRL LINO, Raul – «[Implantação do Monumento ao rei D. Carlos no 
jardim da Praça da Ajuda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 2 Set. 
1962. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1002.

pa622 AFRL LINO, Raul – «[Motivo decorativo destinado à Escola Industrial e 
Comercial de Viana do Castelo]». [Manuscrito]. Lisboa. JNE. 7 Set. 
1962. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1004.

pa623 AFRL LINO, Raul – «[Classificação do Castelo de Avô]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 8 Nov. 1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1011.

pa625 AFRL LINO, Raul – «[Motivos decorativos destinados ao Liceu de Braga]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 8 Nov. 1962. 2 doc. 2 f. AFRL, Armário 
B: RAP (5.º vol.), 1010, 1013.

pa624 AFRL LINO, Raul – «[Obras de adaptação da Igreja de S. Francisco de Paula 
a sede da nova paróquia do mesmo nome]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 8 Nov. 1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1012.

pa626 AFRL LINO, Raul – «[Motivos escultóricos destinados à Ponte da Arrábida 
no Porto]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 9 Nov. 1962. 4 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 1014.

pa627 AFRL LINO, Raul – «[Transferência de uma imagem da Igreja da Santa Cruz 
para a Igreja da Graça, ambas em Santarém]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 6 Dez. 1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1019.

pa628 AFRL LINO, Raul – «[A Câmara Municipal de Viana do Castelo submete à 
apreciação superior um ante-projecto para a edificação que António 
Viegas Começanha pretende construir]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 26 Dez. 1962. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1022.

pa629 AFRL LINO, Raul – «[Classificação do edifício onde se encontra instalado 
o Museu Militar]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 26 Dez. 1962. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1023.

 1963 ———————————————————————
pa630 AFRL LINO, Raul – «[A CML envia à apreciação da JNE um projecto de 

obras numa casa de José João Ferreira da Cruz (Zona de Protecção 
da Basílica da Estrela)]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 5 Fev. 1963. 1 
f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1029.

pa632 AFRL LINO, Raul – «[A CML envia: dois processos (Nos. 52830/62 e 
53024/62) referentes a dois prédios na Zona de Protecção da Sé, 
que submete à apreciação da JNE]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE.   
6 Fev. 1963. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1030.

pa597 AFRL LINO, Raul – «[Zona de Protecção da Muralha e Torre de Menagem 
do Castelo de Redondo]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 14 Dez. 
1961. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 954.

pa598 AFRL LINO, Raul – «[Zona de Protecção das Muralhas de Lagos]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. JNE. 14 Dez. 1961. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º 
vol.), 953.

 1962 ———————————————————————
pa599 AFRL LINO, Raul – «[Classificação dos azulejos aplicados à frontaria do 

prédio da R. de S. Miguel Nos. 2 e 4, Porto]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 23 Fev. 1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 961.

pa600 AFRL LINO, Raul – «[Cartão do pintor Almada Negreiros para a incisão 
de um painel de mármore na Sala da Biblioteca da Faculdade de 
Direito]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 9 Março 1962. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 962.

pa601 AFRL LINO, Raul – «[Decoração cerâmica da Quinta dos Azulejos no Paço 
do Lumiar]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 9 Março 1962. 2 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 963.

pa602 AFRL LINO, Raul – «[Monumento a S. Teotónio em Valença]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 9 Abril 1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 967.

pa603 AFRL LINO, Raul – «[Plinto da estátua do Rei D. Carlos I e arranjo urba-
nístico do Largo da Ajuda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 10 Abril 
1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 968.

pa604 AFRL LINO, Raul – «[Motivo decorativo destinado à Escola Industrial e 
Comercial de Castelo Branco, por Maria Adelaide de Lima Cruz]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 11 Abril 1962. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (5.º vol.), 969.

pa605 AFRL LINO, Raul – «[CML solicita seja fixada doutrina quanto à telha 
que deve ser empregada nas Zonas de Protecção dos Monumentos 
Nacionais]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 4 Maio 1962. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 970.

pa606 AFRL LINO, Raul – «[Classificação da Ermida de Santa Luzia em Pias]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 8 Maio 1962. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (5.º vol.), 973.

pa607 AFRL LINO, Raul – «[Classificação da Igreja de N.S. do Pé da Cruz em 
Beja]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 8 Maio 1962. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 972.

pa608 AFRL LINO, Raul – «[Motivo decorativo para a Escola Industrial e 
Comercial em Extremoz]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 10 Maio 
1962. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 974.

pa611 AFRL LINO, Raul – «[José Ciprino Estevão de Mendonça e outro solicitam 
autorização para remodelarem o prédio que possuem na R. D. Paio 
Peres Correia, nºs 67 a 71 em Tavira]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 
6 Junho 1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 981.

pa609 AFRL LINO, Raul – «[Construção de um prédio que Abílio Simões Correia 
pretende levar a efeito no terreno cito na R. do Galvão, Zona de 
Protecção da Igreja da Memória]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 8 
Junho 1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 979.

pa610 AFRL LINO, Raul – «[Francisco Dias Franco solicita autorização para 
levar a efeito alterações no prédio que possui na R. dos Mouros, 8 
em Tavira]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 8 Junho 1962. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 982.

pa612 AFRL LINO, Raul – «[O Rev. Padre Augusto Gomes Pinheiro, proprietário 
da Quinta dos Azulejos no Paço do Lumiar, solicita a classificação de 
espécies cerâmicas]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 8 Junho 1962. 1 
f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 980.

pa613 AFRL LINO, Raul – «[O Director do Museu de Aveiro solicita que sejam 
submetidas a beneficiação na Oficina de Conservação de Têxteis 
4 peças daquele Museu]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 14 Junho 
1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 983.

pa615 AFRL LINO, Raul – «[O grupo “Amigos de Olivença” solicita autorização 
para mandar colocar uma palma de bronze sobre uma penha junto 
ao túmulo de D. Dinís em Odivelas]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 
14 Junho 1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 985.
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pa651 AFRL LINO, Raul – «[Obra de reparação que a CML está levando a efeito 
no Palácio da Pimenta]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 10 Fev. 1964. 
1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1077.

pa652 AFRL LINO, Raul – «[Cércias propostas pela CML para o Largo do Barão 
de Quintela]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 12 Fev. 1964. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 1078.

pa653 AFRL LINO, Raul – «[Estudo apresentado pela CML para volume de cons-
truções no Largo da Graça]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 13 Fev. 
1964. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1079.

pa654 AFRL LINO, Raul – «[Igreja de S. Jorge de Arroios]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 13 Março 1964. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1082.

pa655 AFRL LINO, Raul – «[A Câmara Municipal do Marco de Canavezes envia 
à JNE o projecto de uma construção que José Monteiro Moreira 
pretende mandar executar na Zona de Protecção do Memorial de 
Alpendorada]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 10 Abril 1964. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1088.

pa656 AFRL LINO, Raul – «[A DGFP solicita parecer sobre uma pretensão da 
Câmara Municipal de Sintra para fazer reviver o antigo “Peixe Frito” 
no Largo fronteiro ao antigo Palácio Real]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 4 Maio 1964. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1092.

pa657 AFRL LINO, Raul – «[Estabelecimento na Rua do Carmo]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 9 Julho 1964. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1099.

pa658 AFRL LINO, Raul – «[Classificação da Igreja de S. João de Lobrigos em 
Sta Marta de Penaguião, Vila Real]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 3 
Agosto 1964. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1103.

pa660 AFRL LINO, Raul – «[A Câmara Municipal de Sintra submete para apre-
ciação um projecto de abrigo para protecção de passageiros junto ao 
Palácio Nacional de Sintra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 10 Dez. 
1964. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1113. 

pa659 AFRL LINO, Raul – «[Classificação como Imóvel de Interesse Público 
da Casa da Cerca de Sta Rita, propriedade do Exmo. Senhor Dr. 
Hontênsio Ferreira da Fonseca, Seia]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 
10 Dez. 1964. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1114.

 1965 ———————————————————————
pa661 AFRL LINO, Raul – «[Teatro Nacional de D. Maria II, ante-projecto]». 

[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 12 Fev. 1965. 3 f. AFRL, Armário B: 
RAP (6.º vol.), 1120.

pa662 AFRL LINO, Raul – «[Monumento a D. João VI destinado à cidade do Rio 
de Janeiro]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 21 Fev. 1965. 2 f. AFRL, 
Armário B: RAP (6.º vol.), 1121.

pa663 AFRL LINO, Raul – «[Ampliação Hotel Nunus, Sintra]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 12 Maio 1965. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1124.

pa664 AFRL LINO, Raul – «[Arranjo da porta de entrada da Cadeia Comarcã do 
Limoeiro]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 10 Set. 1965. 2 doc. 2 f. 
AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1132.

 1966 ———————————————————————
pa668 AFRL LINO, Raul – «[Estátua de D. Sancho II, Elvas]». [Dactiloscrito]. 

Lisboa. JNE. 1966. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1167.

pa666 AFRL LINO, Raul – «[Medalha Comemorativa da entrega da Estação 
Agronómica Nacional ao Ministério da Economia]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 7 Out. 1966. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1165.

pa667 AFRL LINO, Raul – «[Plano de novas Pousadas de Turismo do Estado]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 7 Out. 1966. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (6.º vol.), 1166.

 1967 ———————————————————————
pa669 AFRL LINO, Raul – «[Oferta duma pintura mural do pintor Andrés 

Salgó]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 10 Março 1967. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (6.º vol.), 1177.

pa829 AFRL LINO, Raul – «[Memória Evocativa do condestável Nuno Álvares 
Pereira, Abrantes]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 26 Junho 1967. 3 f. 
AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1190.

pa670 AFRL LINO, Raul – «[Comentário à classificação da Casa da Cerca de St.ª 
Rita, etc, Seia]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 15 Out. 1967. 2 f. 
AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1198.

pa631 AFRL LINO, Raul – «[Projecto de ampliação do Museu Soares dos Reis]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 6 Fev. 1963. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(5.º vol.), 1031.

pa633 AFRL LINO, Raul – «[A CML apresenta projecto de parcelamento de 
terrenos na Zona de Protecção do Palácio Nacional da Ajuda]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 7 Fev. 1963. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(5.º vol.), 1032.

pa634 AFRL LINO, Raul – «[Classificação da Igreja de S. António dos Olivais, em 
Coimbra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 14 Abril 1963. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 1036.

pa635 AFRL LINO, Raul – «[Obras no prédio na Calçada de Stº André, 23 a 33, 
Zona de Protecção do Castelo de S. Jorge]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 15 Abril 1963. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1037.

pa637 AFRL LINO, Raul – «[A CML submete à apreciação desta Junta um 
projecto de urbanização da zona contígua à Ermida de N. S. do 
Monte]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 17 Abril 1963. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 1039.

pa638 AFRL LINO, Raul – «[Construção de um prédio na R. das Mercês - Zona 
de Protecção do Palácio Nacional da Ajuda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 17 Abril 1963. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1038.

pa639 AFRL LINO, Raul – «[Construção de nova Igreja de S. Jorge de Arroios]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 7 Maio 1963. 3 f. AFRL, Armário B: 
RAP (5.º vol.), 1041.

pa640 AFRL LINO, Raul – «[A CML envia um projecto de Obras Militares no 
Bairro da Ajuda por motivo do respeito pelo aspecto panorâmico 
daquela encosta]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 8 Maio 1963. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1043.

pa641 AFRL LINO, Raul – «[A Câmara Municipal de Viana do Castelo envia o 
projecto de uma casa que António Viegas Começanha pretende 
construir na Zona de Protecção de Edifícios de Interesse Público]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 8 Maio 1963. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (5.º vol.), 1042.

pa642 AFRL LINO, Raul – «[Classificação da Ermida e Forte de Nossa Senhora 
da Rocha, Lagoa, no Algarve]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. Junho 
1963. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1045.

pa643 AFRL LINO, Raul – «[A Santa Casa da Misericórdia de Sesimbra solicita 
ida de um perito para verificar o valor de certos objectos que 
possui]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 11 Set. 1963. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 1057.

pa644 AFRL LINO, Raul – «[O “Estudo da zona da Senhora do Monte” volta 
a esta Junta com uma rectificação feita pelos Serviços da CML, 
suscitada pelo parecer desta Sub-Secção]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 11 Set. 1963. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1058.

pa645 AFRL LINO, Raul – «[A DGEMN submente à apreciação superior o 
projecto para o edifício dos CTT em Alter do Chão, na Zona de 
Protecção do seu Castelo]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 6 Out. 
1963. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1061.

pa646 AFRL LINO, Raul – «[A CML apresenta um projecto de construção que se 
pretende levar a efeito na Quinta dos Azulejos, Paço do Lumiar]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 11 Out. 1963. 2 f. AFRL, Armário B: 
RAP (5.º vol.), 1063.

pa647 AFRL LINO, Raul – «[A DGEMN apresenta um processo informado com 5 
fotografias da Fonte de Ladoeiro]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 17 
Out. 1963. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1064.

pa648 AFRL LINO, Raul – «[Painel decorativo destinado ao Liceu Rainha Santa 
Isabel, na cidade do Porto]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 13 Dez. 
1963. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1070.

 1964 ———————————————————————
pa650 AFRL LINO, Raul – «[A CML envia à apreciação deste Ministério uma 

emenda ao estudo da zona da Senhora do Monte]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 8 Fev. 1964. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1076.

pa649 AFRL LINO, Raul – «[Selo dos Estudos Universitários de Moçambique 
- Projecto]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 8 Fev. 1964. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 1075.
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pa687 AFRL LINO, Raul – «[Hotel de Turismo, Sintra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. Agosto 1972. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1288.

pa693 AFRL LINO, Raul – «[Câmara Municipal de Marvão, Instalação dos CTT]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 20 Out. 1972. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (7.º vol.), 1317.

 1973 ———————————————————————
pa691 AFRL LINO, Raul – «[Edifício CTT em Marvão]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 

JNE. Abril 1973. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1322.

pa689 AFRL LINO, Raul – «[Esboceto de projecto para a adaptação do Convento 
de Santa Clara a Centro Cultural da cidade de Portalegre]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. JNE. 5 Out. 1973. 3 doc. 9 f. AFRL, Armário B: 
RAP (7.º vol.), 1289, 1293, 1326.

 1968 ———————————————————————
pa672 AFRL LINO, Raul – «[Classificação como Monumento Nacional do Paço 

Ducal de Vila Viçosa]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 9 Fev. 1968. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), entre 1202 e 1203.

pa671 AFRL LINO, Raul – «[Lápide com dizeres na Igreja do Mosteiro de 
Odivelas]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 9 Fev. 1968. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (6.º vol.), 1203.

pa672 AFRL LINO, Raul – «[Construção de um prédio na Rua Gomes Freire, 
Nos 18 a 30]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. Março 1968. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (6.º vol.), 1207.

pa674 AFRL LINO, Raul – «[Alteração do projecto de Monumento ao Condestá-
vel D. Nuno Álvares Pereira em Abrantes]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 18 Março 1968. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1208.

pa673 AFRL LINO, Raul – «[Estátua de João Rodrigues Cabrilho a erigir em San 
Diego, Califórnia]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 18 Março 1968.  
1 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1209.

pa675 AFRL LINO, Raul – «[Estátua de D. Sancho II a erigir em Elvas]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. JNE. 28 Março 1968. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(6.º vol.), 1210.

pa677 AFRL LINO, Raul – «[3º Ante-Projecto de reconstrução do Teatro Nacional 
D. Maria II]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 2 Agosto 1968. 3 f. 
AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1222.

pa678 AFRL LINO, Raul – «[Estátua de D. Sancho II a erigir em Elvas]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. JNE. 28 Out. 1968. 1 f. AFRL, Armário B: RAP  
(6.º vol.), 1225.

pa679 AFRL LINO, Raul – «[Construção de Hotel em Sintra]». [Dactiloscrito e 
manuscrito]. Lisboa. JNE. 22 Nov. 1968. 2 doc. 2 f. AFRL, Armário B: 
RAP (6.º vol.), 1227, 1228.

 1969 ———————————————————————
pa680 AFRL LINO, Raul – «[A CML envia à apreciação uma Memória Descritiva 

acompanhada de planta topográfica e fotografia]». [Manuscrito]. 
Lisboa. JNE. 11 Abril 1969. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1232.

pa681 AFRL LINO, Raul – «[Reconstrução de uma casa na R. Garret, 26-30, 
Portalegre]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 2 Maio 1969. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (6.º vol.), 1237.

pa682 AFRL LINO, Raul – «[Estátua de D. Manuel I em Alcochete]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. JNE. 23 Junho 1969. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º 
vol.), 1240.

pa834 AFRL LINO, Raul – «[Concursos, mecenato e atribuição de trabalhos aos 
artistas]». [Manuscrito]. Lisboa. [JNE]. 25 Junho 1969. 4 f. AFRL, 
Armário B: RAP (6.º vol.), 1241.

pa690 AFRL LINO, Raul – «[Projecto do Hotel Sintra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 
[24 Out. 1969]. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1294, 1295, 1319.

 1971 ———————————————————————
pa688 AFRL LINO, Raul – «[Requerente Luciano Desmar Giswold de Brito e 

Cunha. Zona de Protecção: Igreja do Menino Deus.]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 1971. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1292.

pa683 AFRL LINO, Raul – «[Sintra, Hotel de Turismo]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 16 Abril 1971. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1279.

pa684 AFRL LINO, Raul – «[Projecto do Sistema Escolar]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
JNE. 15 Maio 1971. 6 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1281A.

pa685 AFRL LINO, Raul – «[Adaptação da Igreja da Glória a Catedral, Aveiro]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 21 Maio 1971. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (7.º vol.), 1282.

pa686 AFRL LINO, Raul – «[Modificações na casa da Praça da República, nº 26 
em Portalegre]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 4 Junho 1971. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1286.

 1972 ———————————————————————
pa692 AFRL LINO, Raul – «[Numa reunião da JNE falei a quatro pessoas que são 

do Porto, para saber alguma coisa sobre casas interessantes naquela 
cidade]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 11 Julho 1972. 1 p. AFRL, 
Armário B: RAP (7.º vol.), 1311.
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2.2.6.3. Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais

Ao longo de 13 anos, entre 1934 e 1949, Raul Lino ocupou diferentes cargos ao serviço da 
Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais; primeiro como arquitecto consultor do 
Serviço de Construções de Casas Económicas (1934 -1936), depois como Chefe da Repartição 
de Estudos e Obras de Monumentos (1936-1949), e finalmente como Director do Serviços de 
Monumentos (1949). Após a aposentação obrigatória ao atingir os 70 anos de idade no dia 
21 de Novembro de 1949, o prolongamento da sua colaboração com a DGEMN fez-se, a partir 
daí, sobretudo através de serviços de consultoria, direcção, execução e fiscalização de obras, 
nomeadamente para a Delegação das Novas Instalações para os Serviços Públicos.
Os 413 documentos guardados no Armário B do Arquivo da Família Raul Lino, aqui referenciados, 
dão conta da diversidade de tarefas e assuntos a que nesse enquadramento se dedicou desde 
1936 até 1973. Dez desses textos são da autoria de terceiros. 
Estes elementos fazem parte de um conjunto mais vasto de documentação cuja real dimensão 
permanece difícil de avaliar tanto em relação à obra escrita de Lino como ao seu trabalho na 
DGEMN, como ainda no que possa representar para o estudo da história dos projectos e obras 
realizadas pela mesma instituição ou sob a sua vigilância. 
Para o aprofundamento do trabalho desenvolvido pelo arquitecto Raul Lino ao serviço da 
Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, a presente cronologia poderá orientar 
futuras pesquisas no Forte de Sacavém e no SIPA – Sistema de Informação para o Património 
Arquitectónico – http://www.monumentos.pt/.
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pa96 AFRL LINO, Raul – «[Teatro Alcobacense]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 5 Junho 1937. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 118.

pa98 AFRL LINO, Raul – «[Embelezamento do alçado poente da Casa da Moeda 
e Valores Selados]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 12 Junho 
1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 119.

pa99 AFRL LINO, Raul – «[Residências para Magistrados]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 15 Junho 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 120.

pa100 AFRL LINO, Raul – «[Sala das sessões ordinárias da Academia das 
Ciências de Lisboa]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 27 Julho 
1937. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 109.

pa101 AFRL LINO, Raul – «[Igreja no Entroncamento]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 28 Julho 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 121.

pa102 AFRL LINO, Raul – «[Mercado de Matozinhos]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 3 Agosto 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 122.

pa103 AFRL LINO, Raul – «[Igreja em Orvalho]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 31 Agosto 1937. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 123.

pa117 AFRL LINO, Raul – «[Criação de zonas de protecção dos arranjos florestais 
e jardinísticos]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. Set. 1937. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 110.

pa104 AFRL LINO, Raul – «[Cemitério no Concelho de Espinho]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. DGEMN. 3 Set. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 124.

pa120 AFRL LINO, Raul – «[Novo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Beja]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 13 Set. 1937. 2 f. AFRL, Armário 
B: RAP (1.º vol.), 128.

pa105 AFRL LINO, Raul – «[Seminário de Beja]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 13 Set. 1937. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 127.

pa106 AFRL LINO, Raul – «[Mercado de Ovar]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 
28 Set. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 129.

pa118  AFRL LINO, Raul – «[Novo Mercado do Cartaxo]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 29 Set. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 130.

pa63  AFRL LINO, Raul – «[Mercado Municipal em Pinhel]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 29 Set. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 131.

pa119 AFRL LINO, Raul – «[Projecto de Mercado para a Vila de Cantanhede]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 30 Set. 1937. 1 f. AFRL, Armário 
B: RAP (1.º vol.), 132.

pa121 AFRL LINO, Raul – «[Mercado para Aljezur]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 4 Out. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 133.

pa122 AFRL LINO, Raul – «[Conservação da Tapada das Necessidades e do 
Logradouro arborizado junto ao Palácio Nacional da Ajuda]». [Dac-
tiloscrito e Manuscrito]. Lisboa. DGEMN. 7 Out. 1937. 2 doc. 11 f. 
AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 126.

pa123 AFRL LINO, Raul – «[Casa dos Magistrados, Leiria]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 8 Out. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 138.

pa124 AFRL LINO, Raul – «[Mercado - Campo da Feira - Bombeiros. Anadia]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 13 Out. 1937. 1 f. AFRL, Armário 
B: RAP (1.º vol.), 139.

pa125 AFRL LINO, Raul – «[Edifício para o Asilo da Infância Desvalida da 
Guarda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 20 Out. 1937. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (1.º vol.), 140.

pa126 AFRL LINO, Raul – «[Laboratório químico da Universidade de Coimbra]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 20 Out. 1937. 1 f. AFRL, Armário 
B: RAP (1.º vol.), entre 139 e 140.

pa127 AFRL LINO, Raul – «[Arborização em maciço, Folgosinho]». [Relatório]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 23 Out. 1937. 1 f. AFRL, Armário 
B: RAP (1.º vol.), 141.

pa128 AFRL LINO, Raul – «[Albergue, posto de polícia, balneário. Chaves]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 26 Out. 1937. 1 f. AFRL, Armário 
B: RAP (1.º vol.), 143.

pa129 AFRL LINO, Raul – «[Cemitério no Alto da Seixosa, Freguesia da Encarna-
ção (concelho de Mafra)]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 26 Out. 
1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 142.

 1936 ———————————————————————
pa84 AFRL LINO, Raul – «[Colocação de lápides comemorativas, toponímicas, 

etc. nos Monumentos Nacionais]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 
24 Fev. 1936. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 82.

pa85 AFRL LINO, Raul – «[Parecer sobre as obras de restauro na Sé de Lisboa]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 2 Abril 1936. 2 f. AFRL, Portugal. 
Armário B: RAP (1.º vol.), 84.

pa86 AFRL LINO, Raul – «[Agência da Caixa Geral de Depósitos na Cidade de 
Tomar de Veloso Reis Camelo e João Simões]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 6 Abril 1936. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 86.

pa87 AFRL LINO, Raul – «[Instalação de um Museu Naval no anexo dos 
Jerónimos]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 19 Maio 1936. 3 f. 
AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 88.

t1193 AFRL LINO, Raul – «[Sé do Funchal]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 
Maio 1936. 11 f.  AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 89, 89A-89C.

  LINO, Raul – «[Lista de edifícios antigos na ilhas da Madeira e de 
S. Miguel e Parecer sobre a Sé do Funchal]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 9 Junho 1936. 2 f. [in www.monumentos.pt SIPA. Forte 
de Sacavém, IPA.00005015, PT DSARH-010.105-0059, SIPA 
TXT.01160852 e SIPA TXT.01160853].

pa88 AFRL LINO, Raul – «[Arranjo dos Jardins das Necessidades]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. DGEMN. 23 Junho 1936. 3 doc. 5 f. AFRL, Armário 
B: RAP (1.º vol.) e Campanha da Vegetação, 95.

pa113 AFRL GOMES, António Luiz – «[Pedido de directivas para correcta inter-
venção da Direcção Geral face à mutilação das árvores junto aos 
Monumentos Nacionais]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGFP. 14 Agosto 
1936. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 98-98A.

pa114 AFRL LINO, Raul – «[Protecção de árvores e arvoredo junto dos Edifícios 
e Monumentos Nacionais]». [Proposta]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 22 Agosto 1936. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 99 e 
Campanha da Vegetação.

pa115 AFRL SILVA, Henrique Gomes da – «[Protecção de árvores e arvoredo 
junto dos Edifícios e Monumentos Nacionais: rectificação da Lei 
n.º 1700]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 27 Agosto 1936. 2 f. 
AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 100.

 1937 ———————————————————————
pa839 AFRL LINO, Raul – «[Jardim das Necessidades]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 

DGEMN. 12 Janeiro 1937. 2 f. AFRL, Armário B: Campanha da 
Vegetação.

pa91 AFRL LINO, Raul – «[Considerações ao Relatório acêrca da Tapada das 
Necessidades]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 12 Fev. 1937. 2 
doc. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 136, 137.

pa841 AFRL LINO, Raul – «[Arborização sul do Palácio Nacional da Ajuda]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 8 Março 1937. 1 f. AFRL, Armário 
B: Campanha da Vegetação.

pa93 AFRL LINO, Raul – «[Mercado para Valença]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 19 Março 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 112.

pa92 AFRL LINO, Raul – «[Projecto de um Mercado para Montemor-o-Novo]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 19 Março 1937. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (1.º vol.), 113.

pa94 AFRL LINO, Raul – «[Mercado e Estábulo municipais, Nazaré]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. DGEMN. 22 Abril 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(1.º vol.), 115.

pa95 AFRL LINO, Raul – «[Paços do Concelho de Freixo de Espada à Cinta]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. [DGEMN]. 22 Abril 1937. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (1.º vol.), 114.

pa116 AFRL LINO, Raul – «[Plátanos que guarnecem o Pátio da Meca, Palácio 
Nacional de Sintra]». [Relatório]. [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN.  
6 Maio 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 107.

pa90 AFRL LINO, Raul – «[Mercado de Ovar]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 
19 Maio 1937. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 90B, 116.

pa97 AFRL LINO, Raul – «[Ante-projecto de urbanização da encosta Sul de 
Almada]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 5 Junho 1937. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 117.
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pa150 AFRL LINO, Raul – «[Reparação ou conservação da Igreja de S. Sebastião, 
Angra do Heroísmo]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 3 Janeiro 
1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 166.

pa152 AFRL LINO, Raul – «[Sede dos Bombeiros, Águeda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 4 Janeiro 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 168.

pa153 AFRL LINO, Raul – «[Paços do Concelho, Figueiró dos Vinhos]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. DGEMN. 14 Janeiro 1938. 2 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 169.

pa154 AFRL LINO, Raul – «[Obras de adaptação num palacete em Angra do 
Heroísmo]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 20 Janeiro 1938. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 170.

pa155 AFRL LINO, Raul – «[Câmara Municipal de Almada]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 26 Janeiro 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 171.

pa156 AFRL LINO, Raul – «[Éden Parque Hotel. Cernache]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
[DGEMN]. 27 Janeiro 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 172.

pa157 AFRL LINO, Raul – «[Refeitório e dormitórios de indigentes, Santarém]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 1 Fev. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 173.

pa158 AFRL LINO, Raul – «[Conclusão de Igreja e residência paroquial, freguesia 
de Rial, concelho de Amarante]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 2 
Fev. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 174.

pa159 AFRL LINO, Raul – «[Igreja para S. Martinho, Covilhã]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. DGEMN. 8 Fev. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 175.

pa160 AFRL LINO, Raul – «[Afixação de placas com os dizeres “Património do 
Estado”, nos edifícios de escolas primárias]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 9 Fev. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 176.

pa161 AFRL LINO, Raul – «[Igreja Paroquial de S. José, Fafe]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 12 Fev. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 177.

pa162 AFRL LINO, Raul – «[Jardim da Vigia]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 
15 Fev. 1938.  3 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 178.

pa163 AFRL LINO, Raul – «[Asilo Escola Agrícola Gonçalo Pereira, Barcelos]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 18 Fev. 1938. 2 f. AFRL, Armário 
B: RAP (2.º vol.), 179.

pa164 AFRL LINO, Raul – «[Zona de protecção do Palácio da Assembleia 
Nacional. Ante-projecto da escadaria, jardim e muralha do lado 
ocidental]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 18 Fev. 1938. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 180.

pa165 AFRL LINO, Raul – «[Tapada das Necessidades]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 21 Fev. 1938. 8 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 181, e 
Campanha da Vegetação.

pa64 AFRL LINO, Raul – «[Edifício para a Capitania de Peniche]». [Dactiloscrito]. 
DGEMN. 24 Fev. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 182.

pa89 AFRL LINO, Raul – «[Asilo Ermida de Nossa Senhora das Fontes, Pinhel]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 28 Fev. 1938. 1 f. AFRL, Armário 
B: RAP (2.º vol.), 183.

pa166 AFRL LINO, Raul – «[Escola Ninho de Crianças]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 5 Março 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 184.

pa167 AFRL LINO, Raul – «[Igreja da Salga]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 9 
Março 1938. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 185.

pa168 AFRL LINO, Raul – «[Igreja da Freguesia de Vila Verde, Ficalho]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. DGEMN. 12 Março 1938. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 186.

pa169 AFRL LINO, Raul – «[Urbanização de Fátima com amostra da sumptuosi-
dade dos números, em anexo]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 16 
Março 1938. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 187.

pa170 AFRL LINO, Raul – «[Igreja Paroquial de Vidago]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 17 Março 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 188.

pa171 AFRL LINO, Raul – «[Santuário da Nossa Senhora da Assunção, Santo 
Tirso]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 29 Março 1938. 2 f. AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 189.

pa172 AFRL LINO, Raul – «[Representação do Sindicato Nacional dos Operários 
Pedreiros do Porto. Parecer]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 8 
Abril 1938. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 192.

pa130 AFRL LINO, Raul – «[Modificação e ampliação do asilo D. Maria Pia em 
Ponte de Lima]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 29 Out. 1937. 1 
f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 144.

pa132 AFRL LINO, Raul – «[Depósito de álcool da Alfândega do Funchal]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 30 Out. 1937. 2 f. AFRL, Armário B: 
RAP (1.º vol.), 146.

pa131 AFRL LINO, Raul – «[Posto de despacho em Santa Cruz das Flores, 
Alfândega da Horta]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 30 Out. 
1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 145.

pa133 AFRL LINO, Raul – «[Honorários ao Arquitecto Sr. Rebelo de Andrade]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 5 Nov. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (1.º vol.), 147.

pa134 AFRL LINO, Raul – «[Sede dos Bombeiros Voluntários, Mangualde]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 8 Nov. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (1.º vol.), 148.

pa135 AFRL LINO, Raul – «[Corpo central, Casa da Moeda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 11 Nov. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 150.

pa136 AFRL LINO, Raul – «[Frontão do Palácio da Assembleia Nacional]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 11 Nov. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (1.º vol.), 149.

pa137 AFRL LINO, Raul – «[Colónia balnear infantil, Figueira da Foz]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. DGEMN. 13 Nov. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(1.º vol.), 151.

pa138 AFRL LINO, Raul – «[Clínica psiquiátrica para a Faculdade de Medicina 
da Universidade de Coimbra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 18 
Nov. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 152.

pa139 AFRL LINO, Raul – «[Paços do Concelho de Pedrogam Grande]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. DGEMN. 22 Nov. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(1.º vol.), 154.

pa140 AFRL LINO, Raul – «[Posto médico em Bragança]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 22 Nov. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 153.

pa141 AFRL LINO, Raul – «[Internato para 100 rapazes. Huíla, Angola]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 25 Nov. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (1.º vol.), 155.

pa142 AFRL LINO, Raul – «[Ante-projecto da delegação aduaneira, Setúbal]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 26 Nov. 1937. 1 f. AFRL, Armário 
B: RAP (1.º vol.), 156.

pa143 AFRL LINO, Raul – «[Sede da alfândega, Horta]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 29 Nov. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 157.

pa144 AFRL LINO, Raul – «[Ante-projecto para a delegação aduaneira, 
Caminha]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 3 Dez. 1937. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 158.

pa145 AFRL LINO, Raul – «[Porto de despacho, Sines]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 6 Dez. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 159.

pa146 AFRL LINO, Raul – «[Adega cooperativa de Lamego]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 10 Dez. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 161.

pa147 AFRL LINO, Raul – «[Câmara Municipal de Praia da Vitória]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. DGEMN. 14 Dez. 1937. 2 f. AFRL, Armário B: RAP 
(1.º vol.), 162. 

pa148 AFRL LINO, Raul – «[Central dos Bombeiros da Póvoa de Varzim]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 16 Dez. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (1.º vol.), 163.

pa149 AFRL LINO, Raul – «[Patronato de Vilar do Pinheiro]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 24 Dez. 1937. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 164.

pa81 AFRL LINO, Raul – «[Jardim da Preta. Palácio Nacional de Sintra]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. [DGEMN]. 30 Dez. 1937. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (1.º vol.), 165.

 1938 ———————————————————————
pa151 AFRL LINO, Raul – «[Mercado da Cova da Piedade, Almada]». [Dactilos-

crito]. Lisboa. DGEMN. 3 Janeiro 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(2.º vol.), 167.
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pa195 AFRL LINO, Raul – «[Ante-projecto do Mercado de Pinhel]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. DGEMN. 25 Ago. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 224.

pa196 AFRL LINO, Raul – «[Igreja da Carrapichana]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 26 Agosto 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 225.

pa197 AFRL LINO, Raul – «[Protecção a indigentes. Entroncamento]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. DGEMN. 27 Agosto 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(2.º vol.), 221.

pa198 AFRL LINO, Raul – «[Igreja em Riachos, concelho de Torres Novas]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 3 Set. 1938. 2 f. AFRL, Armário B: RAP 
(2.º vol.), 229.

pa194 AFRL SILVA, Henrique Gomes da – «[Arranjo Artístico dos Palácios 
Nacionais. Resposta]». [Ordem de Serviço]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 3 Set. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 223.

pa199 AFRL LINO, Raul – «[Remodelação do Estabelecimento Termal de Monte 
Real]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 13 Set. 1938. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 230.

pa200 AFRL LINO, Raul – «[Melhoramentos na residência paroquial da 
Freguesia de Âncora]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 21 Set. 
1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 231.

pa843 AFRL LINO, Raul – «[Defesa do pequeno grupo de pinheiros existente 
junto do Palácio Nacional da Ajuda]». [Exposição]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. DGEMN. 23 Set. 1938. 2 f. AFRL, Armário B: Campanha da 
Vegetação.

pa201 AFRL LINO, Raul – «[Edifícios de reuniões Santa Casa da Misericórdia do 
Concelho da Barquinha]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 24 Set. 
1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 232.

pa202 AFRL LINO, Raul – «[Edifício dos Paços do Concelho, Paredes]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. DGEMN. 4 Out. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(2.º vol.), 233.

pa203 AFRL LINO, Raul – «[Salão Nobre do edifício para o Govêrno Civil, Beja]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 6 Out. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 234.

pa204 AFRL LINO, Raul – «[Igreja de Valongo dos Azeites, concelho de S. João 
da Pesqueira]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 18 Out. 1938. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 235.

pa205 AFRL LINO, Raul – «[Ante-projectos de Pousadas para as Regiões de 
Alcobaça, Arrábida, S. Braz de Alportel, Elvas, Serras da Estrêla e 
do Marão, e Vale do Vouga]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [DGEMN]. 22 
Out. 1938. 12 f; il. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 236.

pa206 AFRL LINO, Raul – «[Cemitério, Vila de Gouveia]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 24 Out. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 237.

pa207 AFRL LINO, Raul – «[Cemitério, Aguiar da Beira]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 27 Out. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 238.

pa208 AFRL LINO, Raul – «[Grades no vestíbulo de entrada do Palácio da Assem-
bleia Nacional]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 4 Nov. 1938. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 239.

pa209 AFRL LINO, Raul – «[Edifício CTT Aveiro]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 5 Nov. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 240.

pa1150 AFRL LINO, Raul – «[Comentário ao Relatório apresentado pelo Sr. Con-
servador do Palácio Nacional de Queluz em 26 de Março de 1938]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, Repartição de Estudos e Obras de 
Monumentos. 15 Nov. 1938. 3 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa210 AFRL LINO, Raul – «[Conservatório Nacional]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 19 Nov. 1938. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 241.

pa211 AFRL PACHECO, Duarte – «[Ordem de Serviço n.º 8334]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. DGEMN. 21 Nov. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º 
vol.), 242.

pa212 AFRL LINO, Raul – «[Vedação do Parque Municipal do Fundão]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 24 Nov. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 243.

pa213 AFRL LINO, Raul – «[Palácio Nacional de Queluz – ante-projecto de rein-
tegração, arranjos, etc.]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 28 Nov. 
1938. 6 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 245.

pa173 AFRL LINO, Raul – «[Casa do Povo da Salvada]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 16 Abril 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 193.

pa174 AFRL LINO, Raul – «[Residência paroquial de Balugães, Barcelos]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 19 Abril 1938. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 194.

pa175 AFRL LINO, Raul – «[Mercado, Figueiró dos Vinhos]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 7 Maio 1938. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 197.

pa806 AFRL LINO, Raul – «[O Paço de Sintra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 
14 Maio 1938. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 396.

pa176 AFRL LINO, Raul – «[Casa do Povo, Ervidel]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 17 Maio 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 199.

pa177 AFRL LINO, Raul – «[Conclusão da Igreja de Vila Verde de Ficalho]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 2 Junho 1938. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 204.

pa179 AFRL LINO, Raul – «[Residência paroquial S. Miguel das Caldas de 
Vizela]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 24 Junho 1938. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 205.

pa180 AFRL LINO, Raul – «[Adaptação da Ermida de N. Sª. das Fontes a Asilo, 
Pinhel]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 29 Junho 1938. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 206.

pa178 AFRL LINO, Raul – «[Sede dos Bombeiros de Águeda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 5 Julho 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 207.

pa181 AFRL LINO, Raul – «[Patronato de Vilar do Pinheiro]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 7 Julho 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 208.

pa182 AFRL LINO, Raul – «[Mercado da Cova da Piedade]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 11 Julho 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 209.

pa183 AFRL LINO, Raul – «[Projecto de Igreja, Parede]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 14 Julho 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 210.

pa184 AFRL LINO, Raul – «[Assistência artística nos preparativos para a festa no 
Castelo de Almourol]». [Relatório]. [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 
16 Julho 1938. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 211; 212.

pa185 AFRL LINO, Raul – «[Alteração na Igreja de S. Pedro, em Manteigas]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 19 Julho 1938. 1 f. AFRL, Armário 
B: RAP (2.º vol.), 213.

pa186 AFRL LINO, Raul – «[Transformação das repartições do Registo Civil 
e Registo Predial, Vila Franca de Xira]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 25 Julho 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 214.

pa187 AFRL LINO, Raul – «[Novo Mercado do Montijo]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 2 Agosto 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 215.

pa188 AFRL LINO, Raul – «[Projecto da reconstrução da Igreja da Freguesia de 
Alvaredo]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 3 Agosto 1938. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 216.

pa189 AFRL LINO, Raul – «[Edifício CTT Santo Tirso]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 4 Agosto 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 218.

pa190 AFRL LINO, Raul – «[Projecto de uma casa para residência paroquial em 
Argea]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 4 Agosto 1938. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 217.

pa191 AFRL LINO, Raul – «[Edifício CTT Torres Novas]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 12 Agosto 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 219.

pa842 AFRL SILVA, Henrique Gomes da – «[Tapada das Necessidades]». [Ordem 
de Serviço nº 06082]. [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 15 Agosto 
1938. 2 f. AFRL, Armário B: Campanha da Vegetação.

pa192 AFRL LINO, Raul – «[Ampliação do Sanatório Carlos Vasconcelos Porto, 
S. Bráz de Alportel]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 18 Agosto 
1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 220.

pa193 AFRL LINO, Raul – «[Cemitério em Aldeia Velha, Câmara Municipal de 
Aviz]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 20 Agosto 1938. 2 f. AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 223.

pa46 AFRL LINO, Raul – «Arranjo artístico dos Palácios Nacionais». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. DGEMN [Repartição de Estudos e Obras de Monumentos]. 24 
Agosto 1938. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 228 e SAPN.
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pa230 AFRL LINO, Raul – «[Câmara Municipal de Castelo de Vide]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. DGEMN. 21 Janeiro 1939. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 268.

pa231 AFRL LINO, Raul – «[Ligação projectada das Capelas Absidais ao Claustro 
da Sé de Lisboa.]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 25 Janeiro 
1939. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 270.

pa232 AFRL LINO, Raul – «[Sé de Lisboa, o estado actual das obras]». [Relatório]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 25 Janeiro 1939. 4 f. AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 269.

pa233 AFRL LINO, Raul – «[Pousada da Arrábida]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
[DGEMN]. 27 Janeiro 1939. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 274.

pa234 AFRL LINO, Raul – «[Pousada de S. Martinho]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
[DGEMN]. 27 Janeiro 1939. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 273.

pa235 AFRL LINO, Raul – «[Pousada no Alentejo]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
[DGEMN]. 27 Janeiro 1939. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 272.

pa236 AFRL LINO, Raul – «[Pousada no Algarve]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
[DGEMN]. 27 Janeiro 1939. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 271.

pa238 AFRL LINO, Raul – «[Sede da Junta de Freguesia de Vendas Novas]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 2 Fev. 1939. 2 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 276.

pa239 AFRL LINO, Raul – «[Paços do Concelho, Oeiras]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 4 Fev. 1939. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 277.

pa241 AFRL LINO, Raul – «[Câmara Municipal Praia da Vitória: edifício para 
instalação de alguns serviços municipais]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 11 Fev. 1939. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 283.

pa240 AFRL LINO, Raul – «[Sé de Elvas]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 11 
Fev. 1939. 2 doc. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 282.

pa242 AFRL LINO, Raul – «[Mercado agrícola, Vendas Novas]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. DGEMN. 17 Fev. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 284.

pa243 AFRL LINO, Raul – «[Adaptação do edifício do Convento do Ferro, 
Porto]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 18 Fev. 1939. 2 f. AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 285.

pa244 AFRL LINO, Raul – «[Ampliação dos Paços do Concelho, Aguiar da Beira]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 23 Fev. 1939. 2 f. AFRL, Armário 
B: RAP (2.º vol.), 286.

pa245 AFRL LINO, Raul – «[Projecto de três pousadas: Serra da Estrêla, Vale do 
Vouga e Serra do Mourão]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [DGEMN]. 2 
Março 1939. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 287.

pa246 AFRL LINO, Raul – «[Ampliação dos Paços do Concelho, Guarda]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 3 Março 1939. 2 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 288.

pa247 AFRL LINO, Raul – «[Edifício CTT, V. N. de Gaia]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 4 Março 1939. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 289.

pa248 AFRL LINO, Raul – «[Casa do Povo - tipo “A”. Adaptação ao Alentejo]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 14 Março 1939. 2 f. AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 290.

pa249 AFRL LINO, Raul – «[Melhoramentos Santuário de Penafiel]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. DGEMN. 22 Março 1939. 2 doc. 2 f. AFRL, Armário 
B: RAP (2.º vol.), 291, 292.

pa250 AFRL LINO, Raul – «[Capela de Nossa Senhora de La-Salette, Oliveira de 
Azeméis]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 31 Março 1939. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 293.

pa1205 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de quatro tapetes de Arraiolos e de uma 
colcha bordada pertencentes à Viscondessa de Pindella]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. DGEMN, Repartição de Estudos e Obras de Monu-
mentos/SAPN. 14 Abril 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa251 AFRL LINO, Raul – «[Paços do Concelho, Paredes]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 25 Abril 1939. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 294.

pa252 AFRL LINO, Raul – «[Paços do Concelho, Figueiró dos Vinhos]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. DGEMN. 29 Abril 1939. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(2.º vol.), 295.

pa387 AFRL ALMADA, Lourenço Vaz de – «[Restauro do quarto e painéis de 
azulejo do Palácio do Conde de Almada]». [Informação. Pedido]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 30 Nov. 1938. 2 f. AFRL, Armário 
B: RAP (2.º vol.), 246.

pa215 AFRL LINO, Raul – «[Edifício CTT Lamego]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 6 Dez. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 249.

pa214 AFRL LINO, Raul – «[Novo edifício CTT Beja]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 6 Dez. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 248.

pa216 AFRL LINO, Raul – «[Edifício CTT Caramulo]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 7 Dez. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 250.

pa277 AFRL LINO, Raul – «[Ermida de S. Clemente de Arcena]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. DGEMN. 12 Dez. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 251.

pa217 AFRL LINO, Raul – «[Nova Casa da Moeda - edifício das oficinas]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 15 Dez. 1938. 3 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 252.

pa1151 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional de Queluz. Relatório: 
Nov. 1938 - Arranjo do arvoredo]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN 
[Repartição de Estudos e Obras de Monumentos.] 20 Dez. 1938. 2 
f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa388 AFRL LINO, Raul – «[Igreja Paroquial da Benedita]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 22 Dez. 1938. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 254.

pa389 AFRL LINO, Raul – «[Restauro de azulejos e de um quarto no prédio 
histórico denominado Palácio Conde de Almada]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. DGEMN. 24 Dez. 1938. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º 
vol.), 247.

 1939 ———————————————————————
pa218 AFRL LINO, Raul – «[Obras no Castelo de Alvito]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 

DGEMN. 3 Janeiro 1939. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 255.

pa219 AFRL LINO, Raul – «[Guarita para a guarda do Palácio da Assembleia 
Nacional]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 4 Janeiro 1939. 2 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 256.

pa220 AFRL LINO, Raul – «[Edifício CTT Portalegre]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 5 Janeiro 1939. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 257.

pa221 AFRL LINO, Raul – «[Delegação aduaneira de Setúbal]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. DGEMN. 6 Janeiro 1939. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 
259.

pa222 AFRL LINO, Raul – «[Igreja de Santo António das Antas, Porto]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. DGEMN. 6 Janeiro 1939. 2 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 258.

pa223 AFRL LINO, Raul – «[Muro de suporte e balaustrada em frente do 
cemitério de Beja]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 9 Janeiro 
1939. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 260.

pa224 AFRL LINO, Raul – «[Palácio da Assembleia Nacional - entrada na fachada 
sôbre S. Bento]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 10 Janeiro 1939. 
1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 261.

pa225 AFRL LINO, Raul – «[Conclusão do edifício da Assembleia Nacional - 
grades do vestíbulo]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 11 Janeiro 
1939. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 262.

pa226 AFRL LINO, Raul – «[Hospital da Misericórdia, Baião]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 12 Janeiro 1939. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 264.

pa227 AFRL LINO, Raul – «[Igreja da Misericórdia, Angra do Heroísmo]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 13 Janeiro 1939. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 265.

pa228 AFRL LINO, Raul – «[Igreja de Nossa Senhora, Mértola]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. DGEMN. 16 Janeiro 1939. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º 
vol.), 266.

pa229 AFRL LINO, Raul – «[F.N.A.T. - Colónia de férias infantil, Costa da 
Caparica]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 19 Janeiro 1939. 2 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 267.

pa237 AFRL LINO, Raul; VARELA, António – «[Obras de conclusão do Mercado 
de Peniche]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 20 Janeiro a 1 Fev. 
1939. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 275.
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pa272 AFRL LINO, Raul – «[Pousada de Alijó]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
[DGEMN]. 2 Nov. 1939. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 325.

pa273 AFRL LINO, Raul – «[Matadouro Municipal, Vila Nova da Barquinha]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 5 Nov. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 327.

pa274 AFRL LINO, Raul – «[Monumento aos Mortos da Grande Guerra, Faro]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 5 Nov. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 328.

pa275 AFRL LINO, Raul – «[Palácio dos Condes de Almada, Lisboa]». [Proposta]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 5 Nov. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 326.

pa276 AFRL LINO, Raul – «[Igreja de Madaíl]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 
9 Nov. 1939. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 329.

 1940 ———————————————————————
pa278 AFRL LINO, Raul – «[Aformoseamento do Campo de Viriato em Vizeu]». 

[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 2 Janeiro 1940. 2 doc. 2 f. AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 331, 332.

pa279 AFRL LINO, Raul – «[Monumento a D. Maria I]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 29 Janeiro 1940. 8 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 334.

pa280 AFRL LINO, Raul – «[Ante-projecto de ampliação do Museu dos Coches]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 2 Fev. 1940. 2 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 333.

pa805 AFRL LINO, Raul – «[Ruínas de casa, Constância]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
[DGEMN]. Março 1940. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 335.

pa1105 AFRL [LINO, Raul] – «[Transformação do tecto do Salão do corpo 
manuelino]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [DGEMN, Repartição de Estudos 
e Obras de Monumentos]. 1 Maio 1940. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa282 AFRL LINO, Raul – «[Edifício da Emissora Nacional do Norte (Perafita)]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 24 Julho 1940. 2 f. AFRL, Armário 
B: RAP (2.º vol.), 341.

 1941 ———————————————————————
pa283 AFRL LINO, Raul – «[Museu e Laboratório de Antropologia, de Coimbra]». 

[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 9 Abril 1941. 1 f. AFRL, Armário 
B: RAP (2.º vol.), 350.

pa284 AFRL LINO, Raul – «[Piscina para Espinho]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 27 Maio 1941. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 354.

pa285 AFRL LINO, Raul – «[Concurso público para o fornecimento do mobili-
ário para a Biblioteca Pública de Braga]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 2 Agosto 1941. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 357.

pa286 AFRL LINO, Raul – «[Conclusão da Igreja de S. Torcato, Guimarães]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 6 Agosto 1941. 1 f. AFRL, Armário 
B: RAP (2.º vol.), 359.

pa287 AFRL LINO, Raul – «[A transformação da Capela Mor da Sé de Lisboa]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 11 Agosto 1941. 3 f. AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 356.

pa288 AFRL LINO, Raul – «[Ante-projecto de Mausoléu à memória de João 
Marcelino Arroio]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 20 Set. 1941. 
1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 360.

pa289 AFRL LINO, Raul – «[Muro de suporte das casas do Pátio do Salema que 
dão para o pátio superior do Palácio da Independência]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. DGEMN. 22 Set. 1941. 3 f. AFRL, Armário B: RAP 
(2.º vol.), 361.

pa290 AFRL LINO, Raul – «[Paços do Concelho de Táboa]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 4 Out. 1941. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 362.

pa291 AFRL LINO, Raul – «[Mercado Municipal de Matosinhos]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. DGEMN. 13 Out. 1941. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 363.

pa292 AFRL LINO, Raul – «[Centrais telegráfica, telefónica e circunscrição 
técnica de Lisboa]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 8 Nov. 1941. 4 
f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 365.

pa293 AFRL LINO, Raul – «[Mobiliário da Estação Agronómica Nacional]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 10 Nov. 1941. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 366.

pa253 AFRL LINO, Raul – «[Edifício do Govêrno Civil e outras repartições 
públicas, Beja]». [Relatório]. [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 18 
Maio 1939. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 296.

pa254 AFRL LINO, Raul – «[Santuário da Nossa Senhora da Assunção de Santo 
Tirso]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 22 Maio 1939. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 297.

pa255 AFRL LINO, Raul – «[Jardim Infantil destinado à cêrca do Liceu Maria 
Amélia Vaz de Carvalho]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 24 Maio 
1939. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 298.

pa1470 AFRL LINO, Raul – «[Palácio dos Condes de Almada]». [Proposta]. [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 13 Junho 1939. 3 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 301, 324.

pa256 AFRL LINO, Raul – «[Portão da Sé de Lisboa]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 1 Julho 1939. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 302.

pa258 AFRL LINO, Raul – «[Arranjo do Monte de Stª Luzia, Viana do Castelo]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 12 Julho 1939. 2 f. AFRL, Armário 
B: RAP (2.º vol.), 304.

pa257 AFRL LINO, Raul – «[Monte do Pilar, freguesia de Penamaior, Paços de 
Ferreira]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 12 Julho 1939. 3 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 303.

pa259 AFRL LINO, Raul – «[Plano de Urbanização Vila de Paços de Ferreira]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 12 Julho 1939. 1 f. AFRL, Armário 
B: RAP (2.º vol.), 305.

pa260 AFRL LINO, Raul – «[Ampliação do edifício dos Paços do Concelho, 
Ancião]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 13 Julho 1939. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 306.

pa261 AFRL LINO, Raul – «[Ruínas de uma Mansão do segundo quartel do 
século XVI]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 18 Julho 1939. 2 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 307.

pa1471 AFRL LINO, Raul – «[Remodelação do edifício dos Paços do Concelho em 
Santarém]». [Parecer]. [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 20 Julho 
1939. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 308.

pa262 AFRL LINO, Raul – «[Trabalhos de conclusão da Sala dos Autos do Liceu 
André de Gouveia em Évora]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 28 
Julho 1939. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 309.

pa263 AFRL LINO, Raul – «[Obras no Castelo de Portel]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 29 Julho 1939. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 311.

pa264 AFRL LINO, Raul – «[Reparação da Igreja de San Matias, concelho de 
Beja]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 29 Julho 1939. 2 f. AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 310.

pa265 AFRL LINO, Raul – «[Monumento aos Mortos da Grande Guerra, 
Guarda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 4 Agosto 1939. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 312.

pa266 AFRL LINO, Raul – «[Nota dos objectos de Arte (pinturas e esculturas) 
que se encontram no Palácio da Assembleia Nacional]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. DGEMN. 5 Agosto 1939. 3 f. AFRL, Armário B: RAP 
(2.º vol.), 313.

pa1220 AFRL LINO, Raul – «[Proposta de aquisição de várias peças para os 
Palácios Nacionais]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, Repartição 
de Estudos e Obras de Monumentos. 12 Agosto 1939. 2 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa267 AFRL LINO, Raul – «[Casino da Madeira, Funchal]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 14 Agosto 1939. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 318.

pa268 AFRL LINO, Raul – «[“Hotel do Monte Sereno”. Sintra (Adaptação do 
edifício inacabado a Pousada)]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [DGEMN]. 
14 Agosto 1939. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 317.

pa269 AFRL LINO, Raul – «[Palácio dos Marqueses de Pombal, em Oeiras ]». 
[Relatório]. [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 4 Set. 1939. 2 f. AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 319.

pa270 AFRL LINO, Raul – «[Edifício CTT Bragança]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 5 Set. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 320.

pa271 AFRL LINO, Raul – «[Mosteiro de Belém: adaptação da Casa do Capítulo a 
Panteão Nacional]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 26 Out. 1939. 
3 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 323.
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pa315 AFRL LINO, Raul – «[Plano de Arranjo e Extensão da Cidade de 
Coimbra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 14 Agosto 1944. 6 f. 
AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 432.

pa316 AFRL LINO, Raul – «[Edifício CTT Tortozendo]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 21 Set. 1944. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 433.

pa317 AFRL LINO, Raul – «[Edifício CTT Covilhã]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 20 Nov. 1944.  2 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 434.

 1945 ———————————————————————
pa318 AFRL LINO, Raul – «[Edifício CTT Espinho]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 

DGEMN. 22 Fev. 1945. 1 f. AFRL, Armário B.

pa319 AFRL LINO, Raul – «[2º projecto para o novo edifício CTT Ponta 
Delgada]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 2 Março 1945. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 436.

pa320 AFRL LINO, Raul – «[Pinturas na escadaria nobre da Faculdade de 
Medicina]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 5 Março 1945. 2 f. 
AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 437.

pa321 AFRL LINO, Raul – «[Edifício da Junta Autónoma do porto de Setúbal]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 15 Março 1945. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (3.º vol.), 438.

pa322 AFRL LINO, Raul – «[Zona de protecção do Palácio Nacional da Ajuda]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 21 Março 1945. 2 f. AFRL, 
Armário B: RAP (3.º vol.), 439.

pa323 AFRL LINO, Raul – «[Novo edifício CTT Figueiró dos Vinhos]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. DGEMN. 18 Abril 1945. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(3.º vol.), 440.

pa324 AFRL LINO, Raul – «[Lista: fotografias das obras executadas em Palácios 
e Teatros Nacionais para apresentar na Exposição ]». [Lista]. [Dacti-
loscrito]. Lisboa. DGEMN. 2 Maio 1945. 3 f. AFRL, Armário B: RAP 
(3.º vol.), 441.

pa325 AFRL LINO, Raul – «[Zona de protecção do Palácio da Assembleia Nacional. 
Ante-projecto do jardim do lado Sul]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 28 Maio 1945. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 442.

pa326 AFRL LINO, Raul – «[Novo edifício CTT Pombal]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 21 Junho 1945. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 444.

pa327 AFRL LINO, Raul – «[Pavilhão de Turismo, Albufeira]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 30 Junho 1945. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 445.

pa328 AFRL LINO, Raul – «[Desenhos e sugestões para o arranjo da fachada 
principal do edifício dos C.T.T. na Praça dos Restauradores]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. DGEMN. 9 Julho 1945. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(3.º vol.), 446.

pa329 AFRL LINO, Raul – «[Prisão de Mulheres, Tires]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 17 Julho 1945. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 447.

pa330 AFRL LINO, Raul – «[Um problema de Arte em Portugal]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. DGEMN. 30 Out. 1945. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º 
vol.), 450.

pa331 AFRL LINO, Raul – «[Comentário de um relatório do Snr. Engº. Ricardo 
Amaral a propósito das obras no claustro do Palácio Ducal de Vila 
Viçosa]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 6 Nov. 1945. 3 f. AFRL, 
Armário B: RAP (3.º vol.), 451.

pa332 AFRL LINO, Raul – «[Junta Autónoma do Porto de Setúbal. Projecto do 
edifício para sede dos serviços]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 
29 Dez. 1945. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 453.

 1946 ———————————————————————
pa334 AFRL LINO, Raul – «[Retábulo do altar mor da capela do Palácio Nacional 

da Pena]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 3 Janeiro 1946. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 456.

pa333 AFRL LINO, Raul – «[Utilização do terreno do Estado, sito na Rua do Pre-
sidente Arriaga e que torne já para a Travessa de Dom Brás]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 9 Janeiro 1946. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (3.º vol.), 454.

pa335 AFRL LINO, Raul – «[Ampliação do edifício da Estação Agronómica 
Nacional]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 2 Out. 1946. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 458.

pa294 AFRL LINO, Raul – «[Convento das Trinas – ante-projecto de adaptação 
a arquivo]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 24 Nov. 1941. 2 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 367.

pa295 AFRL LINO, Raul – «[Arranjo da Praça Conde de Agrolongo, Braga]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 27 Dez. 1941. 3 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 370.

 1942 ———————————————————————
pa296 AFRL LINO, Raul – «[Construções antigas do Bairro da Ajuda]». [Dactiloscrito]. 

Lisboa. DGEMN. 4 Fev. 1942. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 372.

pa297 AFRL FERNANDES, Maçãs Raul A. – «[Requerimento e projecto apre-
sentado por Manuel Maria Rodrigues de Melo Travassos Valdez]». 
[Ordem de Serviço]. [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 26 Março 
1942. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 377.

pa299 AFRL LINO, Raul – «[Calcetamento da Vila de Santa Cruz, Ilha da 
Madeira]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 13 Abril 1942. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 374.

pa300 AFRL LINO, Raul – «[Câmara Municipal de Beja - Urbanização]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 17 Abril 1942. 2 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 375.

pa298 AFRL LINO, Raul – «[Projecto apresentado por Manuel Maria Rodrigues 
de Melo Travassos Valdez]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 27 
Abril 1942. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 376.

pa301 AFRL LINO, Raul – «[Decoração do Palácio de Justiça de Coimbra]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 14 Maio 1942. 2 doc. 8 f. AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 379; 387.

pa302 AFRL LINO, Raul – «[Urbanização da Marinha Grande]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. DGEMN. 4 Junho 1942. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 380.

 1943 ———————————————————————
pa303 AFRL LINO, Raul – «[Preventório do Funchal]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 

DGEMN. 1 Abril 1943. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 397.

pa304 AFRL LINO, Raul – «[Sede do Grémio dos Industriais de Conservas de 
Peixe, Setúbal]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 6 Maio 1943. 2 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 398.

pa305 AFRL LINO, Raul – «[Urbanização de Monte-Real]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 14 Julho 1943. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 400.

pa306 AFRL LINO, Raul – «[Mercado Municipal de Chaves]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 22 Julho 1943. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 402.

pa307 AFRL LINO, Raul – «[Teatro de Garcia de Resende, Évora]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. DGEMN. 17 Agosto 1943. 2 f. AFRL, Armário B: RAP 
(2.º vol.), 410.

pa308 AFRL LINO, Raul – «[Igreja de Jesus – ante-projecto de um campanário]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 21 Set. 1943. 1 f. AFRL, Armário 
B: RAP (2.º vol.), 411.

pa309 AFRL LINO, Raul – «[Protecção de monumentos contra efeitos de bom-
bardeamentos]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 29 Set. 1943. 2 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 414.

pa310 AFRL LINO, Raul – «[Projecto de transformação da Capela Mor da Sé de 
Lisboa. Parecer da 1ª. Sub-Secção da 6ª. Secção da J.N.E.]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. DGEMN. 14 Dez. 1943. 3 f. AFRL, Armário B: RAP 
(2.º vol.), 418.

pa311 AFRL LINO, Raul – «[Painéis decorativos da Escadaria Nobre do Palácio 
da Assembleia Nacional]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 17 Dez. 
1943. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 419.

 1944 ———————————————————————
pa312 AFRL LINO, Raul – «[Edifício de Repartições Públicas de Aveiro]». [Dac-

tiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 15 Março 1944. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (3.º vol.), 426.

pa313 AFRL LINO, Raul – «[Plano de arranjo, extensão e embelezamento do 
Luso]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 17 Maio 1944. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (3.º vol.), 428.

pa314 AFRL LINO, Raul – «[Ante-projecto do Plano de Urbanização da Vila de 
Águeda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 7 Junho 1944. 2 f. 
AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 429.
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pa350 AFRL LINO, Raul – «[Museu Rainha D. Leonor, Beja - Reparações]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 3 Dez. 1947. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (3.º vol.), 505.

 1948 ———————————————————————
pa351 AFRL LINO, Raul – «[Repartições Públicas, Vila Verde]». [Dactiloscrito]. 

Lisboa. DGEMN. 6 Janeiro 1948. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º 
vol.), 522.

pa352 AFRL LINO, Raul – «[Igreja, Bairro da Encarnação]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. DGEMN. 20 Janeiro 1948. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º 
vol.), 489.

pa353 AFRL LINO, Raul – «[Zona de protecção do Palácio Nacional de Queluz e 
dos Jardins]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 22 Janeiro 1948. 1 
f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 506.

pa877 AFRL LINO, Raul – «[O Paço de S. Miguel em Évora]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 28 Fev. 1948. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 520.

pa878 AFRL LINO, Raul – «[Cine-Teatro Pax-Julia, Beja]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 5 Março 1948. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 523.

pa354 AFRL LINO, Raul – «[A Arte de conservar os Monumentos]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. [DGEMN]. [Maio 1948]. 2 doc. 5 f. AFRL, Armário 
B: RAP (3.º vol.), 517, 520A. [Nota manuscrita: «Preâmbulo para 
um folheto de propaganda da DGEMN para a Repartição de Obras 
Públicas no I.S.T. em 1948»].

t1227  LINO, Raul [introdução] – Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais. 15 Anos de Obras Públicas. Lisboa: Ministério das Obras 
Públicas e Comunicações. DGEMN, Maio 1948.

 1949 ———————————————————————
pa368 AFRL LINO, Raul – «[Catálogos - Guias ilustrados dos Palácios 

Nacionais]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 1949. 3 doc. 10 f. 
AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 545, 546, 547.

pa357 AFRL LINO, Raul – «[Palavras ditas ao tomar posse do lugar de Director 
dos Serviços dos Monumentos Nacionais]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. Janeiro 1949. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 532.

pa356 AFRL LINO, Raul – «[Palácio de Cristal, Porto - Projecto de novos 
edifícios]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 28 Janeiro 1949. 5 f. 
AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 533.

pa358 AFRL LINO, Raul – «[A apaixonada exposição do Chefe dos Serviços de 
Propaganda e Turismo da Administração Geral do Porto de Lisboa 
sobre o Terreiro do Paço]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 14 
Março 1949. 6 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 535.

pa723 AFRL LINO, Raul – «[Nota sobre a escolha dos arquitectos que elaborarão 
os projectos dos novos edifícios públicos]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN, DNISP. Abril 1949. 2 doc. 6 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º 
vol.), 537, 537a.

pa722 AFRL LINO, Raul – «[Arranjo da Sala da Biblioteca do Tribunal da Relação 
de Lisboa]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 11 Abril 1949. 
2 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 536.

pa367 AFRL LINO, Raul; BIRCHLER, Linus – «[Centre Europeen d’Études 
pour les Chateaux, Zurich]». [Correspondência]. [Dactiloscrito]. 
DGEMN. Maio 1949 - Set. 1950. 13 doc. 24 f. AFRL, Armário B.

pa359 AFRL LINO, Raul – «[Remodelação do edifício da Caixa Geral de Depósitos, 
Crédito e Previdência - Ponta Delgada]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 23 Junho 1949. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 543.

pa361 AFRL LINO, Raul – «[Congresso do Instituto Europeu para os Castelos, 
Zurique]». [Relatório]. [Dactiloscrito]. DGEMN. Julho 1949. 5 f. 
AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 563.

pa362 AFRL LINO, Raul – «[Conservação de Monumentos - princípios formu-
lados pelo Professor Dr. Linus Birchler]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. Julho 1949. 3 doc. 9 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 
562, 243, 560.

pa360 AFRL LINO, Raul – «[Excertos do livro “Scienza ed arte del restauro architet-
tonico, idee ed esempi” de Ambrogio Annoni]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. Julho 1949. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 561.

pa336 AFRL LINO, Raul – «[Construção no ângulo da Calçada de Palma de 
Baixo com a Estrada das Laranjeiras, perto do Palácio dêste mesmo 
nome]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 7 Out. 1946. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (3.º vol.), 459.

pa337 AFRL LINO, Raul – «[Abrigo para passageiros na zona central do porto, 
Setúbal]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 9 Out. 1946. 2 f. AFRL, 
Armário B: RAP (3.º vol.), 460.

pa338 AFRL LINO, Raul – «[Proposta para a decoração da “gare” marítima da 
Rocha do Conde de Óbidos]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 16 
Dez. 1946. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 466.

pa339 AFRL LINO, Raul – «[Instalação da F.N.A.T. Setúbal]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 23 Dez. 1946. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 467.

 1947 ———————————————————————
pa1489 AFRL LINO, Raul – «[Arquitectura que deverá prevalecer nas Novas Insta-

lações para os Serviços Públicos]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 
[1947]. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 473A, 521.

pa340 AFRL LINO, Raul – «[Centrais telegráfica, telefónica e circunscrição 
técnica de Lisboa]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 20 Fev. 1947. 
1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 493.

pa341 AFRL LINO, Raul – «[Igreja, Bairro da Encarnação]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 21 Fev. 1947. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 488.

pa342 AFRL LINO, Raul – «[Garage, abegoaria e anexo D. G. dos Serviços Flores-
tais e Agrícolas]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 19 Março 1947. 
1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 494.

pa343 AFRL LINO, Raul – «[Casa de pastor e curral para ovelhas - Direcção 
Geral dos Serviços Florestais e Agrícolas]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 24 Março 1947. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 495.

pa872 AFRL LINO, Raul – «[Instalação de uma Tôrre de Rádio no terraço de 
cobertura do edifício da Biblioteca Nacional]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
[DGEMN]. 29 Março 1947. 1 f.  AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 496.

pa344 AFRL LINO, Raul – «[Palácio Foz: acabamento e restauro de três salas do 
andar nobre]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 3 Abril 1947. 3 f. 
AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 497.

pa873 AFRL LINO, Raul – «O assunto da pedreira de S. Pedro na Serra de 
Sintra». [Dactiloscrito]. Lisboa. [DGEMN]. Junho 1947. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (3.º vol.), 475.

pa345 AFRL LINO, Raul – «[Novos edifícios CTT Setúbal]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 17 Julho 1947. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 477.

pa346 AFRL LINO, Raul – «[Ante-projecto do edifício dos C.T.T. Vila da 
Madalena, Ilha do Pico]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 25 Julho 
1947. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 498.

pa720 AFRL LINO, Raul – «[Escolha dos Elementos Escultóricos que hão-de 
guarnecer os nichos existentes nos edifícios do Terreiro do Paço]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 30 Julho 1947. 5 f. AFRL, Armário 
B: RAP (3.º vol.), 499, 499a, 478.

pa347 AFRL LINO, Raul – «[Filial da Caixa Geral de Depósitos em Coimbra. Ante-
-projecto]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 31 Julho 1947. 2 f. 
AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 500.

pa349 AFRL LINO, Raul – «[Novo edifício da Caixa Geral de Depósitos em Faro. 
Ante-projecto]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 31 Julho 1947. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 501.

pa348 AFRL LINO, Raul – «[Novo edifício da Caixa Geral de Depósitos na 
Covilhã. Ante-projecto]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 31 Julho 
1947. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 502.

pa874 AFRL LINO, Raul – «[Refúgio da Tutoria Central da Infância do Porto]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 4 Agosto 1947. 1 f. AFRL, Armário 
B: RAP (3.º vol.), 503.

pa875 AFRL LINO, Raul – «[Ministério do Interior. Remodelação]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. DGEMN. 27 Agosto 1947. 3 doc. 6 f. AFRL, Armário 
B: RAP (3.º vol.), 481, 482, 504.

pa721 AFRL LINO, Raul – «[Encomenda dos Elementos Escultóricos para os nichos 
existentes nos edifícios do Terreiro do Paço]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 12 Set. 1947. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 483.
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pa730 AFRL [LINO, Raul] – «[Esboceto para o novo Edifício dos Ministérios das 
Obras Públicas e das Comunicações. Aspectos exteriores]». [Manus-
crito]. Lisboa. [DGEMN, DNISP]. Set. 1952. 4 f. AFRL, Armário B: 
RAP (4.º vol.), 668.

pa819 AFRL LINO, Raul – «[Nova Sede da Administração Geral do Porto de 
Lisboa (Ante-Projecto)]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [DGEMN, DNISP]. 
Set.1952. 3 doc. 11 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 667, 707, 708.

 1953 ———————————————————————
pa731 AFRL [LINO, Raul] – «[Obras no Ministério do Ultramar]». [Dactilos-

crito]. Lisboa. [DGEMN, DNISP]. Janeiro 1953. 2 f. AFRL, Armário 
B: RAP (4.º vol.), 676.

pa820 AFRL LINO, Raul – «[Pintura mural no Panteão dos Patriarcas - Lisboa]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. [DGEMN, DNISP]. Março 1953. 3 f. AFRL, 
Armário B: RAP (4.º vol.), 683.

pa732 AFRL LINO, Raul – «[Tribunal de Contas, Salão da Biblioteca]». [Dactilos-
crito e Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 24 Abril 1953. 2 doc. 
4 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 687, 686.

pa733 AFRL LINO, Raul – «[Ministério das Corporações e Previdência Social. 
Aspectos Externos]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [DGEMN, DNISP]. 
Dez. 1953. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 703, 703A.

 1954 ———————————————————————
pa823 AFRL LINO, Raul – «[Torre Sineira do antigo Mosteiro de Odivelas]». 

[Dactiloscrito]. Lisboa. [DGEMN]. 1954. 2 f. AFRL, Armário B: RAP 
(4.º vol.), 711.

pa821 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Ante-projecto]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. [DGEMN, DNISP]. 31 Janeiro 1954. 9 f. AFRL, Armário B: 
RAP (4.º vol.), 710.

pa734 AFRL LINO, Raul – «[Projectos dos Ministérios de Obras Públicas e das 
Comunicações]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [DGEMN, DNISP]. 19 
Maio 1954. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 717.

pa822 AFRL LINO, Raul – «[Administração Geral do Porto de Lisboa. Novo Ante-
-Projecto de Fachadas, que inclui uma variante]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. DGEMN, DNISP. 24 Set. 1954. 6 f. AFRL, Armário B: RAP 
(4.º vol.), 726.

pa735 AFRL LINO, Raul – «[Sala das Sessões da Junta do Crédito Público: 
mudança de sala da tela pintada de Nossa Senhora]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. DGEMN, DNISP. 24 Nov. 1954. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(4.º vol.), 730.

 1955 ———————————————————————
pa824 AFRL LINO, Raul – «[Instituto de Medicina Tropical. Ante-projecto]». 

[Dactiloscrito]. Lisboa. [DGEMN, DNISP]. 19 Janeiro 1955. 3 f. 
AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 734.

 1959 ———————————————————————
pa742 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional de Lisboa. Decorações no novo 

edifício]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 20 Fev. 1959. 2 
f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 843.

 1960 ———————————————————————
pa900 AFRL LINO, Raul – «[Projecto de remodelação do Edifício do Ministério 

da Justiça]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. [1960]. 6 f. 
AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 910 e RAP (7.º vol.), 1345.

pa800 AFRL LINO, Raul – «[Obras escultóricas para o edifício da Biblioteca 
Nacional. Informação]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 13 
Maio 1960. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 890, 891A.

pa743 AFRL LINO, Raul – «[Informação sobre o procedimento adoptado na 
escolha dos artistas que executariam as obras de Arte previstas para 
o edifício da Biblioteca Nacional]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, 
DNISP. 6 Agosto 1960. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 902.

pa899 AFRL LINO, Raul – «[Remodelação do Edifício do Ministério da Justiça: 
sobre o parecer do Conselho Superior de Obras Públicas.]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. Nov. 1960. 3 f. AFRL, Armário B: 
RAP (5.º vol.), 911.

pa836 AFRL LINO, Raul – «[Estudo de candeeiros de iluminação pública para o 
Terreiro do Paço]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. [Out. 1949]. 3 f. 
AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 578.

pa364 AFRL LINO, Raul – «[Extremoz – depósitos de água em construção nas 
proximidades do antigo Palácio de D. Diniz]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. Out. 1949. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 553.

pa724 AFRL LINO, Raul – «[Iluminação do Terreiro do Paço]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. DGEMN. Out. 1949. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 554.

pa363 AFRL LINO, Raul – «[Reparação e pinturas do Terreiro do Paço - subs-
tituição da côr amarela pela côr verde]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 14 Out. 1949. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 555.

pa882 AFRL LINO, Raul – «[Sala do Risco]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 16 
Out. 1949. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 558.

pa883 AFRL LINO, Raul – «[Sedes da 11ª. e 12ª. Secção de Conservação da Junta 
Autónoma de Estradas, Elvas]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 21 
Out. 1949. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 564.

pa1466 AFRL LINO, Raul – «[Ministério das Finanças. Projecto da Decoração 
do Claustro]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN. 23 Out. 1949. 2 f. 
AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 565.

pa725 AFRL [o vogal-contabilista] – «[Aposentação de Raul Lino]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 7 Nov. 1949. 3 f. AFRL, Armário B: 
RAP (3.º vol.), 577.

pa365 AFRL LINO, Raul – «[Fonte Henriquina, Évora]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 11 Nov. 1949. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 574.

pa366 AFRL – «[Aposentação do Arquitecto Raul Lino]». [2 recortes]. Lisboa. 
DGEMN. 20 Nov. 1949. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 567.

pa884 AFRL ULRICH, José Frederico – «[Palácio de D. Manuel em Évora: parecer 
sobre ofício do Governador Civil de Évora]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 16 Dez. 1949. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 568.

 1950 ———————————————————————
pa885 AFRL LINO, Raul – «[Instituto Nacional de Estatística: fornecimento de 

duas estátuas para a fachada principal do edifício]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. [DGEMN, DNISP]. 16 Junho 1950. 2 f. AFRL, Armário B: 
RAP (3.º vol.), 590.

pa886 AFRL LINO, Raul – «[Edifício para a Sub-Directoria da Polícia Judiciá-
ria]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [DGEMN, DNISP]. 24 Junho 1950. 2 f. 
AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 597.

pa726 AFRL LINO, Raul – «[Azulejos na obra do Arquivo Geral instalado no 
antigo Convento das Trinas]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, 
DNISP. 19 Agosto 1950. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 605.

pa727 AFRL LINO, Raul – «[Estudo para o Palácio de Justiça do Porto]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 27 Dez. 1950. 5 f. AFRL, 
Armário B: RAP (3.º vol.), 615.

 1951 ———————————————————————
pa818 AFRL LINO, Raul – «[Igreja de S. José de Coimbra]». [Dactiloscrito]. 

Lisboa. [DGEMN]. 1951. 7 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 629.

pa740 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN, Comissão das Novas Instalações da Biblioteca Nacional. 
26 Junho 1951. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 633.

pa741 AFRL LINO, Raul – «[Observações suscitadas pela exposição do Sr. 
Inspector Superior das Bibliotecas e Arquivos, de 9 de Julho, sobre 
o parecer dos outros membros da comissão nomeada para o estudo 
do problema das instalações da Biblioteca Nacional]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. DGEMN, Comissão das Novas Instalações da Biblioteca 
Nacional. Julho 1951. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 635. 

pa729 AFRL LINO, Raul – «[Salão Nobre do Torreão Oriental da Praça do Comércio. 
Ante-projecto da Transformação]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, 
DNISP. 18 Set. 1951. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 641.

 1952 ———————————————————————
pa1465 AFRL LINO, Raul – «[A Nova Sede do Ministério dos Negócios Estrangei-

ros]». [Explanação]. [Dactiloscrito]. Lisboa. [DGEMN]. [1952]. 6 f. 
AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 673.
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pa765 AFRL LINO, Raul – «[Baixos-relevos para os planos inclinados da Entrada 
Principal da Biblioteca Nacional]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, 
DNISP. 5 Dez. 1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1017.

pa766 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Estátua de Eça de Queiróz para 
o corpo do Anfiteatro (exterior)]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, 
DNISP. 6 Dez. 1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1018.

pa767 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Estátua de Eça de Queiróz para 
o corpo do Anfiteatro (exterior)]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, 
DNISP. 18 Dez. 1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1021.

 1963 ———————————————————————
pa768 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Estátua de Gil Vicente pelo 

Escultor Joaquim Correia]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 
12 Fev. 1963. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1033.

pa769 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Tapeçaria para a Sala de Leitura 
Geral]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 16 Fev. 1963. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1025.

pa770 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional, Estátua de Fernão Lopes, 
do Escultor Martins Correia]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, 
DNISP. 6 Abril 1963. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1035.

pa771 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Painel cerâmico para o Átrio 
do Anfiteatro - maqueta do Pintor Jorge Barradas]». [Manuscrito]. 
Lisboa. DGEMN, DNISP. 9 Maio 1963. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(5.º vol.), 1044.

pa909 AFRL LINO, Raul – «[Palácio de Justiça de Lisboa, Ante-Projecto]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. DGEMN. Junho 1963. 5 f. AFRL, Armário B: RAP 
(5.º vol.), 1048.

pa777 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Anfiteatro. Figuras de bronze 
do Escultor António Duarte]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, 
DNISP. 14 Julho 1963. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1051.

pa772 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Anfiteatro. Estátua de Fernão 
Lopes, do Escultor Martins Correia]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, 
DNISP. 16 Julho 1963. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1052.

pa773 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Anfiteatro. Estátua de Luís de 
Camões do Escultor Euclides Vaz]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, 
DNISP. 22 Julho 1963. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1053.

pa774 AFRL LINO, Raul – «[Painéis decorativos para o Átrio da Entrada Principal 
do edifício da Biblioteca Nacional]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, 
DNISP. 16 Set. 1963. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1060.

pa911 AFRL LINO, Raul – «[Carta para o Sr. Guilherme Camarinha sobre as tape-
çarias para a Biblioteca Nacional]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, 
DNISP. 14 Nov. 1963. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1066.

pa912 AFRL LINO, Raul – «[Palácio da Cidade. Maqueta do Projecto]». [Parecer]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. [DGEMN, DNISP]. 29 Nov. 1963. 3 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 1068.

pa776 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Estátua de Eça de Queiróz]». 
[Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 16 Dez. 1963. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 1071.

 1964 ———————————————————————
pa913 AFRL LINO, Raul – «[Carta para o Senhor Guilherme Camarinha sobre tape-

çarias para a Biblioteca Nacional]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, 
DNISP. 29 Fev. 1964. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1080.

pa915 AFRL LINO, Raul – «[Ponte sobre o Tejo: concurso de valorização plástica 
do maciço de amarração. Projectos nº 3 e n.º 17]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. [DGEMN]. Março 1964. 2 doc. 4 f. AFRL, Armário B: RAP 
(5.º vol.), 1081.

pa914 AFRL LINO, Raul – «[Maqueta da Estátua de D. Fernando]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. DGEMN. 27 Março 1964. 2 doc. 3 f. AFRL, Armário 
B: RAP (5.º vol.), 1084, 1085.

pa778 AFRL LINO, Raul – «[Tapeçarias para a Biblioteca Nacional]». [Manus-
crito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 27 Abril 1964. 1 f. AFRL, Armário 
B: RAP (5.º vol.), 1091.

pa779 AFRL LINO, Raul – «[Tapeçaria para a Sala de Leitura Geral na Biblioteca 
Nacional]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 5 Junho 1964.  
1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1097.

 1961 ———————————————————————
pa745 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional - Estátuas que ladeiam a Entrada 

do Anfiteatro]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. Fev. 1961. 
1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 891.

pa746 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Estátuas que ladeiam a Entrada 
do Anfiteatro]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 5 Maio 
1961. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 927.

pa747 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Cor das Fachadas]». [Manus-
crito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 16 Junho 1961. 3 f. AFRL, Armário 
B: RAP (5.º vol.), 934.

pa748 AFRL LINO, Raul – «[Resposta à exposição do Sr. Director da Biblioteca 
Nacional]». [Resposta a Ofício]. [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, 
DNISP. 16 Agosto 1961. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 940.

pa749 AFRL LINO, Raul – «[Estátuas para o edifício da Biblioteca Nacional]». 
[Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 19 Out. 1961. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), [entre 949 e 950].

pa750 AFRL LINO, Raul – «[Vestíbulo do Anfiteatro da Biblioteca Nacional]». 
[Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 21 Nov. 1961. 2 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 950.

pa751 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Côr das paredes exteriores]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 4 Dez. 1961. 2 f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 952.

 1962 ———————————————————————
pa753 AFRL LINO, Raul – «[Estátuas para a Entrada do Anfiteatro no edifício da 

Biblioteca Nacional]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. Janeiro 
1962. 3 doc. 6 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 941, 942, 413.

pa752 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Estátuas para a entrada do Anfi-
teatro]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 11 Janeiro 1962. 1 
f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 958.

pa754 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Medalhões para o grande portal 
do Anfiteatro. Escultor José Farinha]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, 
DNISP. 20 Março 1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 965.

pa755 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Vestíbulo do Anfiteatro. 
Alteração do Painel cerâmico]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, 
DNISP. 19 Maio 1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 977.

pa756 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Medalhões para o grande portal 
de entrada do Anfiteatro]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 
9 Julho 1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 991.

pa757 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Estátuas do Portal do Anfite-
atro]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 11 Julho 1962. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 992.

pa758 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Estátua de Gil Vicente pelo 
Escultor Joaquim Correia]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 
17 Julho 1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 993.

pa759 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Estátua de Fernão Lopes pelo 
Escultor Martins Correia]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 
20 Agosto 1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 999.

pa760 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Tapeçaria para o gabinete do 
Director. Pintor Carlos Botelho]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, 
DNISP. 29 Agosto 1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1001.

pa761 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Parede da escadaria no Átrio do 
Anfiteatro]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 4 Set. 1962. 1 
f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1006.

pa762 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Tapeçaria para o gabinete do 
Director pelo Pintor Carlos Botelho]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, 
DNISP. 3 Out. 1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1007.

pa763 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Decoração a fresco no grande 
átrio da Entrada. Maquetas do Pintor Lino António]». [Manuscrito]. 
Lisboa. DGEMN, DNISP. 29 Out. 1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(5.º vol.), 1008.

pa764 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Estátua de Camões pelo 
Escultor Euclides Vaz]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP.   
13 Nov. 1962. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1015.
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pa833 AFRL LINO, Raul – «[Palácio de Justiça. Simples sugestões a eito sobre as 
Obras de Arte destinadas aos três edifícios dos Tribunais]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. [DGEMN, DNISP]. Out. 1968. 6 f. AFRL, Armário 
B: RAP (6.º vol.), 1224a.

 1970 ———————————————————————
pa711 AFRL LINO, Raul – «[Em resposta ao memorandum sobre as Salas de 

Audiência no Palácio de Justiça de Lisboa ]». [Manuscrito]. Lisboa. 
[DGEMN, DNISP]. 6 Maio 1970. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º 
vol.), 1264.

pa788 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Estátuas sem Legenda]». 
[Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 29 Julho 1970. 2 f. AFRL, 
Armário B: RAP (6.º vol.), 1245.

pa1478 AFRL LINO, Raul – «Breve Nota para ser incluída na publicação do 1.º 
edifício acabado de construir para o Palácio de Justiça de Lisboa». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. [Set. 1970]. 2 f. AFRL, 
Armário B: RAP (6.º vol.), 1220.

 1971 ———————————————————————
pa712 AFRL LINO, Raul – «[Obra escultórica do Escultor Eduardo Sérgio para 

a Sala de Audiências do 5º. Juízo Cível do Tribunal de Lisboa]».  
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 23 Março 1971. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (7.º vol.), 1278.

 1972 ———————————————————————
pa837 AFRL LINO, Raul – «[Decorações da Escola Náutica]». [Dactiloscrito]. 

Lisboa. [DGEMN, DNISP]. 10 Março 1972. 4 doc. 8 f. AFRL, 
Armário B: RAP (7.º vol.), 1302, 1303, 1304, 1306.

pa813 AFRL LINO, Raul – «[Medalha para a Escola Náutica, Curso de Oficiais]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 29 Maio 1972. 2 f. AFRL, 
Armário B: RAP (7.º vol.), 1309.

pa814 AFRL LINO, Raul – «[Painel cerâmico em baixo-relevo destinado ao Instituto 
Nacional de Saúde Ricardo Jorge]». [Manuscrito]. Lisboa. [DGEMN, 
DNISP]. 6 Junho 1972. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1310.

pa815 AFRL LINO, Raul – «[Medalha: Inauguração da Escola de Oficiais da 
Marinha Mercante e Escola do Infante D. Henrique pelo Escultor 
Cabral Antunes]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [DGEMN, DNISP]. 27 
Julho 1972. 2 doc. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1312, 1314.

pa816 AFRL LINO, Raul – «[Dois estudos para o Monumento ao Professor Ricardo 
Jorge  pelo Escultor António Paiva]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [DGEMN, 
DNISP]. 31 Agosto 1972. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1315.

 1973 ———————————————————————
pa817 AFRL LINO, Raul – «[Medalha: Inauguração do Instituto Nacional de 

Saúde Doutor Ricardo Jorge]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [DGEMN, 
DNISP]. 20 Março 1973. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1321.

pa780 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Painel de cerâmica do Pintor 
Jorge Barradas]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 6 Nov. 
1964. 3 doc. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.),  1108, 1110, 1111.

 1965 ———————————————————————
pa737 AFRL LINO, Raul – «[Estudo da reconstrução do Teatro D. Maria II]». 

[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 9 Dez. 1965. 3 f. AFRL, 
Armário B: RAP (6.º vol.), 1137.

 1966 ———————————————————————
pa825 AFRL [LINO, Raul] – «[Concurso para a remodelação exterior do edifício 

da Agência do Banco de Portugal, em Évora]». [Relatório do júri].
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. Janeiro 1966. 2 f. AFRL, 
Armário B: RAP (6.º vol.), 1142.

pa781 AFRL LINO, Raul – «[Medalha Comemorativa da Inauguração da Biblio-
teca Nacional]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 16 Março 
1966. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1145.

pa782 AFRL LINO, Raul – «[Medalha Comemorativa da Inauguração da Biblio-
teca Nacional. Cerradura ou Legenda para o Reverso]». [Manuscrito]. 
Lisboa. DGEMN, DNISP. 26 Maio 1966. 3 f. AFRL, Armário B: RAP 
(6.º vol.), 1148.

pa826 AFRL LINO, Raul – «[Ante-Projecto do edifício para o Museu de Etnologia 
do Ultramar]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 8 Julho 
1966. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1155.

pa811 AFRL LINO, Raul – «[Diversos documentos da “Comissão Consultiva para 
o Estudo da adaptação a Panteão Nacional do Templo de Santa 
Engrácia, em Lisboa”]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [DGEMN]. 11 Julho 
1966. 4 doc. 18 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1155A.

pa783 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Friso a fresco da parede do 
fundo da Sala dos Reservados. Pintora Estrela Faria]». [Manuscrito]. 
Lisboa. DGEMN, DNISP. Agosto 1966. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(6.º vol.), 1159.

pa784 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Friso de pintura a fresco para a 
Sala dos Reservados]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 22 
Dez. 1966. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1172.

 1967 ———————————————————————
pa827 AFRL LINO, Raul – «[Estação Agronómica Nacional. Casa da Pesca. 

Restauro pelo Pintor António Costa]». [Manuscrito]. Lisboa. 
[DGEMN]. 18 Abril 1967. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1182.

pa828 AFRL LINO, Raul – «[Estação Agronómica Nacional, Oeiras. Obras na 
“Casa da Pesca”]». [Manuscrito]. Lisboa. [DGEMN]. 15 Maio 1967. 
1 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1184.

pa785 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Pintura a fresco para a Sala 
dos Reservados]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 5 Junho 
1967. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1187.

pa786 AFRL LINO, Raul – «[Biblioteca Nacional. Tapeçarias para a Sala de Leitura 
Geral e Gabinete do Director]». [Manuscrito]. Lisboa. DGEMN, 
DNISP. 19 Junho 1967. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1189.

pa830 AFRL LINO, Raul – «[O caso da Batalha]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [DGEMN]. 
30 Junho 1967. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1191.

pa738 AFRL LINO, Raul – «[Ministério das Finanças, instalação de uma 
cantina]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 24 Julho 1967. 
2 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1193.

 1968 ———————————————————————
pa831 AFRL LINO, Raul – «[Bairro dos Olivais-Sul. “A Toca”]». [Dactiloscrito]. 

Olivais, Lisboa. [DGEMN]. 4 Maio 1968. 3 f. AFRL, Armário B: RAP 
(6.º vol.), 1212.

pa1511 AFRL LINO, Raul – «Sugestões apresentadas pelo Ex.mo Professor 
Doutor Adelino de Palma Carlos». [Dactiloscrito]. Lisboa. [DGEMN, 
DNISP]. 17 Junho 1968. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1347.

pa832 AFRL LINO, Raul – «[Palácio de Justiça. Obras de Arte. Edifícios dos 
Tribunais Cíveis]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, DNISP. 22 
Julho 1968. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1219.
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2.2.6.4. Superintendência Artística no Arranjo e Decoração Interior dos 
Palácios Nacionais

No âmbito da preparação das Comemorações Centenárias do Mundo Português, em Outubro de 
1938, Raul Lino foi incumbido da decoração dos principais Palácios Nacionais pelo Ministério 
das Finanças - Repartição do Património da Direcção Geral da Fazenda Pública, ampliando a sua 
acção directa naqueles monumentos onde desde 1936 intervinha enquanto Chefe da Repartição 
de Estudos e Obras de Monumentos da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais.
O cargo de Superintendente Artístico no Arranjo e Decoração Interior dos Palácios Nacionais 
manteve-se até à morte de Raul Lino em 1974.
A grande maioria dos 348 documentos guardados no Armário B do Arquivo da Família Raul Lino 
aqui referenciados foram escritos entre 1938 e 1940. Destes documentos, 197 são da autoria do 
arquitecto e os restantes 151 foram escritos sobretudo por António Luiz Gomes – Director Geral da 
Fazenda Pública –, pelos conservadores dos Palácios Nacionais e por particulares envolvidos em 
processos de venda de bens ao Estado.
Para o aprofundamento do trabalho desenvolvido pelo arquitecto Raul Lino enquanto 
Superintendente Artístico no Arranjo e Decoração Interior dos Palácios Nacionais, a presente 
cronologia poderá orientar futuras pesquisas no Forte de Sacavém e no SIPA – Sistema de 
Informação para o Património Arquitectónico – http://www.monumentos.pt/ –, no Arquivo 
Contemporâneo do Ministério das Finanças – http://badigital.sgmf.pt/ –, e nos arquivos dos 
Palácios Nacionais da Ajuda, Mafra, Pena, Queluz e Sintra.
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 1938 ———————————————————————
pa1 AFRL PORFÍRIO, António Ventura – «Relatório do estado em que 

encontrei o Palácio Nacional de Queluz, Parque, Anexos e Quinta 
Nova». [Dactiloscrito]. Queluz. Palácio Nacional de Queluz. 26 
Março 1938. 9 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa2  SAMPAIO, Joaquim Celestino de Sousa Freitas – «[Convocatória 
para o Snr. Segundo Conservador do Palácio Nacional de Queluz]». 
Lisboa. Repartição do Património da DGFP. 30 Março 1938. 
Arquivo Contemporâneo do Ministério das Finanças. Bloco 97; 
Estante A; Cx. 021; Pt. 121.

pa5  PORFÍRIO, António Ventura – «Relatório da visita ao Museu 
Nacional de Arte Antiga». [Relatório]. Queluz. Palácio Nacional de 
Queluz. 1 Abril 1938. Arquivo Contemporâneo do Ministério das 
Finanças. Bloco 97; Estante A; Cx. 021; Pt. 121.

pa14  SAMPAIO, Joaquim Celestino de Sousa Freitas – «[Carta para o 
Sr. Segundo Conservador do Palácio Nacional de Mafra: cópia 
do Decreto-Lei n.º 28:468 de 15 de Fev. de 1938 - Protecção ao 
Arvoredo]». [Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição do Património da 
DGFP. 9 Abril 1938. 7 f. Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra.

pa3 AFRL GOMES, António Luiz [Director Geral da Fazenda Pública]– «[Carta 
para o Snr. Engenheiro Director Geral dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais (Henrique Gomes da Silva)]». Lisboa. Repartição do Patri-
mónio da DGFP. 13 Agosto 1938. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1243 AFRL GOMES, António Luiz – «[Decoração das dependências do Palácio 
Nacional de Queluz]». [Pedido de Parecer]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 
Repartição do Património da DGFP. 13 Agosto 1938. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa46 AFRL LINO, Raul – «Arranjo artístico dos Palácios Nacionais». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. DGEMN [Repartição de Estudos e Obras de Monumentos]. 24 
Agosto 1938. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 228 e SAPN.

pa47 AFRL SILVA, Henrique Gomes da [Engenheiro, Director Geral da DGEMN] 
– «[Carta para António Luiz Gomes [Director Geral da Fazenda 
Pública]». Lisboa. DGEMN. 25 Agosto 1938. Arquivo Contemporâ-
neo do Ministério das Finanças. Bloco 97; Estante A; Cx. 021; Pt. 121.

pa48 AFRL SAMPAIO, Joaquim Celestino de Sousa Freitas – «[Comunicação 
aos 2.ºs Conservadores dos Palácios Nacionais]». Lisboa. Repartição 
do Património da DGFP. 31 Agosto 1938. Arquivo Contemporâneo 
do Ministério das Finanças. Bloco 97; Estante A; Cx. 021; Pt. 121.

pa49 AFRL GOMES, António Luiz – «[Carta para o Snr. Engenheiro Director 
Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais]». Lisboa. Repartição 
do Património da DGFP. 1 Set. 1938. Arquivo Contemporâneo do 
Ministério das Finanças. Bloco 97; Estante A; Cx. 021; Pt. 121.

pa1087 AFRL GOMES, António Luiz – «[Cama com ornamentos de prata em 
exposição na dependência junto à Sala de Jantar dos Mouros]». 
[Pedido de Parecer]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição do Patrimó-
nio da DGFP. 20 Set. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa1172 AFRL GOMES, António Luiz – «[Cedência de objectos ao Governo Civil 
do Funchal para guarnecer o Palácio de São Lourenço]». [Pedido 
de Parecer]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição do Património da 
DGFP. 20 Set. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa1017 AFRL GOMES, António Luiz – «[Aplicação de parquet no quarto da 
Rainha D. Amélia e no escritório e quarto do Rei D. Manuel]». 
[Pedido de Parecer]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição do Patrimó-
nio da DGFP. 27 Set. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1021 AFRL BARACHO, Chateaubriand – «[Mobília de escritório indiano]». 
[Proposta de Venda]. [Dactiloscrito]. Porto. 29 Set. 1938. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1173 AFRL GOMES, António Luiz – «[Relógio Império nº 77: Adenda ao Ofício 
de 7 de Set. de 1938]». [Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição do Patri-
mónio da DGFP. 30 Set. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1019 AFRL SILVA, Casimiro Gomes da – «[Pedido de autorização para reco-
locação dos caixilhos no claustro]». [Dactiloscrito]. Sintra, Palácio 
da Pena. Palácio Nacional da Pena. 5 Out. 1938. 2 doc. 3 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.
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pa1024 AFRL LINO, Raul – «[Comunicação do parecer do Sr. Dr. Vasco Valente 
sobre a mobília indiana]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 12 Nov. 
1938. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1179 AFRL GOMES, António Luiz – «[Leilão de objectos provenientes do 
Palácio Nacional de Queluz]». [Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição do 
Património da DGFP. 15 Nov. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1150 AFRL LINO, Raul – «[Comentário ao Relatório apresentado pelo Sr. Con-
servador do Palácio Nacional de Queluz em 26 de Março de 1938]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, Repartição de Estudos e Obras de 
Monumentos. 15 Nov. 1938. 3 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1245 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Envidramento das galerias do claustro 
do antigo convento da Pena]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 15 
Nov. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1025 AFRL LINO, Raul – «[Palácio Nacional da Pena: recolocação dos caixilhos 
no claustro]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 15 Nov. 1938. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1026 AFRL SILVA, Casimiro Gomes da – «[Pedido de autorização para a trans-
ferência de diversas peças das salas do Palácio Nacional da Pena]». 
[Dactiloscrito]. Sintra. Palácio Nacional da Pena. 15 Nov. 1938. 2 
doc. 3 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1089 AFRL GOMES, António Luiz – «[Levantamento de um fogão]». [Pedido 
de Parecer]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição do Património da 
DGFP. 22 Nov. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa1090 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Levantamento de um fogão]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. SAPN. 22 Nov. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa1180 AFRL GOMES, António Luiz – «[Mesa de estilo Luiz XV para Sua Ex.ª o 
Senhor Presidente do Concelho]». [Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição 
do Património da DGFP. 22 Nov. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1182 AFRL GOMES, António Luiz – «[Tapete Savonnerie ou Aubusson para a 
Sala de Recepção da Residência oficial de Sua Ex.ª o Presidente do 
Conselho]». [Pedido de Parecer]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição do 
Património da DGFP. 28 Nov. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1027 AFRL SILVA, Casimiro Gomes da – «[Palácio Nacional da Pena. Relatório 
Nº 5: Nov. 1938]». [Dactiloscrito]. Sintra, Palácio da Pena. Palácio 
da Pena. 30 Nov. 1938. 12 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1183 AFRL LINO, Raul – «[Tapete Savonnerie ou Aubusson para a Sala 
de Recepção da Residência oficial de Sua Ex.ª o Presidente do 
Conselho]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 30 Nov. 1938. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa16 AFRL LOPES, Carlos Manuel da Silva – «[Palácio Nacional de Mafra. 
Relatório: Nov. de 1938]». [Dactiloscrito]. Mafra. Palácio Nacional 
de Mafra. 5 Dez. 1938. 7 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1184 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de peças a leilão da casa Mendes da 
Silva]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 8 Dez. 1938. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1185 AFRL LINO, Raul – «[Transferência de objectos depositados no Museu das 
Janelas Verdes para os diferentes palácios]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
SAPN. 8 Dez. 1938. 2 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1186 AFRL GOMES, António Luiz – «[Aquisição de uma tapeçaria flamenga 
proposta por Vasco Coelho do Amaral Reis]». [Pedido de Parecer]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição do Património da DGFP. 12 Dez. 
1938. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa936 AFRL LINO, Raul – «[Convocatória: visita das arrecadações do Palácio 
Nacional da Ajuda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 16 Dez. 1938. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa965 AFRL LINO, Raul – «[Mobília doirada e estofada que se encontra na Sede 
do Banco Nacional Ultramarino que interessa para o Palácio Nacional 
da Ajuda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 17 Dez. 1938. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1151 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional de Queluz. Relatório: 
Nov. 1938 - Arranjo do arvoredo]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN 
[Repartição de Estudos e Obras de Monumentos.] 20 Dez. 1938. 2 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1088 AFRL LINO, Raul – «[Cama com ornamentos de prata em exposição na 
dependência junto à Sala de Jantar dos Mouros]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 6 Out. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1119 AFRL LINO, Raul – «[Carta para o Sr. Director Geral da Fazenda Pública 
(António Luiz Gomes)]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 6 Out. 
1938. 2 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa935 AFRL SAMPAIO, Joaquim Celestino de Sousa Freitas – «[Convocató-
ria: Reunião do Director Geral da Fazenda Pública com o Superin-
tendente Artístico dos Palácios Nacionais, o Director dos Museus 
Nacionais de Arte Antiga e os 2.ºs Conservadores dos Palácios 
Nacionais]».[Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição do Património da 
DGFP. 6 Out. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1018 AFRL LINO, Raul – «[Aplicação de parquet no quarto da Rainha D. Amélia 
e no escritório e quarto do Rei D. Manuel]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
SAPN. 7 Out. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1022 AFRL LINO, Raul – «[Mobília de escritório indiano]». [Dactiloscrito]. 
SAPN. 7 Out. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1174 AFRL LINO, Raul – «[Relógio Império nº 77]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
SAPN. 8 Out. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa15  SAMPAIO, Joaquim Celestino de Sousa Freitas – «Carta para o Sr. 
2.º Conservador do Palácio Nacional de Mafra: Visita dos 2.ºs Con-
servadores aos vários palácios». [Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição 
do Património da DGFP. 13 Out. 1938. 1 f. Biblioteca do Palácio 
Nacional de Mafra.

pa50 AFRL – Portaria de 18 de Out. de 1938 da Direcção Geral da Fazenda Pública 
do Ministério das Finanças. Lisboa. Diário do Govêrno n.º 252, da 2.ª 
série, de 31 de Out. de 1938. AFRL, Armário B: Diplomas e Títulos 
Honoríficos.

pa1175 AFRL GOMES, António Luiz – «[Avaliação de uma pia baptismal em 
pórfiro]». [Pedido de Parecer]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição do 
Património da DGFP. 26 Out. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1020 AFRL LINO, Raul – «[Mobília de escritório indiano]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 26 Out. 1938. 2 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1008 AFRL ZAGALO, Manuel Carlos de Almeida – «[Indicações de utilização 
de algumas dependências do Palácio das Necessidades]». [Dactilos-
crito]. Lisboa, Palácio Nacional da Ajuda. Palácio Nacional da Ajuda. 
30 Out. 1938. 2 doc. 3 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1023 AFRL SILVA, Casimiro Gomes da – «[Palácio Nacional da Pena. Relatório 
Nº 4: Out. 1938]». [Dactiloscrito]. Sintra. Palácio Nacional da Pena. 
31 Out. 1938. 18 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1028 AFRL SILVA, Casimiro Gomes da – «[Palácio Nacional da Pena. Apensa do 
Relatório Nº 4: Out. 1938: relação de objectos para vender]». [Dacti-
loscrito]. Sintra. Palácio Nacional da Pena. 31 Out. 1938. 8 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1176 AFRL LINO, Raul – «[Avaliação de uma pia baptismal em pórfiro]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. SAPN. 2 Nov. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1120 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de mobília de sala de D. Maria I e 
Oratório]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 8 Nov. 1938. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1149 AFRL PORFÍRIO, António Ventura – «[Palácio Nacional de Queluz. 
Relatório: Nov. 1938. Arranjo do arvoredo]». [Dactiloscrito]. 
Queluz. Palácio Nacional de Queluz. 8 Nov. 1938. 5 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1177 AFRL [GOMES, António Luiz] – «[Relação de obras adquiridas para os 
Palácios Nacionais pela antiga Inspecção Geral dos Museus]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. Museu Nacional de Arte Antiga - Museu das 
Janelas Verdes. 9 Nov. 1938. 2 doc. 3 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1178 AFRL GOMES, António Luiz – «[Mesas de cabeceira com embutidos]». 
[Pedido de Parecer]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição do Patrimó-
nio da DGFP. 12 Nov. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1244 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de mobília indiana para o Palácio Nacional 
da Pena]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 12 Nov. 1938. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.
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pa1036 AFRL SILVA, Casimiro Gomes da – «[Comunicação do depósito das 
peças no Palácio Nacional da Pena no dia 18 de Janeiro de 1939]». 
[Manuscrito]. Sintra. Palácio Nacional da Pena. 19 Janeiro 1939. 1 
f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1192 AFRL Carvalho & Aguiar – «[Proposta de visita e aquisição de cinco 
retratos das filhas de D. João VI]». [Dactiloscrito]. Lisboa. Carvalho 
& Aguiar. 23 Janeiro 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa967 AFRL GOMES, António Luiz – «[Proposta para o arranjo de uma casa-
-forte no subterrâneo do Palácio Nacional da Ajuda]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. Repartição do Património da DGFP. 23 Janeiro 1939. 
1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1193 AFRL MENDONÇA, Maria José de – «[Tapeçaria flamenga proposta por 
Vasco Coelho do Amaral Reis]». [Dactiloscrito]. Lisboa. Museu Nacional 
de Arte Antiga. 25 Janeiro 1939. 2 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1194 AFRL LINO, Raul – «[Tapeçaria flamenga proposta por Vasco Coelho do 
Amaral Reis]».[Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 30 Janeiro 1939. 2 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1010 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional das Necessidades. 
Relatório: Casa-forte]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 11 Fev. 1939. 
1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa9 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Relatório de Manuel Santos Esteves 
sobre a casa-forte do Palácio Nacional das Necessidades]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. SAPN. 11 Fev. 1939. 8 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1037 AFRL GOMES, António Luiz – «[Reparação dos vitrais de uma das janelas 
do Salão Nobre]». [Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição do Património 
da DGFP. 14 Fev. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1196 AFRL LINO, Raul – «Palácios Nacionais: seu arranjo interno». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 14 e 15 Fev. 1939. 7 doc. 16 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa938 AFRL LINO, Raul – «[Estimativa]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 15 Fev. 
1939. 2 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1199 AFRL GOMES, António Luiz – «[Cedência de quatro telas ao Governo 
Civil do Funchal para guarnecer o Palácio de São Lourenço]». 
[Pedido de Parecer]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição do Patrimó-
nio da DGFP. 24 Fev. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1038 AFRL SILVA, Casimiro Gomes da – «[Comunicação da chegada dos pratos 
e desenhos provenientes do Palácio Nacional de Queluz]». [Manus-
crito]. Sintra. Palácio Nacional da Pena. 24 Fev. 1939. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa19 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional de Mafra. Relatório 
n.º 7: Dez. 1938]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 1 Março 1939. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa968 AFRL ZAGALO, Manuel Carlos de Almeida – «[Relatório: abertura, ao 
público, do Palácio Nacional da Ajuda]». Dactiloscrito]. Lisboa, 
Palácio Nacional da Ajuda. Palácio Nacional da Ajuda. 8 Março 
1939. 2 doc. 8 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa939 AFRL SILVA, Henrique Gomes da – «[Ordem de serviço n.º 1404: 
aprovação do plano de trabalhos a executar nos Palácios Nacionais 
em 1939 pelo Ministro Duarte Pacheco]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
DGEMN. 10 Março 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1200 AFRL RAMOS, Alfredo – «[Carta para Raul Lino solicitando tapetes cen-
tenários e outras peças decorativas]». [Dactiloscrito]. Porto. Alfredo 
Ramos. 12 Março 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1201 AFRL LINO, Raul – «[Carta para a Senhora Viscondessa de Pindella solici-
tando informação sobre tapetes de arraiolos para venda]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. SAPN. 19 Março 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1122 AFRL LINO, Raul – «[Transferência de veludos azuis da casa-forte do Palácio 
das Necessidades para o Palácio Nacional de Queluz]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 21 Março 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1123 AFRL GOMES, António Luiz – «[Transferência de veludos azuis da casa-
-forte do Palácio das Necessidades para o Palácio Nacional de 
Queluz]». [Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição do Património da 
DGFP. 23 Março 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1188 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de uma baixela de Columbano]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. SAPN. 21 Dez. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa966 AFRL LINO, Raul – «[Mobília doirada e estofada que se encontra na Sede 
do Banco Nacional Ultramarino que interessa para o Palácio Nacional 
da Ajuda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 26 Dez. 1938. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1189 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de móveis e adornos à venda na Casa de 
Antiguidades Calendas, Lda.]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 27 
Dez. 1938. 2 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1091 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de contador hispano-árabe]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. SAPN. 29 Dez. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa1121 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de gravura de Bartolozzi: retrato do 
Príncipe D. Pedro de Alcântara]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 29 
Dez. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1030 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Pedido de autorização para a transferên-
cia de diversas peças das salas do Palácio Nacional da Pena]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. SAPN. 31 Dez. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1092 AFRL LINO, Raul – «[Limpeza dos azulejos da Sala dos Cisnes]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. SAPN. 31 Dez. 1938. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa1029 AFRL SILVA, Casimiro Gomes da – «[Palácio Nacional da Pena. Relatório 
Nº 5: Dez. 1938]». [Dactiloscrito]. Sintra. Palácio Nacional da Pena. 
31 Dez. 1938. 14 f. AFRL, Armário B: SAPN.

 1939 ———————————————————————
pa955 AFRL LINO, Raul – «[Situação de diferentes aposentos nos Palácios 

Nacionais]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 1939. 4 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1009 AFRL GOMES, António Luiz – «[Arrumação e destino do recheio da casa-
-forte do Palácio Nacional das Necessidades]». [Pedido de parecer]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição do Património da DGFP. 3 
Janeiro 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1191 AFRL Maurice Lauer – «[Tapete de Aubusson]». [Carta]. [Dactiloscrito]. 
Paris. Maurice Lauer. 3 Janeiro 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa7 AFRL LINO, Raul – «Superintendência Artística dos Palácios Nacionais». 
[Relatório]. [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 4 Janeiro 1939. 6 f. 
AFRL, Armário B: SAPN e Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra.

pa1093 AFRL – «[Limpeza dos azulejos da Sala dos Cisnes]». [Manuscrito]. Sintra. 
Palácio Nacional de Sintra. 5 Janeiro 1939. 1 f. AFRL, Armário B: 
CSBA.

pa1031 AFRL SILVA, Casimiro Gomes da – «[Informação sobre a evolução dos 
trabalhos de colocação de peças na escada principal]». [Manuscrito]. 
Sintra. Palácio Nacional da Pena. 7 e 9 Janeiro 1939. 2 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa18 AFRL LOPES, Carlos Manuel da Silva – «[Palácio Nacional de Mafra. 
Relatório n.º 7: Dez. 1938]». [Dactiloscrito]. Mafra. Palácio Nacional 
de Mafra. 11 Janeiro 1939. 11 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1033 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Relatório N.º 4 do Snr. Conservador 
do Palácio Nacional da Pena]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 12 
Janeiro 1939. 5 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1034 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Relatório N.º 5 do Snr. Conservador 
do Palácio Nacional da Pena]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 12 
Janeiro 1939. 3 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa17 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional de Mafra. Relatório: 
Nov. de 1938]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 14 Janeiro 1939. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1035 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Pena. Relatório 
Nº 4: Out. 1938: relação de objectos para vender]». [Dactiloscrito]. 
SAPN. 14 Janeiro 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa8 AFRL LINO, Raul – «[Relações das peças que devem ser transferidas de 
uns Palácios para os Outros]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 17 
Janeiro 1939. 15 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa937 AFRL LINO, Raul – «[Relação dos objectos ùltimamente adquiridos com 
destino aos Palácios Nacionais]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 18 
Janeiro 1939. 2 f. AFRL, Armário B: SAPN.
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pa20 AFRL LOPES, Carlos Manuel da Silva – «[Palácio Nacional de Mafra. 
Relatório: Abril de 1939]». [Dactiloscrito]. Mafra. Palácio Nacional 
de Mafra. 8 Maio 1939. 5 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1118 AFRL LINO, Raul – «[Transferência de seis cobertores do Palácio da Ajuda 
para os Quartos das Princesas, em Queluz]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
SAPN. 10 Maio 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1209 AFRL LINO, Raul – «[As peças da baixela Barahona]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 13 Maio 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1125 AFRL GOMES, António Luiz – «[Transferência de seis cobertores do 
Palácio da Ajuda para os Quartos das Princesas, em Queluz]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. Repartição do Património da DGFP. 15 Maio 
1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1210 AFRL GOMES, António Luiz – «[Transferência dos lustres dos Conventos 
de Jesus e de Santa Maria de Aguiar para os Palácios Nacionais]». 
[Pedido de Parecer]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição do Patrimó-
nio da DGFP. 19 Maio 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa972 AFRL LINO, Raul – «[Transferência de peças de louça e de indumentária 
da Casa-Forte do Palácio das Necessidades para o Palácio Nacional 
da Ajuda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 27 Maio 1939. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1211 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de peças de mobiliário e outras]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. SAPN. 30 Maio 1939. 2 doc. 3 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1042 AFRL SILVA, Casimiro Gomes da – «[Palácio Nacional da Pena. Relatório 
Nº 11: Maio 1939]». [Dactiloscrito]. Sintra. Palácio Nacional da 
Pena. 31 Maio 1939. 5 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa973 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Relatório: abertura, ao público, do 
Palácio Nacional da Ajuda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 1 Junho 
1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa22 AFRL GOMES, António Luiz – «[Sete cadeirões da época pombalina que 
se encontram no Palácio das Galveias]». [Pedido de Parecer]. [Dacti-
loscrito]. Lisboa. Repartição do Património da DGFP. 2 Junho 1939. 
1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1011 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de dois lustres de cristal para o Palácio 
Nacional das Necessidades]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 2 
Junho 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1212 AFRL GOMES, António Luiz – «[Aquisição de um quadro representando 
a Senhora da Piedade, da autoria de Aníbal Carracho II]». [Pedido 
de Parecer]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição do Património da 
DGFP. 3 Junho 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1213 AFRL GOMES, António Luiz – «[Aquisição de mobília de sala, estilo 
Império, a Júlio Estêvão]». [Pedido de Parecer]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. Repartição do Património da DGFP. 5 Junho 1939. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa971 AFRL GOMES, António Luiz – «[Transferência das peças de porcelana de 
Sèvres para o Palácio Nacional da Ajuda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
Repartição do Património da DGFP. 5 Junho 1939. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa23 AFRL LOPES, Carlos Manuel da Silva – «[Palácio Nacional de Mafra. 
Relatório: Galeria de arte sacra e conventual]». [Dactiloscrito]. 
Mafra. Palácio Nacional de Mafra. 5 Junho 1939. 6 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1043 AFRL LINO, Raul – «[Transferência de dois retratos a óleo de D. Fernando 
II]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 6 Junho 1939. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1044 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Pena. Relatório 
Nº 6]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 7 Junho 1939. 3 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1214 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de um lustre de vidro ao Anuário 
Comercial]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 8 Junho 1939. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1012 AFRL LINO, Raul – «[Avaliação de uma mobília de sala]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 8 Junho 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa946 AFRL LINO, Raul – «[Orçamento para o ano de 1940]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 9 Junho 1939. 2 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1202 AFRL LINO, Raul – «[Carta para a Senhora Viscondessa de Pindella]». 
[Carta]. [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 31 Março 1939. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa969 AFRL ZAGALO, Manuel Carlos de Almeida – «[Relação das despesas 
referentes a decoração de salas, aquisição e reparação de móveis 
para o Palácio Nacional da Ajuda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. Palácio 
Nacional da Ajuda. 31 Março 1939. 3 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa940 AFRL GOMES, António Luiz – «[Nomeação de Raul Lino para vogal da 
comissão que vai proceder à inventariação dos móveis e adornos 
com valor histórico, artístico ou monumental existentes nas repar-
tições públicas]». [Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição do Património 
da DGFP. 8 Abril 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1116 AFRL ZAGALO, Manuel Carlos de Almeida – «[Nota dos elementos inven-
tariados no Palácio das Necessidades e transferidos para o Palácio 
da Ajuda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. Palácio Nacional da Ajuda. 12 
Abril 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1203 AFRL GOMES, António Luiz – «[Transferência de um retrato equestre de 
D. João VI, do pintor Domingos António Sequeira, para o depósito 
do Museu das Janelas Verdes]». [Pedido de Parecer]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. Repartição do Património da DGFP. 14 Abril 1939. 2 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1205 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de quatro tapetes de Arraiolos e de uma 
colcha bordada pertencentes à Viscondessa de Pindella]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. DGEMN, Repartição de Estudos e Obras de Monu-
mentos/SAPN. 14 Abril 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1247 AFRL ZAGALO, Manuel Carlos de Almeida – «[Palácio Nacional da Pena. 
Relatório: Março de 1939]». [Dactiloscrito]. Lisboa. Palácio Nacional 
da Pena. 17 Abril 1939. 2 doc. 4 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa970 AFRL ZAGALO, Manuel Carlos de Almeida – «[Transferência de toda 
a Mobília de Saxe do Palácio Nacional da Ajuda para o Palácio 
Nacional da Pena]». [Dactiloscrito]. Lisboa. Palácio Nacional da 
Ajuda. 17 Abril 1939. 2 doc. 4 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1206 AFRL GOMES, António Luiz – «[Aquisição de um quadro representando 
a Senhora da Piedade, da autoria de Aníbal Carracho I]». [Pedido 
de Parecer]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição do Património da 
DGFP. 18 Abril 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa12 AFRL LINO, Raul – «Palácios Nacionais. Seu Arranjo Interno». [Dactilos-
crito]. Lisboa. SAPN. 18 Abril 1939. 8 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa945 AFRL LINO, Raul – «[Decoração de salas e a aquisição de móveis e 
adereços mais necessários para o conveniente completamento dos 
Palácios Nacionais]». [Estimativa]. [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 20 
Abril 1939. 8 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1207 AFRL LINO, Raul – «[Cedência de quatro telas ao Governo Civil do 
Funchal para guarnecer o Palácio de São Lourenço]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 21 Abril 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1208 AFRL LINO, Raul – «[Transferência de um retrato equestre de D. João VI, 
do pintor Domingos António Sequeira, para o depósito do Museu 
das Janelas Verdes]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 22 Abril 1939. 
1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa941 AFRL LINO, Raul – «[Transferências de Peças]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
SAPN. 24 Abril 1939. 2 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1040 AFRL GOMES, António Luiz – «[Contra-proposta para a aquisição da 
mobília de escritório indiano]». [Pedido de Parecer]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. Repartição do Património da DGFP. 25 Abril 1939. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1124 AFRL LINO, Raul – «[Panejamentos de Igreja, autênticos, a utilizar na 
decoração de salas]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 26 Abril 1939. 1 
f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1041 AFRL LINO, Raul – «[Contra-proposta para a aquisição da mobília 
indiana]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 6 Maio 1939. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1117 AFRL LINO, Raul – «[Objectos para Quartos das Princesas]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. SAPN. 6 Maio 1939. 2 f. AFRL, Armário B: SAPN.
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pa1096 AFRL GOMES, António Luiz – «[Aquisição da burra de ferro]». [Pedido 
de Parecer]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição do Património da 
DGFP. 14 Agosto 1939. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa51  – Portaria de 15 de Agosto de 1939 da DGFP do Ministério das 
Finanças. Lisboa. Ministério das Finanças - DGFP. 15 Agosto 1939. 
Arquivo Contemporâneo do Ministério das Finanças. Bloco 97; 
Estante A; Cx. 021; Pt. 121.

pa975 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Ajuda. Relatório: 
Maio e Junho 1939]».  [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 21 Agosto 
1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa949 AFRL LINO, Raul – «[Pedido de concessão de verba especial]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. SAPN. 3 Out. 1939. 2 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa948 AFRL LINO, Raul – «[Restauro de Móveis e outros arranjos nos Palácios 
Nacionais]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 3 Out. 1939. 3 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1221 AFRL GOMES, António Luiz – «[Aquisição de um piano alemão F. Doner - 
Stuttgart]». [Pedido de Parecer]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição 
do Património da DGFP. 16 Out. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1047 AFRL LINO, Raul – «[Decoração do leito da Rainha D. Amélia]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. SAPN. 30 Out. 1939. 2 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1048 AFRL SILVA, Casimiro Gomes da – «[Palácio Nacional da Pena. Relatório 
Nº 16: Out. 1939]». [Dactiloscrito]. Sintra. Palácio Nacional da 
Pena. 31 Out. 1939. 2 doc. 7 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa977 AFRL [GOMES, António Luiz] – «[Transferência de dois quadros do 
Palácio Nacional da Ajuda para o gabinete de Sua Excelência o 
Ministro das Finanças]». [Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição do 
Património da DGFP. 14 Nov. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa978 AFRL GOMES, António Luiz – «[Transferência de tapeçaria danificada 
para o Palácio Nacional de Mafra ou para o Museu de Arte Antiga]». 
[Pedido de parecer]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição do Patrimó-
nio da DGFP. 14 Nov. 1939. 2 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa950 AFRL LINO, Raul – «[Pedido de autorização de transferências de diferen-
tes peças de mobiliário de uns Palácios Nacionais para os outros]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 14 Nov. 1939. 2 doc. 4 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1222 AFRL LINO, Raul – «[Alteração de destino de algumas peças adquiridas 
e rectificação de fundos]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 16 Nov. 
1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa951 AFRL LINO, Raul – «[Pedido de verbas adicionais para reparações de peças 
de mobiliário]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 21 Nov. 1939. 2 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1223 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de mesas e jarras de porcelana à firma Salão 
de Arte Antiga para o Palácio Nacional de Queluz e da Pena]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. SAPN. 27 Nov. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1128 AFRL LINO, Raul – «[Cadeiras de junco para a Sala das Mangas]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. SAPN. 29 Nov. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1049 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Pena. Relatório Nº 
13]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 4 Dez. 1939. 1 f. AFRL, Armário 
B: SAPN.

pa952 AFRL LINO, Raul – «[Permuta de peças e objectos entre Museus e Palácios 
Nacionais]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 4 Dez. 1939. 3 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1224 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de duas colchas e uma figura de loiça para 
o Palácio Nacional de Sintra e da Pena]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
SAPN. 11 Dez. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1225 AFRL LINO, Raul – «[Restauro de dois tapetes de Arraiolos pela D. Maria 
Abrantes]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 13 Dez. 1939. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1129 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de esteira]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 
16 Dez. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1226 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de sofá e cadeiras para o Palácio Nacional 
de Queluz e de uma arca e duas talhas para o Palácio Nacional de 
Sintra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 16 Dez. 1939. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1246 AFRL LINO, Raul – «Palácio Nacional das Necessidades». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 9 Junho 1939. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 
300 e SAPN.

pa1215 AFRL GOMES, António Luiz – «[Transferência dos lustres dos Conventos 
de Jesus e de Santa Maria de Aguiar para os Palácios Nacionais]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição do Património da DGFP. 12 
Junho 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1013 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de um armário doirado]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 13 Junho 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1045 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de um medalhão de mármore com o 
retrato de D. Fernando II]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 13 Junho 
1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1126 AFRL LINO, Raul – «[Natureza morta e busto de D. João VI]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. SAPN. 13 Junho 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1216 AFRL GOMES, António Luiz – «[Transferência de dois bustos e estátua 
de bronze de Eça de Queirós do fundo do Palácio Nacional da Ajuda 
para o Palácio de São Lourenço]». [Pedido de Parecer]. [Dactilos-
crito]. Lisboa. Repartição do Património da DGFP. 16 Junho 1939. 
1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1219 AFRL FRANCO, António Soares – «[Carta para Raul Lino: avaliação de 
mobília e outros objectos]».  [Dactiloscrito]. Lisboa. A. Soares 
Franco. 17 Junho 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1217 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de um quadro representando a Senhora 
da Piedade, da autoria de Aníbal Carracho]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
SAPN. 22 Junho 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa25 AFRL LINO, Raul – «[Sete cadeirões da época pombalina que se 
encontram no Palácio das Galveias]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 
22 Junho 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa21 AFRL LOPES, Carlos Manuel da Silva – «[Palácio Nacional de Mafra. 
Relatório: Plano de arrumação das salas do andar nobre]». [Dacti-
loscrito]. Mafra. Palácio Nacional de Mafra. 22 Junho 1939. 48 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1218 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de cadeiras e quadro a Leiria & Nasci-
mento]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 23 Junho 1939. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1094 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de objectos a António Pedro Nolasco]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. SAPN. 23 Junho 1939. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA. 

pa1204 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de um lustre Império]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 24 Junho 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1046 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Pena. Relatório Nº 
11: Maio 1939]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 26 Junho 1939. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa24 AFRL LOPES, Carlos Manuel da Silva – «[Palácio Nacional de Mafra. 
Relatório: Junho 1939]».  [Dactiloscrito]. Mafra. Palácio Nacional 
de Mafra. 6 Julho 1939. 5 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa974 AFRL ZAGALO, Manuel Carlos de Almeida – «[Palácio Nacional da Ajuda. 
Relatório: Maio e Junho 1939]». [Dactiloscrito]. Lisboa. Palácio 
Nacional da Ajuda. 24 Julho 1939. 2 doc. 5 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa947 AFRL LINO, Raul – «[Resposta a fotógrafo particular para fotografar 
aspectos interiores dos Palácios Nacionais]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
SAPN. 28 Julho 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1152 AFRL PORFÍRIO, António Ventura – «[Palácio Nacional de Queluz. 
Relatório: Julho 1939]». [Dactiloscrito]. Queluz. Palácio Nacional de 
Queluz. 31 Julho 1939. 2 doc. 4 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1095 AFRL LINO, Raul – «[Proposta de transferência de vários objectos e guar-
nições para o Palácio Nacional de Sintra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
SAPN. 8 Agosto 1939. 2 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa1127 AFRL LINO, Raul – «[Arranjo a título de ensaio: Quartos das Princesas e 
Sala do Lanternim]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 9 Agosto 1939. 
2 f. AFRL, Armário B: RAP, 316 e SAPN.

pa1220 AFRL LINO, Raul – «[Proposta de aquisição de várias peças para os 
Palácios Nacionais]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGEMN, Repartição 
de Estudos e Obras de Monumentos. 12 Agosto 1939. 2 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.



MARTA ROCHA MOREIRA · O VALOR DO TEMPO. O PROGRAMA INTELECTUAL E ARQUITECTÓNICO DE RAUL LINO 2. O ARQUIVO PESSOAL DE RAUL LINO: CRONOLOGIAS  151

pa1131 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de cinco retratos a óleo pertencentes à 
colecção dos Marqueses de Pombal]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 
10 Janeiro 1940. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa959 AFRL LINO, Raul – «[Mobiliário, adereços e arranjos nos Palácios 
Nacionais]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 19 Janeiro 1940. 2 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa956 AFRL LINO, Raul – «[Verbas concedidas ou a conceder para diferen-
tes intervenções nos Palácios Nacionais]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
SAPN. 22 Janeiro 1940. 4 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa957 AFRL LINO, Raul – «[Mobiliário, adereços e arranjos nos Palácios 
Nacionais]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 23 Janeiro 1940. 2 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa958 AFRL LINO, Raul – «[Resumo das verbas julgadas necessárias durante 
o 1.º semestre de 1940]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 23 e 24 
Janeiro 1940. 2 doc. 3 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa980 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Ajuda. Relatório: 
Nov. 1939]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 29 Janeiro 1940. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1015 AFRL LINO, Raul – «[Palácio Nacional das Necessidades : distribuição 
definitiva dos lustres]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 13 Fev. 1940. 
3 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa28 AFRL LOPES, Carlos Manuel da Silva – «[Palácio Nacional de Mafra. 
Relatório n.º 19: Futuro arranjo das salas]». [Dactiloscrito]. Mafra. 
Palácio Nacional de Mafra. 15 Fev. 1940. 4 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1016 AFRL LINO, Raul – «[Pedido de autorização para transferência de um 
lustre para o Palácio Nacional de Sintra e de uma cadeira para o 
Palácio Nacional de Queluz]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 20 Fev. 
1940. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa281 AFRL SAMPAIO, Joaquim Celestino da Sousa Fritas  – «[Móveis adquiri-
dos para o Palácio das Necessidades]». [Dactiloscrito]. Lisboa. DGFP. 
25 Fev.1940. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 337.

pa29 AFRL LOPES, Carlos Manuel da Silva – «[Palácio Nacional de Mafra. 
Relatório n.º 20: Organização das diversas dependências]». [Dac-
tiloscrito]. Mafra. Palácio Nacional de Mafra. 26 Fev. 1940. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1153 AFRL PORFÍRIO, António Ventura – «[Palácio Nacional de Queluz. 
Relatório: Fev. 1940]». [Dactiloscrito]. Queluz. Palácio Nacional de 
Queluz. 1 Março 1940. 2 doc. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa27 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional de Mafra. Relatório 
n.º 19: Futuro arranjo das salas]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 4 
Março 1940. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa30 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional de Mafra. Relatório: 
Plano de arrumação das salas do andar nobre]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 4 Março 1940. AFRL, Armário B: SAPN.

pa981 AFRL LINO, Raul – «[Sobre o achado de diversos desenhos num armário 
do Palácio Nacional da Ajuda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 4 
Março 1940. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1104 AFRL LINO, Raul – «[Mobiliário e decoração da cozinha]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 6 Março 1940. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa982 AFRL ZAGALO, Manuel Carlos de Almeida – «[Palácio Nacional da Ajuda. 
Relatório: Fev. 1940]». [Dactiloscrito]. Lisboa. Palácio Nacional da 
Ajuda. 7 Março 1940. 2 doc. 6 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa961 AFRL LINO, Raul – «[Informação]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 11 
Março 1940. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 336.

pa1054 AFRL GOMES, António Luiz – «[Cedência do quadro “O Passeio Público”, 
do pintor Leonel, à Câmara Municipal de Lisboa no âmbito de 
uma exposição a ter lugar no Museu Olissiponense]». [Pedido de 
Parecer]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição do Património da 
DGFP. 18 Março 1940. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1055 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Pena. Relatório Nº 
16: Out. 1939]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 20 Março 1940. 2 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa953 AFRL LINO, Raul – «[Transferência de peças da Casa Forte do Palácio 
Nacional das Necessidades para os Palácios de Queluz, de Sintra e 
da Ajuda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 16 Dez. 1939. 3 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1050 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de um par de jarras de vidro de Veneza]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. SAPN. 18 Dez. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1227 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de cadeiras de espaldar]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 19 Dez. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1228 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de colchas de lhama, seda e damasco]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. SAPN. 19 Dez. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1051 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de um lustre de cristal]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 19 Dez. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1014 AFRL LINO, Raul – «[Proposta de aquisição de uma gravura retrato de 
Wellington]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 19 Dez. 1939. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1130 AFRL LINO, Raul – «[Restauro de adereços]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
SAPN. 19 Dez. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1097 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de um lustre antigo, retirado do Palácio 
dos Marqueses em Oeiras]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 20 Dez. 
1939. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa1229 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de um contador de pau santo do século 
XVII e de uma mesa do século XVIII]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
SAPN. 21 Dez. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1052 AFRL SILVA, Casimiro Gomes da – «[Palácio Nacional da Pena. Relatório 
Nº 17: Nov. 1939]». [Dactiloscrito]. Lisboa. Palácio Nacional da 
Pena. 21 Dez. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1098 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de cadeiras estilo Luis XIV]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. SAPN. 22 Dez. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa1230 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de duas cadeiras do século XVIII e de 
dois contadores]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 23 Dez. 1939. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1099 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de seis cadeiras do século XVIII]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. SAPN. 23 Dez. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa1100 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de uma mesa indo-portuguesa]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. SAPN. 23 Dez. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa1101 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de um quadro a óleo do século XVIII e de 
três cadeiras]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 23 Dez. 1939. 1 f. 
AFRL, Armário B: CSBA.

pa1102 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de um tapete oriental]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 23 Dez. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa1053 AFRL GOMES, António Luiz – «[Palácio Nacional da Ajuda. Relatório: 
Nov. 1939]». [Pedido Parecer]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição do 
Património da DGFP. 28 Dez. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa954 AFRL LINO, Raul – «[Pedido de transferência de 2 molduras doiradas do 
Palácio Nacional da Ajuda para o de Sintra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
SAPN. 28 Dez. 1939. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa26 AFRL SILVA, Casimiro Gomes da – «[Palácio Nacional da Pena. Relatório 
Nº 18: Dez. 1939]». [Dactiloscrito]. Sintra. Palácio Nacional da 
Pena. 31 Dez. 1939. 2 doc. 4 f. AFRL, Armário B: SAPN.

 1940 ———————————————————————
pa1140 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de quatro retratos a óleo representando o 

Rei D. José entre outras personagens da família real bragantina]». 
[Dactiloscrito]. SAPN. 1940. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1141 AFRL LINO, Raul – «[Relação das importâncias das facturas apresenta-
das por diversas firmas, referentes a aquisições de tapetes, sedas, 
restauro de mobiliário etc., para o Palácio Nacional de Queluz]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 1940. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa979 AFRL GOMES, António Luiz – «[Comunicação do achado de diversos 
desenhos num armário do Palácio Nacional da Ajuda]». [Pedido 
de parecer]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição do Património da 
DGFP. 5 Janeiro 1940. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.
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pa1062 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Pena. Relatório Nº 
21: Março 1940]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 4 Maio 1940. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1137 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional de Queluz. Relatório: 
Fev. 1940]».  [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 4 Maio 1940. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1155 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional de Queluz. Relatório: 
Março 1940]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 4 Maio 1940. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1106 AFRL PESTANA, Francisco António – «[Orçamento para o restauro de 
móveis existentes no Palácio Nacional de Sintra]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. 6 Maio 1940. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa987 AFRL ZAGALO, Manuel Carlos de Almeida – «[Palácio Nacional da Ajuda. 
Relatório: Abril 1940]». [Dactiloscrito]. Lisboa, Palácio Nacional da 
Ajuda. Palácio Nacional da Ajuda. 8 Maio 1940. 2 doc. 4 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa32 AFRL LOPES, Carlos Manuel da Silva – «[Palácio Nacional de Mafra. 
Relatório: Fev., Março e Abril de 1940]». [Dactiloscrito]. Mafra. Palácio 
Nacional de Mafra. 12 Maio 1940. 4 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1107 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de dois tapetes orientais]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 13 Maio 1940. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa1111 AFRL João Y. – «[Orçamento para trabalho de decoração no quarto do Rei 
D. Carlos]». [Dactiloscrito]. Lisboa. Jolco Lda. 14 Maio 1940. 1 f. 
AFRL, Armário B: CSBA.

pa1112 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de um tapete persa]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 16 Maio 1940. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa36  – «[Normas para renovar o ar atmosférico dos compartimentos dos 
Palácios Nacionais]». [Ordem de Serviço]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 
Repartição do Património da DGFP. 20 Maio 1940. 1 f. Biblioteca do 
Palácio Nacional de Mafra.

pa1235 AFRL LINO, Raul – «[Pinturas das salas do Palácio Foz]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 23 Maio 1940. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1138 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de um tapete de Arraiolos para Queluz e de 
uma banquinha de cabeceira para o Palácio Nacional da Pena]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. SAPN. 25 Maio 1940. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa989 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Ajuda. Relatório: 
Abril 1940]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 29 Maio 1940. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa33 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional de Mafra. Relatório: 
Fev., Março e Abril de 1940]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 29 
Maio 1940. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1063 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Pena. Relatório Nº 
22: Abril 1940]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 29 Maio 1940. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1109 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de um tapete chinês para a Sala do Pagode 
chinês]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 1 Junho 1940. 1 f. AFRL, 
Armário B: CSBA.

pa1108 AFRL LINO, Raul – «[Assador rezes para a cozinha do Palácio Nacional de 
Sintra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 1 Junho 1940. 1 f. AFRL, 
Armário B: CSBA.

pa1110 AFRL LINO, Raul – «[Transferência de peças de mobiliário de feição 
chinesa da Sala da Comitiva do Palácio de Belém para a Sala do 
Pagode do Palácio Nacional de Sintra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
SAPN. 6 Junho 1940. 1 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa1139 AFRL PORFÍRIO, António Ventura – «[Carta para o Exmo Sr. Superin-
tendente Artístico dos Palácios Nacionais reportando a situação 
das velas adquiridas]». [Dactiloscrito]. Queluz. Palácio Nacional de 
Queluz. 6 Junho 1940. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1236 AFRL LINO, Raul – «[Notas tomadas em S. Vicente]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 24 Junho 1940. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1237 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de objectos do Palácio Foz]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. SAPN. 29 Junho 1940. 5 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1057 AFRL LINO, Raul – «[Cedência do quadro “O Passeio Público”, do pintor 
Leonel, à CML no âmbito de uma exposição a ter lugar no Museu 
Olissiponense]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 28 Março 1940. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1056 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Pena. Relatório Nº 
17: Nov. 1939]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 28 Março 1940. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1058 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Pena. Relatório Nº 
18: Dez. 1939]».  [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 29 Março 1940. 2 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1132 AFRL PORFÍRIO, António Ventura – «[Envio de orçamentos para 
restauro: marcenaria]».[Dactiloscrito]. Queluz. Palácio Nacional de 
Queluz. 29 Março 1940. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa31 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional de Mafra. Relatório 
n.º 20: Organização das diversas dependências]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 30 Março 1940. 2 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1059 AFRL SILVA, Casimiro Gomes da – «[Palácio Nacional da Pena. Relatório 
Nº 21: Março 1940]».  [Dactiloscrito]. Sintra. Palácio Nacional da 
Pena. 31 Março 1940. 2 doc. 5 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1133 AFRL LOPES, António de Oliveira – «[Orçamento para restauro: marce-
naria]». [Dactiloscrito]. Lisboa. António de Oliveira Lopes. 1 Abril 
1940. 3 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1154 AFRL PORFÍRIO, António Ventura – «[Palácio Nacional de Queluz. 
Relatório: Março 1940]».  [Dactiloscrito]. Queluz. Palácio Nacional 
de Queluz. 2 Abril 1940. 2 doc. 4 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1233 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de peças do Palácio dos Marqueses de 
Pombal]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 8 Abril 1940. 2 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1234 AFRL LINO, Raul – «[Beneficiação das cadeiras com motivos em forma 
de dragão]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 8 Abril 1940. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa983 AFRL ZAGALO, Manuel Carlos de Almeida – «[Palácio Nacional da Ajuda. 
Relatório: Março 1940]». [Dactiloscrito]. Lisboa, Palácio Nacional da 
Ajuda. Palácio Nacional da Ajuda.  12 Abril 1940. 2 doc. 3 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1060 AFRL LINO, Raul – «[Disposição geral das principais divisões: quarto do 
Viador, da Dama, da Rainha e do Rei D. Carlos; sala da Música, do 
Fume e antiga sala do Cofre e Salão de Honra]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 14 Abril 1940. 3 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa984 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de lustre de bronze e cristais para o 
Palácio Nacional da Ajuda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 22 Abril 
1940. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1039 AFRL GOMES, António Luiz – «[Decoração do quarto chamado preceptor 
Kerautsch]». [Pedido de Parecer]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição 
do Património da DGFP. 25 Abril 1940. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1061 AFRL SILVA, Casimiro Gomes da – «[Palácio Nacional da Pena. Relatório 
Nº 22: Abril 1940]». [Dactiloscrito]. Sintra. Palácio Nacional da 
Pena. 30 Abril 1940. 2 doc. 4 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1134 AFRL LINO, Raul – «[Enceramento de pavimentos para a festa das Come-
morações Nacionais]».[Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 2 Maio 1940.  
1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1136 AFRL LINO, Raul – «[Forro de estrados da Sala dos Embaixadores e da 
Sala da Música no âmbito das Comemorações Nacionais]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. SAPN. 2 Maio 1940. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1135 AFRL LINO, Raul – «[Restauro de mobiliário: pedido de aprovação de 
orçamentos]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 2 Maio 1940. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa985 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Ajuda. Relatório: 
Fev. 1940]».  [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 4 Maio 1940. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa986 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Ajuda. Relatório: 
Março 1940]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 4 Maio 1940. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.
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Snr. Superintendente Artístico]». [Dactiloscrito]. Lisboa, Palácio 
Nacional da Ajuda. Palácio Nacional da Ajuda. 17 Julho 1941. 2 doc. 
1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1067 AFRL SILVA, Casimiro Gomes da – «[Palácio Nacional da Pena. Relatório 
Nº 37: Julho 1941]». [Dactiloscrito]. Sintra. Palácio Nacional da 
Pena. 31 Julho 1941. 2 doc. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa994 AFRL ZAGALO, Manuel Carlos de Almeida – «[Palácio Nacional da Ajuda. 
Relatório: Julho 1941]». [Dactiloscrito]. Lisboa, Palácio Nacional da 
Ajuda. Palácio Nacional da Ajuda. 11 Agosto 1941. 2 doc. 3 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1113 AFRL LINO, Raul – «[Terço Independente: estado do pavimento]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. SAPN. 21 Agosto 1941. 2 f. AFRL, Armário B: CSBA.

pa1068 AFRL SILVA, Casimiro Gomes da – «[Palácio Nacional da Pena. Relatório 
Nº 38: Agosto 1941]». [Dactiloscrito]. Sintra. Palácio Nacional da 
Pena. 31 Agosto 1941. 2 doc. 3 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1069 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Pena. Relatórios Nº 
37 e 38: Julho e Agosto 1941]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 26 
Set. 1941. 2 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa995 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Ajuda. Relatório: 
Julho 1941]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 27 Set. 1941. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1156 AFRL PORFÍRIO, António Ventura – «[Palácio Nacional de Queluz. 
Relatório: Set. 1941]». [Dactiloscrito]. Queluz. Palácio Nacional de 
Queluz. 1 Out. 1941. 2 doc. 4 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1085 AFRL GOMES, António Luiz – «[Transferência de mobiliário para o 
Palácio Nacional da Ajuda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição do 
Património da DGFP. 11 Out. 1941. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1157 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional de Queluz. Relatório: 
Set. 1941]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 11 Out. 1941. 2 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1169 AFRL LINO, Raul – «[Protecção das Obras de Arte em relação aos agentes 
de destruição ou do roubo]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 16 Out. 
1941. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 364 e SAPN.

pa996 AFRL ZAGALO, Manuel Carlos de Almeida – «[Palácio Nacional da Ajuda. 
Relatório: Out. 1941]». [Dactiloscrito]. Lisboa, Palácio Nacional da 
Ajuda. Palácio Nacional da Ajuda. 11 Nov. 1941. 2 doc. 3 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa997 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Ajuda. Relatório: 
Out. 1941]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 26 Nov. 1941. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1070 AFRL SILVA, Casimiro Gomes da – «[Palácio Nacional da Pena. Relatório 
Nº 41: Nov. 1941]». [Dactiloscrito]. Sintra. Palácio Nacional da 
Pena. 30 Nov. 1941. 2 doc. 3 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1086 AFRL LINO, Raul – «[Transferência de mobiliário para o Palácio Nacional 
da Ajuda]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 2 Dez. 1941. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1158 AFRL PORFÍRIO, António Ventura – «[Palácio Nacional de Queluz. Relatório: 
Nov. 1941. Parque e Jardins]». [Dactiloscrito]. Queluz. Palácio Nacional 
de Queluz. 2 Dez. 1941. 2 doc. 3 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1071 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Pena. Relatório 
Nº 41: Nov. 1941]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 5 Dez. 1941. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1159 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional de Queluz. Relatório: 
Nov. 1941.Parque e Jardins]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 11 
Dez. 1941. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

 1942 ———————————————————————
pa998 AFRL ZAGALO, Manuel Carlos de Almeida – «[Relatório: cadeiras e 

serviços de jantar utilizados em cerimónias oficiais do estado]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Palácio Nacional da Ajuda. 31 Janeiro 1942. 
5 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1075 AFRL GOMES, António Luiz – «[Derrube de quatro árvores em frente ao 
mirante da casa dos bilhetes]». [Pedido de Parecer]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. Repartição do Património da DGFP. 3 Fev. 1942. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa988 AFRL ZAGALO, Manuel Carlos de Almeida – «[Palácio Nacional da Ajuda. 
Relatório: Julho 1940]». [Dactiloscrito]. Lisboa, Palácio Nacional da 
Ajuda. Palácio Nacional da Ajuda. 17 Agosto 1940. 2 doc. 4 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa34 AFRL LOPES, Carlos Manuel da Silva – «[Palácio Nacional de Mafra. 
Relatório: Julho de 1940]». [Dactiloscrito]. Mafra. Palácio Nacional 
de Mafra. 28 Agosto 1940. 3 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa990 AFRL GOMES, António Luiz – «[Transferência das preciosidades da Casa-
-Forte do Palácio das Necessidades para local de inteira segurança]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição do Património da DGFP. 18 Set. 
1940. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa991 AFRL GOMES, António Luiz – «[Transferência, para os Palácios 
Nacionais, de alguns móveis existentes na Alfândega de Lisboa]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição do Património da DGFP. 18 Set. 
1940. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1064 AFRL GOMES, António Luiz – «[Abertura, ao público, do Escritório e 
Quarto de D. Manuel I]». [Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição do 
Património da DGFP. 21 Set. 1940. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa963 AFRL LINO, Raul – «[Pedido de transferência de tinteiros antigos existen-
tes nas Repartições do Tesouro e do Património da DGFP]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. SAPN. 25 Set. 1940. 2 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1065 AFRL LINO, Raul – «[Abertura, ao público, do Escritório e Quarto de D. 
Manuel I]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 30 Set. 1940. 3 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa35 AFRL LINO, Raul – «[Palácio Nacional de Mafra. Relatório: Julho de 
1940]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 7 Out. 1940. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa964 AFRL LINO, Raul – «[Distribuição dos tapetes adquiridos para os Palácios 
Nacionais]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 8 Out. 1940. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa6 AFRL LINO, Raul – «O Arranjo dos Palácios Nacionais nos Anos de 1939 e 
1940 (Superintendência Artística)». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 
Nov. 1940. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 343.

pa1066 AFRL SILVA, Casimiro Gomes da – «[Palácio Nacional da Pena. Relatório 
Nº 29: Nov. 1940]». [Dactiloscrito]. Sintra. Palácio Nacional da 
Pena. 30 Nov. 1940. 2 doc. 3 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1167 AFRL GOMES, António Luiz – «[Recepção do Relatório “O Arranjo dos 
Palácios Nacionais nos Anos de 1939 e 1940”]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. Repartição do Património da DGFP. 16 Dez. 1940. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

 1941 ———————————————————————
pa1168 AFRL GOMES, António Luiz – «[Condições de permanência de objectos 

dos Museus Nacionais de Arte Antiga no Palácio Nacional de 
Queluz]». [Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição do Património da 
DGFP. 5 Março 1941. 2 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1142 AFRL GOMES, António Luiz – «[Comunicação do parecer da Direcção 
Geral dos Serviços Florestais e Agrícolas face ao corte dos eucalip-
tos]». [Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição do Património da DGFP. 28 
Março 1941. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1143 AFRL LINO, Raul – «[Comentário ao parecer da Direcção Geral dos 
Serviços Florestais e Agrícolas face ao corte dos eucaliptos]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. SAPN. 5 Abril 1941. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1238 AFRL LINO, Raul – «[Cedência de objectos da Casa-forte das Necessidades 
para o Museu Nacional Soares dos Reis]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
SAPN. 7 Abril 1941. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1239 AFRL GOMES, António Luiz – «[Cedência de objectos da Casa-forte das 
Necessidades para o Museu Nacional Soares dos Reis]». [Pedido 
de Parecer]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição do Património da 
DGFP. 19 Maio 1941. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa992 AFRL GOMES, António Luiz – «[Palácio Nacional da Ajuda. Relatório: Abril 
1941]». [Pedido de parecer]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição do 
Património da DGFP. 20 Maio 1941. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa993 AFRL ZAGALO, Manuel Carlos de Almeida – «[Palácio Nacional da 
Ajuda. Relatório: Junho 1941. Considerações à visita do Exmo 
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pa1170 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de mobiliário de Carlos Seixas com 
destino à Legação de Portugal em Berlim]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
SAPN. 8 Set. 1942. 3 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1005 AFRL ZAGALO, Manuel Carlos de Almeida – «[Palácio Nacional da Ajuda. 
Relatório: Out. 1942]». [Dactiloscrito]. Lisboa. Palácio Nacional da 
Ajuda. 7 Nov. 1942. 2 doc. 4 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1006 AFRL GOMES, António Luiz – «[Reparação dos danos causados pelo 
excesso de humidade]». [Pedido de Parecer]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 
Repartição do Património da DGFP. 11 Nov. 1942. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1144 AFRL GOMES, António Luiz – «[Substituição das imagens de N.S. 
de Fátima e Sagrado Coração de Jesus da capela do Palácio de 
Queluz]». [Pedido de Parecer]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição do 
Património da DGFP. 11 Nov. 1942. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1146 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de dois tapetes de Arraiolos a Erich 
Popper]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 12 Nov. 1942. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1147 AFRL LINO, Raul – «[Substituição das imagens de N.S. de Fátima e 
Sagrado Coração de Jesus da capela do Palácio de Queluz]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. SAPN. 20 Nov. 1942. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

 1943 ———————————————————————
pa1165 AFRL PORFÍRIO, António Ventura – «[Palácio Nacional de Queluz. 

Relatório: Dez. 1942]». [Dactiloscrito]. Queluz. Palácio Nacional de 
Queluz. 4 Janeiro 1943. 2 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1164 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional de Queluz. Relatório: 
Dez. 1942]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 28 Janeiro 1943. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1007 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Ajuda. Relatório: 
datado de 31 de Janeiro de 1943]». Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 22 
Fev. 1943. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1166 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional de Queluz. Relatório: 
Dez. 1942]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 26 Fev. 1943. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

 1945 ———————————————————————
pa37  – «[Normas de redacção dos pareceres]». [Ordem de Serviço]. [Dac-

tiloscrito]. Lisboa. Repartição do Património da DGFP. 22 Fev. 
1945. 1 f. Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra.

pa38  LINO, Raul – «[Restauro das esculturas da Basílica]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 2 Junho 1945. 2 f. Biblioteca do Palácio Nacional de 
Mafra.

 1947 ———————————————————————
pa39 AFRL CARVALHO, Armindo Ayres de – «[Estudo sobre o restauro das 

estátuas em madeira policromada do Palácio Nacional de Mafra]». 
[Dactiloscrito]. Mafra. Palácio Nacional de Mafra. 3 Junho 1947. 4 
f. Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra.

pa40  GOMES, António Luiz – «[Inventário especial dos móveis e adornos 
de valor artístico ou de curiosidade pertencentes ao Estado]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. Repartição do Património da DGFP. 20 Junho 
1947. 2 f. Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra.

pa1240 AFRL LINO, Raul – «[Resposta a ofício de António Luiz Gomes: declínio 
da proposta do Sr. A. Mendes Belo]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 
25 Junho 1947. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 473, 476.

pa1255 AFRL CARVALHO, Armindo Ayres de – «[Palácio Nacional de Mafra]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Palácio Nacional de Mafra. 1 Agosto [1947]. 
3 f. AFRL, Armário B: SAPN.

 1948 ———————————————————————
pa41  LINO, Raul – «[Parecer sobre o restauro das estátuas em madeira 

policromada do Palácio Nacional de Mafra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
SAPN. 21 Janeiro 1948. 2 f. Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra.

pa42 AFRL [BONIFÁCIO, António] – «[Envio de cópias de pareceres do Snr. 
Superintendente Artístico dos Palácios Nacionais para o Snr. Con-
servador do Palácio Nacional de Mafra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
Repartição do Património da DGFP. 26 Janeiro 1948. 1 f. Biblioteca 
do Palácio Nacional de Mafra.

pa1073 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Pena. Relatório Nº 
43: Janeiro 1942]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 14 Fev. 1942. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1074 AFRL SILVA, Casimiro Gomes da – «[Pedido de substituição dos estofos 
de móveis]». [Dactiloscrito]. Sintra. Palácio Nacional da Pena. 1 
Março 1942. 2 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1076 AFRL GOMES, António Luiz – «[Pedido de substituição dos estofos de 
móveis]». [Pedido de Parecer]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Repartição do 
Património da DGFP. 3 Março 1942. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1160 AFRL PORFÍRIO, António Ventura – «[Palácio Nacional de Queluz. 
Relatório: Fev. 1942]». [Dactiloscrito]. Queluz. Palácio Nacional de 
Queluz. 3 Março 1942. 2 doc. 3 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1253 AFRL GOMES, António Luiz – «[Derrube de quatro árvores em frente ao 
mirante da casa dos bilhetes]». [Pedido de Parecer]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. Repartição do Património da DGFP. 4 Março 1942. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1252 AFRL LINO, Raul – «[Derrube de quatro árvores em frente ao mirante da 
casa dos bilhetes]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 12 Março 1942. 3 
f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1161 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional de Queluz. Relatório: 
Fev. 1942]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 20 Abril 1942. 1 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa999 AFRL ZAGALO, Manuel Carlos de Almeida – «[Palácio Nacional da Ajuda. 
Relatório: Abril 1942]». [Dactiloscrito]. Lisboa. Palácio Nacional da 
Ajuda. 11 Maio 1942. 2 doc. 2 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1077 AFRL SILVA, Casimiro Gomes da – «[Palácio Nacional da Pena. Relatório 
Nº 47: Maio 1942]». [Dactiloscrito]. Sintra. Palácio Nacional da 
Pena. 31 Maio 1942. 2 doc. 2 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1078 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Pena. Relatório Nº 
47: Maio 1942]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 12 Junho 1942. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1000 AFRL ZAGALO, Manuel Carlos de Almeida – «[Palácio Nacional da Ajuda. 
Relatório: Maio 1942]». [Dactiloscrito]. Lisboa. Palácio Nacional da 
Ajuda. 29 Junho 1942. 2 doc. 8 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1079 AFRL SILVA, Casimiro Gomes da – «[Palácio Nacional da Pena. Relatório 
Nº 48: Junho 1942]». [Dactiloscrito]. Sintra. Palácio Nacional da 
Pena. 30 Junho 1942. 2 doc. 2 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1080 AFRL SILVA, Casimiro Gomes da – «[Restauro de motivos parietais existentes 
na arrecadação do Palácio Nacional da Pena]». [Dactiloscrito]. Sintra. 
Palácio Nacional da Pena. 7 Julho 1942. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1001 AFRL ZAGALO, Manuel Carlos de Almeida – «[Palácio Nacional da Ajuda. 
Relatório: Junho 1942]». [Dactiloscrito]. Lisboa. Palácio Nacional 
da Ajuda. 9 Julho 1942. 2 doc. 3 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1162 AFRL PORFÍRIO, António Ventura – «[Palácio Nacional de Queluz. 
Relatório: Julho 1942. Parques e Jardins]». [Dactiloscrito]. Queluz. 
Palácio Nacional de Queluz. 1 Agosto 1942. 2 doc. 4 f. AFRL, 
Armário B: SAPN.

pa1081 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Pena. Relatório Nº 
48: Junho 1942]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 14 Agosto 1942.   
1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1145 AFRL LINO, Raul – «[Aquisição de tapetes de Arraiolos]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 17 Agosto 1942. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1002 AFRL ZAGALO, Manuel Carlos de Almeida – «[Palácio Nacional da Ajuda. 
Relatório: Agosto 1942]». [Dactiloscrito]. Lisboa. Palácio Nacional 
da Ajuda. 18 Agosto 1942. 2 doc. 2 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1003 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Ajuda. Relatório: 
Maio 1942]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 22 Agosto 1942. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1004 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional da Ajuda. Relatório: 
Abril e Junho 1942]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 26 Agosto 
1942. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1163 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Palácio Nacional de Queluz. Relatório: 
Julho 1942. Parques e Jardins]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 28 
Agosto 1942. 1 f. AFRL, Armário B: SAPN.
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 1957 ———————————————————————
pa1251 AFRL LINO, Raul – «[Resposta ao Ofício nº 3016, Procº 4/A/9, 4ª. Secção 

- mobiliário para o Palácio das Necessidades]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 27 Fev. 1957. 4 f. AFRL, Armário B: SAPN.

 1966 ———————————————————————
pa1084 AFRL LINO, Raul – «[Instalação de sala de chá no Palácio da Pena]». [Dac-

tiloscrito]. Lisboa. SAPN. 18 Julho 1966. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(6.º vol.), 1157 e SAPN.

pa43  CARVALHO, Armindo Ayres de – «[Considerações sobre o parecer 
do Superintendente a propósito do restauro das estátuas em 
madeira policromada do Palácio Nacional de Mafra]». [Dactilos-
crito]. Mafra. Palácio Nacional de Mafra. 31 Janeiro 1948. 5 f. 
Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra.

pa44  CARVALHO, Armindo Ayres de – «[Palácio Nacional de Mafra. 
Relatório: Diversas salas abertas ao público]». [Dactiloscrito]. 
Mafra. Palácio Nacional de Mafra. 10 Abril 1948. 5 f. Biblioteca do 
Palácio Nacional de Mafra.

 1949 ———————————————————————
pa1256 AFRL GOMES, António Luiz – «[Palácio Nacional de Sintra - aparamento 

de árvores junto ao corpo manuelino]». [Pedido de Parecer]. [Dacti-
loscrito]. Lisboa. Repartição do Património da DGFP. 13 Out. 1949. 
1 f. AFRL, Armário B: SAPN.

pa1257 AFRL LINO, Raul – «[Palácio Nacional de Sintra - aparamento de árvores 
junto ao corpo manuelino]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 17 Out. 
1949. 2 f. AFRL, Armário B: SAPN.

 1951 ———————————————————————
pa1082 AFRL LINO, Raul – «[Comentário ao artigo publicado pelo jornal O 

Século]». [Dactiloscrito e Manuscrito]. Lisboa. SAPN. 20 Maio 1951. 
2 doc. 7 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 625, 626.

 1952 ———————————————————————
pa962 AFRL LINO, Raul – «[Comentário: Relatório do Sr. Engenheiro Carlos 

Baeta Neves : arvoredo do Paço de Sintra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
SAPN. 28 Janeiro 1952. 5 f. AFRL, Armário B: SAPN.

 1953 ———————————————————————
pa1254 AFRL – «Artigo: Um artista Português restaurador em objectos de arte 

antiga». [Recorte de jornal]. Lisboa. Revista Cubismo. Fev. 1953. 1 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa10 AFRL LINO, Raul – «[A organização de um depósito geral de mobiliário]». 
[Relatório]. [Dactiloscrito]. Lisboa. [SAPN]. 22 Abril 1953. 3 doc. 7 
f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 685.

pa1114 AFRL LINO, Raul – «[Modificação do sistema de iluminação eléctrica do 
Largo da Rainha D. Amélia, a par do Palácio Nacional de Sintra - 
Projecto]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 16 Junho 1953. 4 f. AFRL, 
Armário B: RAP (4.º vol.), 692 e CSBA.

pa11 AFRL LINO, Raul – «[Apontamentos para um plano de organização do 
Depósito Geral de Mobiliário do Estado - em sequência à nossa 
exposição de 22 de Abril]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 3 Agosto 
1953. 2 doc. 9 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 693.

pa1115 AFRL LINO, Raul – «[Destino das reproduções das Tapeçarias de 
Pastrana». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 19 Agosto 1953. 5 f. 
AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 694.

pa1242 AFRL LINO, Raul – «[Restauro do Paço Episcopal de Castelo Branco]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 3 Nov. 1953. 5 f. AFRL, Armário B: 
RAP (4.º vol.), 698.

 1954 ———————————————————————
pa1250 AFRL SILVA, Magigale – «[Folhas de divulgação de conhecimentos des-

tinadas à preparação dos guardas dos Monumentos]». [Pedido 
de Parecer]. [Dactiloscrito]. [Leiria]. 21 Janeiro 1954. 2 doc. 12 f. 
AFRL, Armário B: SAPN.

pa1171 AFRL LINO, Raul – «[Considerações sobre as folhas de divulgação de conhe-
cimentos para preparação dos guardas dos Monumentos]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. SAPN. 9 Março 1954. 3 f. AFRL, Armário B: SAPN.

 1955 ———————————————————————
pa1148 AFRL LINO, Raul – «[Derrube de árvores do Jardim dos Azereiros no Palácio 

Nacional de Queluz]». [Dactiloscrito]. Lisboa. SAPN. 3 Jan. 1955. 3 f. 
AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 732; SAPN e Campanha da Vegetação.

 1956 ———————————————————————
pa1249 AFRL LINO, Raul – «[Resposta ao Ofício nº 2095, Procº 4/AE/3, 4ª. 

Secção - plátanos do Palácio Nacional de Sintra]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. SAPN. 25 Set. 1956. 3 f. AFRL, Armário B: SAPN.
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2.2.6.5. Câmara Municipal de Lisboa

Os serviços prestados à Câmara Municipal de Lisboa pelo arquitecto Raul Lino fora do âmbito do 
desenvolvimento de projectos de arquitectura estendem-se de 1934 a 1974 se se considerarem 
os 31 documentos encontrados no Arquivo da Família Raul Lino, aos quais se juntaram mais 
5 provenientes do Boletim da Câmara Municipal de Lisboa que documentam a participação do 
arquitecto em reuniões da autarquia.
Sobre este assunto, o mesmo Boletim da Câmara Municipal de Lisboa poderá conter algumas 
informações adicionais e existem outros elementos guardados no Arquivo Muncipal de Lisboa  
– http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/ –, nomeadamente as versões completas das Actas 
das Sessões Camarárias (1942–1945) e as Actas da Comissão Consultiva Municipal de Arte e 
Arqueologia (1942–1952).
No entanto, no mesmo arquivo não foram encontradas actas da Comissão de Estética Citadina, 
embora existam documentos dispersos sobre a mesma, nem qualquer processo individual do 
arquitecto Raul Lino que documente a sua relação com a autarquia.
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 1957 ———————————————————————
pa507 AFRL LINO, Raul – «[Projecto do arranjo urbanístico da zona compreen-

dida entre o Limoeiro e S. Tomé]». [Dactiloscrito]. Lisboa. CML. 11 
Abril 1957. 7 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 790. 

pa1490 AFRL DIAS, Jaime Lopes – «[Carta para Raul Lino: orientação dos trabalhos 
de arranjo da zona de protecção da Capela de Santo Cristo]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. Comissão Municipal de Arte e Arqueologia da CML. 
17 Julho 1957. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 809.

pa1491 AFRL LINO, Raul – «[Urbanização Local e Restauro da Capela do Senhor 
Santo Cristo na Encosta do Restelo]». [Parecer/Memória descritiva]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Comissão Municipal de Arte e Arqueologia da 
CML/Atelier Raul Lino. 15 Set. 1957. 2 doc. 7 f. AFRL, Armário B: 
RAP (4.º vol.), 808.

 1959 ———————————————————————
pa887 AFRL LINO, Raul – «Arranjo urbanístico da zona compreendida entre o 

Limoeiro e S. Tomé». [Dactiloscrito]. Lisboa. Comissão Municipal 
de Arte e Arqueologia da CML. 1 Março 1959. 4 f. AFRL, Armário B: 
RAP (5.º vol.), 844.

 1960 ———————————————————————
pa894 AFRL LINO, Raul – «Arranjo arquitectónico do conjunto da Praça de D. 

Pedro IV». [Dactiloscrito]. Lisboa. Comissão de Arte e Arqueologia da 
CML. Março 1960. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 874. 

pa895 AFRL LINO, Raul – «[Hotel Anis]». [Dactiloscrito]. Lisboa. Conselho de 
Estética Citadina da CML. 29 Maio 1960. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(5.º vol.), 893.

 1962 ———————————————————————
pa904 AFRL LINO, Raul – «Sessão de 4 de Maio de 1962». [Dactiloscrito]. Lisboa. 

CML. 4 Maio 1962. 2 doc. 9 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 975. 
pa906 AFRL LINO, Raul – «Sessão de 5 de Maio de 1962». [Manuscrito]. Lisboa. 

CML. 5 Maio 1962. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 971.

 1963 ———————————————————————
pa907 AFRL LINO, Raul – «Sessão da Comissão de Arte e Arqueologia, de 10 de 

Janeiro, 1963». [Dactiloscrito]. Lisboa. Comissão de Arte e Arqueologia 
da CML. 10 Janeiro 1963. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 1027. 

pa908 AFRL LINO, Raul – «Remodelação do Monumento a Rosa Araújo. Parecer». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. CML. 22 Junho 1963. 2 f. AFRL, Armário B: 
RAP (5.º vol.), 1049.

pa910 AFRL LINO, Raul – «[Parecer a pedido do Director dos Serviços centrais e 
culturais da CML: reabilitação da fachada de um prédio em Lisboa]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. CML. 4 Agosto 1963. 3 f. AFRL, Armário B: 
RAP (5.º vol.), 1055.

 1965 ———————————————————————
pa704 AFRL LINO, Raul – «[Parecer a pedido do Presidente da CML: disposições 

aconselháveis a adoptar no Largo da Rosa junto ao monumento a 
Afonso Lopes Vieira]». [Dactiloscrito]. Lisboa. CML. 19 Dez. 1965. 
3 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1138.

 1969 ———————————————————————
pa707 AFRL LINO, Raul – «[Obras no prédio nº 1, Largo de S. Carlos]». [Manus-

crito]. Lisboa. CML. 2 Maio 1969. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º 
vol.), 1236.

pa835 AFRL LINO, Raul – «[Trabalho do Pintor João Segurado para o antigo 
Palácio dos Coruchéus]». [Dactiloscrito]. Lisboa. CML. 16 Set. 1969. 
1 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1248.

 1970 ———————————————————————
pa708 AFRL LINO, Raul – «[Projecto de transformação do anexo na propriedade 

a Poente do Palácio das Galveias]». [Dactiloscrito]. Lisboa. CML. 6 
Janeiro 1970. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1259. 

 1974 ———————————————————————
pa714 AFRL CARVALHO, Carlos Morato – «Comissão Consultiva Municipal de 

Arte e Arqueologia». [Acta]. [Dactiloscrito]. Lisboa. CML. 21 Março 
1974. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1348.

 1934 ———————————————————————
pa716 AFRL LINO, Raul – «O Rossio». [Dactiloscrito]. Lisboa. [CML. Conselho 

de Estética Citadina: 1.ª reunião]. 5 Março 1934. 3 f. AFRL Lisboa, 
Portugal. Armário B: RAP (1.º vol.), 72.

pa717 AFRL LINO, Raul – «[O funcionamento do Rossio como verdadeiro coração 
da cidade]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [CML. Conselho de Estética Citadina]. 
15 Março 1934. 2 doc. 15 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 70, 71.

t619 AFRL – “Conselho de Estética Citadina”. Diário de Notícias. Lisboa. (16 Março 
1934). AFRL, Armário B: RRL.

pa718 AFRL PILOTO, João António – «[Concurso para o plano estético do Rossio]». 
[Carta]. [Dactiloscrito]. Lisboa. [CML. Secção de Propaganda e 
Turismo). 3 Nov. 1934. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 73.

pa719 AFRL LINO, Raul – «[Questionário sobre plano de remodelação do Rossio]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. [CML. Conselho de Estética Citadina]. [Nov. 
1934]. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 61, 62.

 1937 ———————————————————————
pa700 AFRL BORGES, Jaime da Cunha – «Relação com os nomes dos vogais, 

nomeados na última sessão plenária, para as três Secções da 
Comissão Estética Citadina». [Dactiloscrito]. Lisboa. CML. 21 Maio 
1937. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 125. 

 1942 ———————————————————————
pa715 AFRL LINO, Raul – «Dísticos de sabor popular - a pedido do Presidente 

da Câmara Municipal quando eu fazia parte da vereação». [Dactilos-
crito]. Lisboa. CML. [1942]. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 416.

t1236 AFRL LINO, Raul – «[Arborização e Jardinagem: a propósito do Relatório 
da Gerência Municipal de 1941]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [CML. 
Vereação]. [14 Abril 1942]. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 386.

t518 AFRL LINO, Raul [transcrito]– [“Arborização e Jardinagem: a propósito 
do Relatório da Gerência Municipal de 1941”]. In Acta da reunião 
efectuada em 14 e 23 de Abril de 1942. Lisboa: Câmara Municipal de 
Lisboa. ([Abril] 1942). (p. 55-59).  AFRL, Armário E.

  – “Reunião da Ex.ma Câmara efectuada em 21 de Maio de 1942. Acta 
n.º 56”. [Boletim da Câmara Municipal de Lisboa]. Lisboa. (Maio 1942).

 1943 ———————————————————————
  – “Reunião da Ex.ma Câmara efectuada em 18 de Fevereiro de 

1943”. [Boletim da Câmara Municipal de Lisboa]. Lisboa. (Fev. 1943).
pa701 AFRL LINO, Raul – «[Demorando-me em Roma alguns dias, não pude 

deixar de pensar na nossa cidade]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [CML. 
Vereação]. 2 Agosto 1943. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 409.

t757 AFRL – “Reunião da Ex.ma Câmara efectuada em 2 de Agosto de 1943. 
Acta .º 71”. [Boletim da Câmara Municipal de Lisboa]. Lisboa. (Agosto 
1943) p. 1-4. AFRL, Armário B: Campanha da Vegetação.

  – “Reunião da Ex.ma Câmara efectuada em 18 de Nov. de 1943 e 
continuada em 25 do mesmo mês e ano. ACTA N.º 74”. [Boletim da 
Câmara Municipal de Lisboa]. Lisboa. (Nov. 1943).

 1944 ———————————————————————
  – “Reunião da Ex.ma Câmara efectuada em 16 de Março de 1944”. 

[Boletim da Câmara Municipal de Lisboa]. Lisboa. (Março 1944).
  – “Reunião da Ex.ma Câmara efectuada em 19 de Out. de 1944”. 

[Boletim da Câmara Municipal de Lisboa]. Lisboa. (Out. 1944).

 1945 ———————————————————————
t762 AFRL – “Reunião da Ex.ma Câmara efectuada em 22 de Março de 1945”. 

[Boletim da Câmara Municipal de Lisboa]. Lisboa. (Março 1945) p. 
11-12. AFRL, Armário B: Campanha da Vegetação.

pa848 AFRL LINO, Raul – «[Sessão de 14 de Abril de 1945: sobre o Relatório da 
Gerência Municipal do ano de 1944]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [CML. 
Vereação]. 14 Abril 1945. 2 f. AFRL, Armário B: Campanha da Vegetação.

 1951 ———————————————————————
pa702 AFRL LINO, Raul – «[Castelo de S. Jorge: proposta à Câmara Municipal de 

Lisboa]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [CML]. 20 Maio 1951. 2 f. AFRL, 
Armário B: RAP (4.º vol.), 627. 

 1955 ———————————————————————
pa703 AFRL LINO, Raul – «Urbanização da encosta de Montes Claros». [Dacti-

loscrito]. Lisboa. [CML]. 26 Out. 1955. 3 f. AFRL, Armário B: RAP 
(4.º vol.), 752a.
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2.2.7. Memórias descritivas e outros escritos do Atelier Raul Lino

Reúnem-se nesta cronologia memórias descritivas, relatórios e escritos publicados relacionados 
com os projectos de arquitectura de Raul Lino.
A maioria destes documentos pertence ao Espólio Raul Lino da Biblioteca de Arte da Fundação 
Calouste Gulbenkian. No entanto, no Arquivo da Família Raul Lino foram encontrados cerca de 
sete dezenas de documentos adicionais que completam aquele acervo.
Através da data colocada no final de cada referência é possível relacionar cada um destes textos 
com o respectivo projecto incluído na cronologia Projectos do Atelier Raul Lino [> P.194].
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 1919 ———————————————————————
pa933   LINO, Raul – «[Adaptação da antiga igreja da Conceição para instala-

ção de um museu regional]». [Relatório para a Comissão Administra-
tiva da Junta Geral do Distrito de Beja]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier 
Raul Lino. 1919. 5 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 59.0. — 1918.

pa934  LINO, Raul – «Segunda visita a Beja por motivo das obras do futuro 
Museu». [Relatório para a Comissão Administrativa da Junta Geral 
do Distrito de Beja]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Set. 1919. 3 f. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 59.1. — 1918.

 1920 ———————————————————————
pa792  AFRL LINO, Raul – «Quis a Exma. Câmara da Figueira da Foz que eu me 

pronunciasse sobre o alinhamento da futura Avenida da Praia». 
[Relatório]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Fev. 1920. 5 f. 
AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 17. — 1920.

t138 AFRL LINO, Raul – “O que poderia ser o Convento da Conceição”. Diário de 
Notícias. Lisboa. (7 Abril 1920). AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 19.  
— 1918.

t139 AFRL LINO, Raul – “Avenida do Mar”. A Voz da Justiça. Figueira da Foz. (16 
Abril 1920) [Fev. 1920]. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 18. — 1920.

pa793  AFRL LINO, Raul – «A pedido da Exma. Direcção da Propaganda de 
Portugal fui em 25 do corrente mês de Maio às Caldas do Gerez com 
o fim de ali inspeccionar a obra do Banco do Ramalho». [Relatório]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 30 Maio 1920. 2 f. AFRL, 
Armário B: RAP (1.º vol.), 4. — 1916.

pa1260  AFRL LINO, Raul – «Edifício para Hotel na Praia da Rocha, Portimão 
(Sociedade dos Grandes Hóteis de Portugal, Lisboa)». [Memória 
descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Julho 1920. 4 f. 
AFRL Armário B: RAP (1.º vol.), 21. — 1920.

pa1258   LINO, Raul – «Anteprojecto de um hotel no Porto». [Memória des-
critiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Agosto e Dez. 
1920. 3 doc. 10 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 607.0. — 1920.

t113 AFRL LINO, Raul – “Os Bancos de Ramalho”. Boletim da Sociedade Propa-
ganda de Portugal, ano 14º - Nºs 5 e 6. Lisboa. (Set.-Dez. 1920) p. 69. 
AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 33. — 1916.

pa794  AFRL LINO, Raul – «A restauração do Palácio de Condeixa». [Relatório de 
visita a convite dos proprietários]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. 3 Dez. 1920. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 23. — 1920.

 1921 ———————————————————————
pa1273   LINO, Raul – «Jardim-Escola João de Deus em Alhadas». [Memória 

Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1921]. 3 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 124.0. — 1921.

pa1259   LINO, Raul – «Águas de Carlão. Anteprojecto para um Hotel». 
[Memória descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Março 
1921. 2 doc. 8 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 83.0. — 1920.

 1922 ———————————————————————
pa477   LINO, Raul – «Obras na Quinta da Fábrica. Rocio de Abrantes: 

aumento à Casa de Habitação». [Memória descritiva]. [Dactilos-
crito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1922]. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 135.0. — 1922.

pa1262   LINO, Raul – «Projecto de um Hotel para a Penha. Guimarães». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
[1922]. 2 doc. 6 f BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 141.0. — 1922.

pa1292   LINO, Raul – «Ajardinamento de terreno do Exmo. Snr. Bruno Santos, 
Estoril». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. Fev. 1922. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 79.0. — 1922.

pa942   LINO, Raul – «Casa dos Exmos. Senhores Calça e Pina. Souzel». 
[Memória descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 6 
Fev. 1922. 4 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 140.0. — 1922.

pa4 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – «[Altar da Pátria]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
[Mar. 1922]. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 22. — 1922.

t118 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “O Altar da Pátria na Exposição 
Internacional do Rio de Janeiro”. Diário de Notícias. Lisboa. (25 
Março 1922). AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 25. — 1922.

 1902 ———————————————————————
pa1261  LINO, Raul – «Casa Carlos Francisco Ribeiro Ferreira». [Memória 

descritiva]. [Manuscrito incluído em desenho]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. 1902. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RLDA 2.3. — 1902.

 1909 ———————————————————————
pa1294   LINO, Raul – «[Projecto de uma cocheira para automóveis para o 

Exmo. Sr. Carlos Francisco Ribeiro Ferreira]». [Memória descri-
tiva]. [Manuscrito incluído em desenho]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
[1909]. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RLDA 20.3. — 1909.

 1911 ———————————————————————
t869 AFRL LINO, Raul – Memória sobre o projecto de monumento ao Marquez de 

Pombal. [S.l.]: [s.n.], 31 Agosto 1911. AFRL, Armário E. — 1911.

 1913 ———————————————————————
pa789 AFRL LINO, Raul – «Á Ex.ma Mesa do Santuário do Bom - Jesus - Do 

- Monte. Braga». [Relatório]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 1913. 15 f. 
AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 5 e 6. — 1913.

 1915 ———————————————————————
t862 AFRL LINO, Raul – «Memória Justificativa e Descritiva de um Projecto de 

Hotel Português de Novo Tipo». [Dactiloscrito]. Lisboa. 1 Set. 1915. 
6 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 3. — 1915.

t829 AFRL LINO, Raul; SILVA, Manuel Emygdio [introdução] – Hóteis: These 
apresentada pela Comissão de Hóteis da Sociedade Propaganda de Portugal 
ao Congresso Regional Algarvio. Lisboa: Typographia da «Gazeta dos 
Caminhos de Ferro», Set. 1915. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 4. — 1915.

 1916 ———————————————————————
t129 AFRL LINO, Raul – “Sala Beethoven – Uma carta”. Atlântida: mensário artístico, 

literário e social, Ano I, n.º 3. Lisboa e Rio de Janeiro. (15 Jan. 1916) [16 
Dez. 1915] p. 279-281. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 7. — 1915.

t130 AFRL LINO, Raul; COLAÇO, Alexandre Rey – “A Sala Beethoven. Como a 
Idealisam: Rey Colaço, o músico e Raul Lino, o arquitecto”. O Século. 
(29 Janeiro 1916). AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 8. — 1915.

t134 AFRL LINO, Raul – “Edifícios Escolares”. Atlântida: mensário artistico, 
literario e social, Ano I, n.º 4. Lisboa e Rio de Janeiro. (15 Fev. 1916) 
p. 332-338. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 9. — 1916.

t135 AFRL LINO, Raul – «Decoração de Escolas Primárias». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
22 Junho 1916. 6 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 10. — 1916.

t135  LINO, Raul – “Decoração de Escolas Primárias. Memória justificativa 
de uma proposta para a decoração da Escola de Alcântara”. Boletim 
Oficial do Ministério de Instrução Pública, Ano I, N.º 3. Lisboa. (1916), 
p. 191-194. — 1916.

 1917 ———————————————————————
pa790 AFRL LINO, Raul – «As Caldas do Gerez e o seu Rio». [Relatório. Comissão 

de Hotéis da Sociedade Propaganda de Portugal]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 
20 Agosto 1917. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 12. — 1916.

t14 AFRL LINO, Raul – “As Caldas do Gerez e o seu Rio”. Boletim da Sociedade 
Propaganda de Portugal, Ano 11.º - N.º 5. Lisboa. (Set.–Out. 1917) p. 
94-95. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 14. — 1916.

pa791  AFRL LINO, Raul – «[Casino ou Palácio de Diversões para a Sociedade das 
Águas da Curia]». [Relatório]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
15 Out. 1917. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 13. — 1917.

t952  LINO, Raul – “Memória justificativa e descritiva de um projecto de 
Hotel Portuguez, para ser construído no Sul do Paiz”. Boletim da 
Sociedade Propaganda de Portugal, Ano 11.º, N.º 6. Lisboa. (Nov.-Dez. 
1917), p. 107-112. — 1915.

 1918 ———————————————————————
t1220  LINO, Raul – “Hotel Portuguez para ser construido no Sul do Paiz”. 

Revista de Turismo, Ano II, N.º 38. Lisboa. (20 Jan. 1918) p. 108-110. 
— 1915.

pa1272   LINO, Raul – Projecto do edifício para o Liceu Central de Alves Martins. 
[Memória Descritiva]. Lisboa: [Imprensa Libánio da Silva]. 30 Agosto 
1918. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 220.0. — 1918.
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pa1266  AFRL LINO, Raul – «[Santuário do Bom Jesus Do Monte. Grande Hotel do 
Parque. Alterações exteriores]». [Memória Descritiva]. Atelier Raul 
Lino. [Dactiloscrito]. Lisboa. [1929]. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º 
vol.), 40A. [BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 280.0]. —1913.

 1930 ———————————————————————
pa1318   LINO, Raul – «Casa Vieira da Cruz». [Memória Descritiva]. [Dac-

tiloscrito e Manuscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1930]. 4 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 277.0. — 1930.

pa1313   LINO, Raul – «Projecto de Sala de Espectáculos para ser construído 
entre as ruas de 31 de Janeiro e da Madeira na cidade do Porto». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
[1930]. 3 doc. 5 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 279.0. — 1930.

pa1295   LINO, Raul – «Casino do Bom Jesus. Braga. Projecto das Decorações». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 25 
Junho 1930. 10 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 273.0. —1913.

pa1298  AFRL LINO, Raul – «Exposição Internacional e Colonial de Paris. Ante-Pro-
jecto dos Pavilhões Portuguezes». [Memória Descritiva]. [Dactilos-
crito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Julho 1930. 1 doc. 7 f. AFRL, Armário 
B: RAP (1.º vol.), 37A. [BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 292.1].— 1930.

 1931 ———————————————————————
pa1314   LINO, Raul – «Exposição Colonial Internacional de Paris 1931. 

Secção Portuguesa: Descrição Geral dos Pavilhões». [Memória Des-
critiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1931]. 2 doc. 5 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 292.1. — 1930.

pa1316   LINO, Raul – «Exposition Coloniale Internationale de Paris 1931. 
Participation de la Republique Portugaise. Pavillons du Portugal. 
Devis Descriptif Relatif aux travaux d’entrepise generale». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
[1931]. 13 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 292.1. — 1930.

pa1263   LINO, Raul – «Projecto de um Hotel para Loanda». [Memória Descri-
tiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 10 Agosto 1931. 5 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 606.0. — 1922.

t146 AFRL LINO, Raul; MARQUES, Bernardo [aguarelas] – “A Exposição Colonial 
de Paris”. Ilustração, n.º 136. Lisboa. (15 Agosto 1931) p. 21-24. AFRL, 
Armário B: RAP (1.º vol.), 41. [BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 292.4]. 
— 1930.

pa1315   LINO, Raul – «Exposição Colonial Internacional de Paris. 1931 
Secção Portuguesa.Descrição dos Pavilhões». [Memória Descritiva]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 1 Nov. 1931. 7 f. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 292.1. — 1930.

t145 AFRL LINO, Raul – “Os Pavilhões Portugueses na Exposição Colonial Inter-
nacional de Paris, 1931.” Boletim da Agência Geral das Colónias, Ano 
VII, Nº 78. Lisboa. (Dez. 1931) p. 27-37. AFRL, Armário E.— 1930.

 1932 ———————————————————————
pa1321   LINO, Raul – «Casa do Exmo Snr. José Sousa Charters, Leiria. 

Algumas Notas sobre Aspecto e Acabamentos». [Memória Descri-
tiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1932]. 1 f. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 304.0. — 1932.

pa1322   LINO, Raul – «Torre para Posto de Transformação». [Memória 
Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1932]. 2 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 298.0. — 1932.

pa1319  AFRL LINO, Raul – «[Remodelação do Panteão de S. Vicente]». [Memória 
Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Maio 1932. 2 
f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 45. — 1932.

pa1320   LINO, Raul – «Túmulo de El-Rei o Sr. D. Carlos e do Príncipe Real». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 9 
Nov. 1932. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 335.0. — 1932.

 1933 ———————————————————————
pa1325   LINO, Raul – «Padrão da Grande Guerra em Ponta Delgada». 

[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
1933. 5 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 364.0. — 1933.

pa1328   LINO, Raul – «Pavilhão-Botequim». [Memória Descritiva]. [Dacti-
loscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 1933. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 305.0. — 1933.

t996  [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “O Altar da Pátria na Exposição 
Internacional do Rio de Janeiro”. Correio da Manhã, n.º 8438. Rio de 
Janeiro. (11 Abril 1922). — 1922.

pa1297   LINO, Raul – «Pavilhão de Turismo para a Serra da Boa-Viagem». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
Junho 1922. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 143.0. — 1922.

pa370   LINO, Raul – «Anteprojecto de um Hotel para a cidade de Coimbra 
N». [Memória descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
Nov. 1922. 9 f. na BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 134.0.  — 1922.

 1923 ———————————————————————
pa1299   LINO, Raul – «Projecto de uma casa para o Exmo. Snr. Antonio Maria 

das Neves, Covilhã». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier 
Raul Lino. [1923]. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 154.0. — 1923.

 1924 ———————————————————————
pa1265  [LINO, Raul] – «Emprêsa das Águas do Gerez. Programa das obras 

a efectuar. Projecto do Arquitecto Raul Lino». [Memória Descri-
tiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1924]. 7 f. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 201.0. — 1916.

pa1264  LINO, Raul – «Emprêsa das Águas do Gerez. Projectos da Colunata; 
Transformação da copa, Anexos, Balneário de II. Classe; e de um 
Armazém». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1924]. 4 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 201.1. — 1916.

pa1301   LINO, Raul – «Obra do Exmo. Snr. Dr. Adriano Burguete. Cons-
tância». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1924]. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 184.0. — 1924.

 1925 ———————————————————————
pa1293   LINO, Raul – «Emprêsa das Águas do Gerez. Anteprojecto de um Hotel-

-Balneário». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. Março 1925. 6 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 201.2. — 1916.

pa1303   LINO, Raul – «Anteprojecto de um Teatro para Montemor-o-Novo». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 31 
Ago. 1925. 2 doc. 5 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 570.0. — 1925.

 1926 ———————————————————————
pa1493  LINO, Raul – «[Projecto de ligação da Avenida Gaspar Frutuoso com 

a Primeira Rua do Conde, por meio de ajardinamento]». [Memória 
Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1926]. 5 f.  
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 219.0. — 1926.

 1927 ———————————————————————
pa1306   LINO, Raul – «Alteração na frente do estabelecimento de Valentim 

de Carvalho. Rua Nova do Almada, 97. Lisboa». [Memória Descri-
tiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1927]. 2 doc. 2 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 471.0. — 1927.

pa1305   LINO, Raul – «Casa de Habitação para Magistrados em Montemor-
-o-Novo». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1927]. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 230.0.  — 1927.

 1928 ———————————————————————
pa1310   LINO, Raul – «Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Santarém. Projecto 

da Sede». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1928]. 5 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 251.0. — 1928.

pa1309   LINO, Raul – «Projecto duma Sala para Exibições Cinematográfi-
cas em Lisboa para ser construída na Calçada da Estrela, Nro. 21». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
[1928]. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 256.0. — 1928.

pa1308   LINO, Raul – «Reconstrução do Casino Pavão. Funchal». [Memória 
Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1928]. 7 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 252.0. — 1928.

pa1307   LINO, Raul – «Reconstrução do Edifício dos Paços do Concelho. 
Setúbal». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1928]. 2 doc. 8 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 253.0. — 1928.

 1929 ———————————————————————
pa1311   LINO, Raul – «Obras na Casa do Exmo. Snr. Eduardo F. Pinto Basto, 

na Rua do Sacramento - à Lapa - Lisboa». [Memória Descritiva]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1929]. 1 f. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 263.0. — 1929.
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pa1335   LINO, Raul – «Instituto Português de Oncologia de Lisboa». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
Maio 1937. 3 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 376.0. — 1935.

pa1274   LINO, Raul – «Jardim-Escola João de Deus. Viseu». [Memória Des-
critiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Agosto 1937. 2 
doc. 4 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 381.0. — 1934.

 1938 ———————————————————————
pa1347   LINO, Raul – «Casa Leal Pancada». [Memória Descritiva]. [Dactilos-

crito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1938]. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 397.0. — 1938.

pa1345   LINO, Raul – «Casa para o Exmo. Sr. Raul Rodrigues Cohen». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
[1938]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 395.0. — 1938.

pa1349   LINO, Raul – «Monumento aos Mortos da Grande Guerra [na Cidade 
da Beira]». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1938]. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 409.0. — 1938.

pa1344   LINO, Raul – «Obras no Castelo De Arade. Ferragudo». [Memória 
Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1938]. 8 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 388.0. — 1938.

pa1346   LINO, Raul – «Paços do Concelho em Santarém. Obras da sua 
Remodelação». [Relatório]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1938]. 5 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 390.0. — 1938.

pa1348   LINO, Raul – «Projecto de Alterações na Casa do Exmo. Snr. 
Fernando Moura Neves, em Abrantes». [Memória Descritiva]. [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1938]. 1 f. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 423.0. — 1938.

pa803  AFRL LINO, Raul – «Localização de um novo edifício para Paços do Concelho 
em Santarém». [Relatório]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 28 
Maio 1938. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 201. — 1938.

pa1277   LINO, Raul – «Escola Profissional de Paiã. Projecto». [Memória Des-
critiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Junho 1938. 5 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 396.0. — 1938.

pa1336   LINO, Raul – «Instituto Português de Oncologia de Lisboa. 
Projectos de Obras Elaborados de 1935 a 1938». [Memória Des-
critiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Nov. 1938. 9 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 376.0. — 1934.

pa1278   LINO, Raul – «Jardim Infantil. Ante-Projecto». [Memória Descri-
tiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 9 Nov. 1938. 2 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 398.0. — 1938.

 1939 ———————————————————————
pa1357   LINO, Raul – «Administração de Bens Raul Lino, Limitada. Projecto 

de Moradia». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier 
Raul Lino. [1939]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 411.0. — 1939.

pa1351   LINO, Raul – «Alterações na propriedade do Exmo. Sr. D. Vasco 
Bramão. Lisboa». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier 
Raul Lino. [1939]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 410.0. — 1939.

pa1352   LINO, Raul – «Casa do Exmo. Snr. Prof. Lourenço Varela Cid. Vila Nova 
da Caparica». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1939]. 2 doc. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 415.0. — 1930.

pa1355   LINO, Raul – «Casa para o Exmo. Snr. Horácio Rodrigues Costa». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
[1939]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 418.0. — 1939.

pa1317   LINO, Raul – «[Residência do Governador de Moçambique]». 
[Memória descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
[1939]. 3 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 406.0. — 1939.

pa1356   LINO, Raul – «Transformação do Prédio na Avenida da Liberdade, 
N.º 13, para Instalação do Estabelecimento da Firma Comercial 
Pimentel & Casquilho, Lda». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. Atelier Raul Lino. [1939]. 5 doc. 12 f. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 474.0. — 1939.

pa1472 AFRL LINO, Raul – «[Urbanização de Alfama]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
[Atelier Raul Lino]. 30 Janeiro 1939. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º 
vol.), 331A. — 1939.

pa1329   LINO, Raul – «[Sede da Junta de Freguesia do Campo Grande]». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
1933. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 306.0. — 1933.

 1934 ———————————————————————
pa1324   LINO, Raul – «Sala destinada ao Presidente da Câmara Corporativa». 

[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 2 
Janeiro 1934. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 351.0. — 1933.

pa1323  AFRL LINO, Raul – «Estudo para a Decoração de duas salas no Palácio do 
Congresso da República». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. Atelier Raul Lino. 24 Fev. 1934. 2 f. AFRL, Armário B: RAP 
(1.º vol.), 60. [BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 351.0]. — 1933.

pa1333   LINO, Raul – «Restauração da Sala Pompeiana, ou dos Marechais, no 
antigo Palácio dos Condes de Ega, actualmente: Arquivo Colonial». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 18 
Abril 1934. 3 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 326.0. — 1934.

pa1326  AFRL LINO, Raul – «Projecto de Monumento ao Infante D. Henrique». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
Maio 1934. 18 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 63-63A. 
[BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 393.1]. — 1933.

pa1332   LINO, Raul – «Renovação do Teatro de Gil Vicente em Cascais». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
Out. 1934. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 324.0. — 1934.

 1935 ———————————————————————
pa1334   LINO, Raul – «Casa para o Exmo. Sr. João da Silva Bastos, Estoril». 

[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
[1935]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 379.0. — 1935.

pa1275   LINO, Raul – «Edifícios para Escolas Primárias nas Regiões do Sul». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
[1935]. 6 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 352.0. — 1935.

pa1300   LINO, Raul – «Obras do Exmo. Sr. Augusto da Silva Natividade, Caxias». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. [Lisboa]. Atelier Raul Lino. [5 
Agosto 1935]. 2 doc. 15 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 320.0. — 1923.

 1936 ———————————————————————
pa1340   LINO, Raul – «[Casa Dr. Marques Pinto]». [Memória Descritiva]. 

[Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1936]. 1 f (incompleto). 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 368.0. — 1936.

pa1341   LINO, Raul – «Casa para o Exmo. Snr. Engenheiro Manuel Aboim 
Ascensão de Sande Lemos». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. Atelier Raul Lino. [1936]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, 
RL 649.0. — 1936.

pa1339   LINO, Raul – «[Casa para Sra D. Elisa Pareto]». [Memória Descri-
tiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1936]. 1 f. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 365.0. — 1936.

pa1337  AFRL LINO, Raul – «[O edifício dos antigos Paços do Concelho em Ponta 
Delgada]». [Relatório]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
5 Maio 1936. 8 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 85. [BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 363.1]. — 1936.

pa1338   LINO, Raul – «[Praça 5 de Outubro em Ponta Delgada]». [Memória 
Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Junho 1936. 
2 f (incompleto). BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 363.0. — 1936.

pa1330  AFRL LINO, Raul – «Projecto do Acabamento do Palácio Nacional da 
Ajuda». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier 
Raul Lino. Set. 1936. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 105A. 
[BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 554.1]. — 1934.

pa1342  AFRL LINO, Raul – «[Exposição de Paris - 1937]». [Memória Descritiva]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 15 Set. 1936. 6 f. AFRL, Armário 
B: RAP (1.º vol.), 105. [BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 667.0]. — 1936.

 1937 ———————————————————————
pa1453   LINO, Raul – «[Casa de Habitação Companhia de Açúcar de 

Angola]». [Memória descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1937]. 11 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 383.0. — 1937.

pa1343   LINO, Raul – «Projecto de Casa para o Exmo. Snr. Júlio César 
Henriques de Carvalho, Santarém». [Memória Descritiva]. [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1937]. 2 f. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 372.0. — 1937.
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pa1370  AFRL LINO, Raul – «Beneficiamento da actual Aposentadoria do Instituto 
dos Portugueses em Roma». [Explanação]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 
Atelier Raul Lino. 12 Abril 1941. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º 
vol.), 351. — 1941.

pa1371  AFRL LINO, Raul – «Embaixada de Portugal Junto da Sta. Sé. Instalação 
da Chancelaria». [Relatório]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. 12 Abril 1941. 2 doc. 6 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 
352, 353. [BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 430.0]. — 1941.

 1942 ———————————————————————
pa1377   LINO, Raul – «Casa para o Exmo. Snr. José Maria Deulonder. Praia de 

Sta Cruz». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1942]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 446.0. — 1942.

pa1378   LINO, Raul – «Projecto de Casa para a Exma Snra D. Regina Quaresma. 
Caneças». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1942]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 448.0. — 1942.

pa1495  LINO, Raul – «Transformação da frente do estabelecimento “A. 
D’Abreu, Lda.”». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier 
Raul Lino. [1942]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 449.0.1. — 1942.

pa1375   LINO, Raul – «Grupo de Casas de Habitação na Avenida do Infante. 
Funchal». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. Fev. 1942. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 442.0. — 1942.

pa1374   LINO, Raul – «Casa para a Exma. Snr. D. Ema Favila Vieira». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
[Fev. 1942]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 444.0. — 1942.

pa1376   LINO, Raul – «Casa para a Exma. Snr. D. Fernanda Favila V. Figueira». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [Fev. 
1942]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 445.0. — 1942.

pa1492 AFRL LINO, Raul – «[Monumento ao Infante D. Henrique, Funchal]». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
Abril 1942. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 385A. — 1942.

pa1359  AFRL LINO, Raul – «Arranjo Interno da Legação de Portugal em Berlim». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 29 
Dez. 1942. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 391. — 1940.

 1943 ———————————————————————
pa1380   LINO, Raul – «[Aditamento: alteração da Fachada da “Ourivesaria 

Rossio, Lda”]». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier 
Raul Lino. [1943]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 451.0.  — 1943.

pa1379   LINO, Raul – «Paço Episcopal da Beira». [Memória Descritiva]. [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1943]. 3 f. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 450.0. — 1943.

pa1496  LINO, Raul – «[Projecto de uma recolha para Fernando Emygdio da 
Silva]». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1943]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 571.0. — 1943.

pa1382   LINO, Raul – «Transformação de uma sala na Casa do Exmo. Sr. Eng. 
Francisco Pidwell Arraes F. Beja da Costa, na Vila de Santiago do 
Cacém». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1943]. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 463.0. — 1943.

pa1372 AFRL LINO, Raul – «Villa Pariola. Roma [Legação de Portugal em Roma]». 
[Relatório]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 26 Junho 
1943. 6 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 384a. — 1941.

pa1361   LINO, Raul – «Arranjo da Legação de Portugal em Berlim». 
[Relatório]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Julho 1943. 3 
f. Arquivo do Ministério dos Negócios Estrangeiros. — 1940.

 1944 ———————————————————————
pa1497  LINO, Raul – «Casa Rústica nas Azenhas do Mar [Casa Ana de Mayer 

Carvalho]». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1944]. 3 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 456.0.1. — 1944.

pa1497  LINO, Raul – «[Casa Ana de Mayer Carvalho. Azenhas do Mar]». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
[1944]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 456.0.2. — 1944.

pa1384   LINO, Raul – «Transformação da Joalharia Lory, Lda». [Memória 
Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1944]. 6 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 461.0. — 1944.

pa1269   LINO, Raul – «Bairro de Casas Económicas em Montemor-o-Novo». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 20 
Maio 1939. 3 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 420.0. — 1939.

pa1267   LINO, Raul – «Sociedade das Águas da Curia. Ante-projecto do novo 
balneário. Ante-projecto da Transformação das Fontes». [Memória 
Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 12 Junho 
1939. 2 doc. 12 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 413.0. — 1939.

pa804 AFRL LINO, Raul – «[Obras de beneficiamento na sede da Sociedade de 
Geografia]». [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 12 Out. 1939. 
2 doc. 8 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 321, 322. — 1939.

pa1353  AFRL LINO, Raul – «Exposição do Mundo Português. Pavilhão do Brasil». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
Nov. 1939. 4 f [2 doc. 7 f]. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 321A. 
[BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 417.0]. — 1939.

pa1354   LINO, Raul – «Exposição do Mundo Português. Pavilhão do Brasil. 
Revestimento de Lusalite». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito e 
Manuscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [Nov. 1939]. 2 f. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 417.1. — 1939.

pa1276   LINO, Raul – «Parque Infantil [Bairro da Estrela]». [Memória Des-
critiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Nov. 1939. 2 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 403.0. — 1936.

 1940 ———————————————————————
pa1283   LINO, Raul – «Obra do Exmo. Snr. Mário de Oliveira Pereira no Monte 

Estoril». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1940]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 424.0. — 1903.

pa1368   LINO, Raul – «Obras na Quinta da Fidalga no Seixal. Propriedade 
do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Reis». [Memória Descritiva]. [Dactilos-
crito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1940]. 5 doc. 5 f. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 499.0. — 1940.

pa665 AFRL LINO, Raul – «[Palácio de D. Manuel em Évora. Projecto de 
Restauro]». [Memória descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1940]. 7 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 384. — 1940.

pa1367  AFRL LINO, Raul – «[Palácio do representante do Governo na Cidade da 
Beira]». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1940]. 10 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 346. [BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 428.0.] — 1940.

pa1366   LINO, Raul – «Transformação na Casa do Exmo. Snr. António Moura 
Neves». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1940]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 422.0. — 1940.

pa1350   LINO, Raul – «Projecto de Ajardinamento da propriedade do 
Exmo. Snr. Augusto Carneiro Pacheco. Agrela». [Memória Descri-
tiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Janeiro 1940. 6 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 414.0. — 1939.

pa1473 AFRL LINO, Raul – «[Urbanização de Alfama. Ampliação do Plano de 
Arranjo]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [Atelier Raul Lino]. 27 Janeiro 
1939. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 331A. — 1939.

t184 AFRL LINO, Raul – «Variação sobre um dado Tema ou Tradução de um 
Projecto para Português». [Dactiloscrito]. Lisboa. Out. 1940. 3 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 342. — 1936.

 1941 ———————————————————————
pa1482 AFRL LINO, Raul – «Monumento a João de Deus». [Memória descri-

tiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. [Atelier Raul Lino]. [1941]. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 338. — 1941.

pa1373   LINO, Raul – «Remodelação da Casa do Ex.mo Dr. Francisco Vieira 
Machado, na sua Propriedade em Ribeira de Palheiros». [Memória 
Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1941]. 1 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 433.0. — 1941.

pa1369  AFRL LINO, Raul – «Escolha de uma Sede para a Embaixada de Portugal Junto 
da Santa Sé». [Relatório]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
15 Março 1941. 9 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 349. — 1941.

pa1358  AFRL LINO, Raul – «Arranjo Interno da Legação de Portugal em Berlim. 
Projecto e Estimativa». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 
Atelier Raul Lino. 20 Março 1941. 14 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º 
vol.), 347. [BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 429.0]. — 1940.
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pa1287   LINO, Raul – «Projecto das Instalações para Répteis no Jardim 
Zoológico». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. Dez. 1946. 4 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 12.0. — 1900.

 1947 ———————————————————————
pa1402   LINO, Raul – «Projecto de Casa para os Exmos. Srs. Dr. José Maia e 

Eng. João Botelho Moniz Borba». [Memória Descritiva]. [Dactilos-
crito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1947]. 2 doc. 3 f. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 494.0. — 1947.

pa1393  AFRL LINO, Raul – «Instalação de um Hotel no Palácio de Seteais. Sintra». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 21 
Março 1947. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 474 . — 1947.

pa1388  AFRL LINO, Raul – «Legação de Portugal em Haia». [Relatório]. [Dactilos-
crito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Maio 1947. 2 f. AFRL, Armário B: 
RAP (3.º vol.), 474A. — 1946.

pa1389  AFRL LINO, Raul – «Aquisição de Mobiliário para a Legação de Portugal. 
Haia». [Relatório]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 20 
Junho 1947. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 474A. — 1946.

 1948 ———————————————————————
pa1279   LINO, Raul – «Jardim-Escola João de Deus. Figueira da Foz». 

[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
[1948]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 504.0. — 1948.

pa1502  LINO, Raul – «[Modificações na casa do Ex.mo Sr. Eugénio de Sousa 
em Belas]». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1948]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 501.0. — 1948.

pa1392   LINO, Raul – «[Palácio de Seteais]». [Memória Descritiva]. [Dacti-
loscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Abril 1948. 2 f. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 498.0. — 1947.

pa1395   LINO, Raul – «“Bar” no Palácio de Seteais». [Memória Descritiva]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [Abril 1948]. 2 f. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 498.0. — 1947.

pa1396   LINO, Raul – «Ante-Plano de Urbanização da Cidade de Tavira». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [15 
Maio 1948]. 8 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 584.1. — 1947.

pa1270   LINO, Raul – «Casa de Renda Económica. Série B, Tipo 6». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
Out. 1948. 3 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 510.0. — 1948.

pa1397   LINO, Raul – «Aditamento ao Ante-Plano de Urbanização da Cidade 
de Tavira, apresentado a 15 de Maio de 1948». [Memória Descri-
tiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 6 Out. 1948. 1 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 584.1. — 1947.

 1949 ———————————————————————
pa1403   LINO, Raul – «Casa para o Exmo. Snr. Francisco Arraes Pidwell da 

Costa». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
[1949]. 3 doc. 5 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 514.0. — 1949.

pa1404   LINO, Raul – «Projecto de Capela na Quinta da Gandarinha, 
Cascais». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1949]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 555.0. — 1949.

pa1503  LINO, Raul – «[Obra da Exma. Senhora D. Maria do Carmo Contreiras 
Machado. Lisboa. Projecto de Alterações]». [Memória Descritiva]. [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [25 Maio 1949]. 3 doc. 3 f. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 487.0. — 1944.

a1476 AFRL LINO, Raul – «[O Palácio de D. Manuel em Évora]». [Explanação]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [Nov. 1949]. 6 f. AFRL, 
Armário B: RAP (3.º vol.), 569. — 1940.

pa1477 AFRL LINO, Raul – «[Carta para Eng. Henrique da Fonseca Chaves: Palácio 
de D. Manuel em Évora]».[Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 18 
Nov. 1949. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 566. — 1940.

 1950 ———————————————————————
pa1408   LINO, Raul – «Casa para o Exmo. Sr. Dr. António Malheiro C. Pereira 

Peixoto». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1950]. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 538.0. — 1950.

pa1409   LINO, Raul – «Casa para o Exmo. Sr. Manuel Proença Roballo 
Lisboa». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1950]. 3 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 517.0. — 1950.

pa1381   LINO, Raul – «Casas para funcionários em África». [Memória Descri-
tiva]. [Dactiloscrito e Manuscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Janeiro 
1944. 3 doc. 10 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 455.0. — 1944.

pa1284   LINO, Raul – «Jardim Zoológico. Escadaria Monumental - Projecto». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
Abril 1944. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 12.0. — 1900.

pa1268   LINO, Raul – «Estudo para uma edificação no terreno sito na 
Avenida da Liberdade, n.º 175, Lisboa». [Memória Descritiva]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Nov. 1944. 3 f. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 462.0. — 1944.

pa1494  LINO, Raul – «Projecto do Acabamento do Palácio Nacional da Ajuda». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 14 
Dez. 1944. 3 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 554.2. — 1934.

 1945 ———————————————————————
pa1385   LINO, Raul – «Casa do Exmo. Snr. Raul Pereira. Foz da Carvoeira». 

[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
[1945]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 484.0. — 1945.

pa1455   LINO, Raul – «[Dependência do Banco Nacional Ultramarino. Torres 
Vedras]». [Memória descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1945]. 2 doc. 6 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 536.0. — 1945.

pa1454   LINO, Raul – «Jardim-Escola João de Deus. Tomar». [Memória des-
critiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1945]. 2 doc. 6 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 473.0. — 1945.

pa1498  LINO, Raul – «[Repartição Técnica de Agrimensura em Lourenço 
Marques]». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. Janeiro 1945. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 486.0.1. — 1944.

pa1383   LINO, Raul – «Sede da Confraria dos Navegantes e Pescadores de 
Setúbal (Ermida do Corpo Santo)». [Memória Descritiva]. [Dactilos-
crito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Junho 1945. 4 f. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 485.0. — 1944.

pa1499  LINO, Raul – «[Direcção Geral dos Serviços de Urbanização. Évora 
e Beja. Disfarce dos Depósitos de Água. Modificação na Fachada 
do Banco de Portugal em Évora]». [Memória Descritiva]. [Dactilos-
crito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 4 Dez. 1945. 2 f. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 482.0.1. — 1945.

 1946 ———————————————————————
pa1501  LINO, Raul – «[Projecto de casa para o Exmo. Snr. Dr. Fernando 

Emygdio da Silva]». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 
Atelier Raul Lino. [1946]. 3 doc. 3 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
489.0.1, RL 489.0.2, RL 489.0.3. — 1946.

pa1499  LINO, Raul – «[Direcção Geral dos Serviços de Urbanização. Projecto 
do Disfarce dos Depósitos de Água nas Cidades de Évora e Beja]». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
Abril 1946. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 482.0.2. — 1945.

pa1386  AFRL  LINO, Raul – «Visita à Propriedade Destinada à Legação de 
Portugal. Haia». [Relatório]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. Agosto 1946. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 456A. 
[BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 492.0]. — 1946.

pa1387   LINO, Raul – «Plano da Distribuição dos Principais Móveis na 
Legação de Portugal. Haia». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. Atelier Raul Lino. [Agosto 1946]. 4 f. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 492.1. — 1946.

pa1285   LINO, Raul – «Projecto das Instalações para Chimpanzés no Jardim 
Zoológico». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. Set. 1946. 4 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 12.0. — 1900.

pa850 AFRL LINO, Raul – «[Derrube de oliveiras no terreno destinado ao 
Jardim-Escola João de Deus, em Tomar]». [Carta]. [Dactilos-
crito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Out. 1946. 4 f. AFRL, Armário B: 
Campanha da Vegetação. — 1945.

pa1286   LINO, Raul – «Construções acessórias do “Hotel dos Cães”». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 9 
Out. 1946. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 12.0. — 1900.

pa1390   LINO, Raul – «Ante-projecto para o novo Museu na Cidade de Viana 
do Castelo». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. Nov. 1946. 3 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 490.0. — 1946.
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pa1420   LINO, Raul – «Pastelaria Ferrari. Beneficiação do seu Estabeleci-
mento na Rua Nova do Almada, n.º 93. Lisboa». [Memória Des-
critiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 6 Set. 1953. 3 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 539.0. — 1953.

pa1296   LINO, Raul – «Projecto de Modificações no Edifício do Cinema 
“Tivoli”. [Memória Descritiva]. [3 doc.]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 14 
Out. 1953. 3 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 177.1. — 1918.

pa1398   LINO, Raul – «Ante-Plano de Urbanização de Tavira. Inquérito e Análise. 
Regulamento das Zonas». [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 31 
Dez. 1953. 31 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 584.1 . — 1947.

 1954 ———————————————————————
pa1416  AFRL LINO, Raul – «Padrão-Atalaia comemorativo da Era de Salazar na 

encumiada de San Vicente. Madeira». [Memória Descritiva]. [Dactilos-
crito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Janeiro 1954. 4 f. AFRL, Armário B: 
RAP (4.º vol.), 709A. [BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 533.0]. — 1952.

pa1414   LINO, Raul – «Obra do Exmo. Sr. Raul Abecassis. Projecto de Modi-
ficações». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. Fev. 1954. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 521.0. — 1951.

pa1422   LINO, Raul – «Transformação da Porta de Entrada Principal na Casa 
do Exmo. Senhor Dr. Jorge da Fonseca Bastos, – Crato». [Memória 
Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 24 Maio 1954. 
1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 543.0. — 1954.

pa1421   LINO, Raul – «Estudo de um Edifício de Apartamentos a ser cons-
truído na cidade de Lisboa». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. Atelier Raul Lino. Julho 1954. 3 f. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 540.0. — 1954.

pa1360   LINO, Raul – «[Legação de Portugal em Berlim] Cópia. Relatório». 
[Relatório]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 17 Set. 1954. 
4 f. Arquivo do Ministério dos Negócios Estrangeiros. — 1940.

 1955 ———————————————————————
pa1506  LINO, Raul – «[Palácio da Carreira. Santiago do Cacém]». [Memória 

Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1955]. 1 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 547.0. — 1955.

pa1423   LINO, Raul – «Projecto de Acrescentamento de um andar na 
Recolha do Exmo. Senhor Manuel da Gama Salema Reis». [Memória 
Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1955]. 1 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 551.0. — 1955.

pa1288   LINO, Raul – «Projecto da abertura de uma porta no gradeamento 
do Jardim Zoológico». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. Atelier Raul Lino. 20 Fev. 1955. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 12.0. — 1900.

pa1289   LINO, Raul – «Recinto dos Leões». [Memória Descritiva]. [Dactilos-
crito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 31 Maio 1955. 1 f. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 12.0. — 1900.

pa930  AFRL LINO, Raul – «Alargamento da E.N. no 249, em Sintra - “Volta do 
Duche”. Estudo». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 
Atelier Raul Lino. 17 Julho 1955. 6 f. AFRL, Armário B: Campanha 
da Vegetação. — 1955.

pa1417   LINO, Raul – «[Casa do Cruzeiro] Recolha na Propriedade da Exma. 
Senhora D. Maria Camila V. Carneiro Pacheco, no Estoril». [Memória 
Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 28 Julho 1955. 
1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 563.0. — 1952

pa1331  AFRL LINO, Raul – «Completamento do Palácio Nacional da Ajuda. Projecto 
1.ª Fase». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. Dez. 1955. 9 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 752B.  — 1934.

 1956 ———————————————————————
pa1302   LINO, Raul – «Casa para o Exmo. Snr. Eduardo A. Pereira. Lisboa. 

Descrição». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1956]. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 211.0. — 1956.

pa1281   LINO, Raul – «Jardim-Escola João de Deus em Alvalade. Altera-
ções». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1956]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 586.0. — 1956.

pa1407   LINO, Raul – «Modificações na Casa do Exmo. Sr. José Jacinto 
Parreira [Vila Grinalda]». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. Atelier Raul Lino. [1950]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, 
RL 520.0. — 1950.

pa1405   LINO, Raul – «Projecto de Casa para o Exmo. Sr. Dr. Júlio C. De A. 
Freire». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1950]. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 509.0. — 1950.

 1951 ———————————————————————
pa1412   LINO, Raul – «Casa para o Exmo. Sr. Raul Abecassis. Descrição». 

[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
[1951]. 2 doc. 4 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 521.0. — 1951.

pa801 AFRL LINO, Raul – «Apontamentos para a regulamentação das obras, 
municipais e particulares no Bairro de Alfama». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. [Atelier Raul Lino]. 6 Maio 1951. 4 f. AFRL, Armário B: RAP 
(4.º vol.), 618. — 1939.

pa1410   LINO, Raul – «Café-Restaurante Martinho da Arcada. Ante-projecto». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Junho 
1951. 3 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 525.0.  — 1951.

 1952 ———————————————————————
pa1248 AFRL LINO, Raul – «[Padrão Camoneano em Lisboa. Nota]». [Memória 

Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Fev. 1952. 3 f. 
AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 649. — 1952.

pa1505  LINO, Raul – «Câmara Municipal do Funchal. Obras no Palácio de S. 
Pedro». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
Abril 1952. 2 doc. 15 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 529.0. — 1952.

pa1464 AFRL LINO, Raul – «[Ante-projecto de um pequeno hotel para Lamego – 
Descrição]». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. Maio 1952. 6 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 659. — 1952.

pa1504  LINO, Raul – «[Panteão dos Patriarcas]». [Memória Descritiva]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 30 Junho 1952. 3 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 532.0. — 1951.

pa1411   LINO, Raul – «Ante-projecto da transformação e ampliação do Café-
-Restaurante Martinho da Arcada. Observações suscitadas pelo 
Parecer do Sr. Engenheiro Director dos Serviços de Construção». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 13 
Junho 1952. 3 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 525.0. — 1951.

pa1413   LINO, Raul – «Obra do Exmo. Sr. Raul Abecassis (n.º 24.378). Alte-
rações ao Projecto aprovado». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. Atelier Raul Lino. 26 Set. 1952. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino,RL 521.0. — 1951.

pa1362   LINO, Raul – «Completação da “Casa dos Bicos” em Lisboa». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
Dez. 1952. 3 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 573.0. — 1940.

pa1415   LINO, Raul – «Padrão-Atalaia na encumiada de San Vicente. 
Madeira. Ante-projecto». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. Atelier Raul Lino. Dez. 1952. 2 doc 6 f. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 533.0. — 1952.

 1953 ———————————————————————
pa1399   LINO, Raul – «Ante-Plano de Urbanização de Tavira. Elementos de 

Inquérito necessários em primeira análise.». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
Atelier Raul Lino. [1953]. 3 doc. 45 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, 
RL 584.2. — 1947.

pa1400   LINO, Raul – «Ante-Plano de Urbanização de Tavira. Elementos 
para a Regulamentação das Zonas». [Regulamento]. [Dactiloscrito e 
Manuscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1953]. 2 doc. 16 f. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 584.3. — 1947.

pa1401   LINO, Raul – «Ante-Plano de Urbanização de Tavira. Exequibilidade 
dos Planos sob o ponto de vista financeiro e económico». [Dactilos-
crito e Manuscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1953]. 3 f. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 584.4. — 1947.

pa1394  AFRL LINO, Raul – «Mobiliário do Palácio de Seteais (Hotel)». [Memória 
Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Março 1953. 
5 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 695A. [BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 498.0]. — 1947.
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pa1432   LINO, Raul – «Projecto da Ampliação da Casa do Exmo. Sr. Eduardo 
Malta». [Memória descritiva]. [Dactiloscrito]. Atelier Raul Lino. 
Março 1958. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 568.0. — 1958.

pa1391   LINO, Raul – «Alteração ao Projecto Aprovado Referente à Proprie-
dade sita na Rua do Borja, n.º 141, que o Exmo Snr Dr Carneiro 
Pacheco pretende levar a efeito». [Memória Descritiva]. [Dactilos-
crito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Julho 1958. 4 doc. 4 f. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 562.0. — 1952.

 1959 ———————————————————————
pa1431   LINO, Raul – «Alteração ao projecto de modificações no edifício da 

Embaixada da República Federal da Alemanha». [Memória Descri-
tiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 29 Junho 1959. 2 
doc. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 577.0. — 1958.

pa1280   LINO, Raul – «[Jardim-Escola João de Deus. Alvalade] Nótula». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Set. 
1959. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 586.2. — 1956.

 1961 ———————————————————————
pa1434   LINO, Raul – «Casa para a Exma. Senhora D. Carlota de Almeida  

Carvalho Parede, Costa do Sol». [Memória descritiva]. [Dactilos-
crito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Fev. 1961. 1 f. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 581.0. — 1961.

t785 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Depoimento de Raul Lino”. Expansão, 
Ano IV, nº 42. Coimbra. (Junho 1961). AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 
930. [Sobre o Jardim-Escola João de Deus de Coimbra]. — 1911.

pa1406   LINO, Raul – «Alterações na Casa da Exma. Snra. D. Noémia Austrália 
da Silva Andrade Freire, na Avenida do Restelo, n.º 18 (lote 35)». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 1 
Junho 1961. 3 doc. 3 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 509.0. — 1950.

 1962 ———————————————————————
pa1509  LINO, Raul – «[Obras na Casa da Quinta de S. Gonçalo]». [Memória 

Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 1 Março 1962. 
1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino,  RL 580.0. — 1962.

pa1426   LINO, Raul – «Projecto de Casa para a Exma. Sra. D. Ilda da C. Valadas 
Garcia». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. Julho 1962. 3 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 564.0. — 1956.

pa1433   LINO, Raul – «Projecto de Alterações na Casa do Ex. Sr Armando 
Beltran. Paço de Arcos». [Memória descritiva]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. Atelier Raul Lino. 18 Nov. 1962. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 579.0. — 1960.

 1963 ———————————————————————
pa1427   LINO, Raul – «Aditamento ao Projecto apresentado por D. Ilda da 

Conceição Valadas Garcia. Processo N.º 45.902/62». [Memória Des-
critiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 22 Janeiro 1963. 
2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 564.0. — 1956.

pa1438   LINO, Raul – «Obras no Palácio da Pimenta. Restauro da 
cobertura». [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 8 Maio 1963. 
2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 594.2. — 1963.

pa1312   LINO, Raul – «Alterações na Casa do Exmo. Sr. Manuel Serra da 
Mota. Abrantes». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 
Atelier Raul Lino. 10 Agosto 1963. 2 doc. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 271.0. — 1929.

pa1271   LINO, Raul – «Jardim-Escola João de Deus, em Coimbra, Acrescenta-
mento». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
26 Agosto 1963. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 380.0. — 1911.

pa1439   LINO, Raul – «Nota sobre o Arranjo dos logradoiros do Palácio 
Pimenta. De acordo com directrizes aprovadas pela Ex.ma Presi-
dência». [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 19 Set. 1963. 4 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 594.1. — 1963. 

pa1440   LINO, Raul – «Palácio da Pimenta. Concerto dos gradeamentos de 
ferro». [Memória descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
24 Set. 1963. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 594.1. — 1963.

pa1441   LINO, Raul – «Modelo para a Pedra de Armas da Cidade, com Destino 
à fachada do Palácio da Pimenta». [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. 31 Out. 1963. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 594.1. — 1963.

pa1304   LINO, Raul – «Anteprojecto de um Teatro para Montemor-o-Novo». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
Março 1956. 6 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 570.0. — 1925.

pa1419  AFRL LINO, Raul – «Igreja de Santa Engrácia. Estudo do seu Comple-
tamento». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier 
Raul Lino. Março 1956. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 756. 
[BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 546.0]. — 1955.

pa1424   LINO, Raul – «Projecto de Casa para a Exma. Sra. D. Ilda da C. Valadas 
Garcia». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. Agosto 1956. 3 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 564.0. — 1956.

 1957 ———————————————————————
pa1430   LINO, Raul – «Casa para o Exmo. Sr. José António de Ayala P. Fragoso». 

[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
[1957]. 2 doc. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 565.0. — 1957.

pa1458   LINO, Raul – «Jardim Zoológico. Alargamento do Recinto para 
Elefantes». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier 
Raul Lino. [1957]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 12.0. — 1900.

pa1291   LINO, Raul – «Jardim Zoológico. Aviário Oval (Antigo Recinto das 
Tartarugas)». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier 
Raul Lino. [1957]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 12.0. — 1900.

pa1459   LINO, Raul – «Jardim Zoológico. Construção de uma Farmácia-
-miniatura no Jardim dos Pequeninos». [Memória Descritiva]. [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1957]. 2 f. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 12.0. — 1900.

pa1460   LINO, Raul – «Jardim Zoológico. Ginásio dos Macacos». [Memória 
Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1957]. 1 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 12.0. — 1900.

pa1462   LINO, Raul – «Jardim Zoológico. Lápide de Homenagem a António 
Loureiro». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1957]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 12.0. — 1900.

pa1463   LINO, Raul – «Jardim Zoológico. Memória Descritiva e Caderno 
de Encargos». [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1957]. 3 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 12.0. — 1900.

pa1461   LINO, Raul – «Jardim Zoológico. Projecto da Instalação para as 
Girafas». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1957]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 12.0. — 1900.

pa1507  LINO, Raul – «[Projecto de alterações na fachada da casa do Exmo. 
Sr. Visconde de Sacavém]». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. Atelier Raul Lino. [1957]. 2 doc. 3 f. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 478.0.1, RL 478.0.2. 

pa1428   LINO, Raul – «Projecto da Vedação do Terreno, Lote n.º 441. Avenida 
B. L. Bairro do Restelo, Propriedade do Ex.mo Sr. António Carneiro 
Pacheco». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1957]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 561.0. — 1957.

pa1457   LINO, Raul – «Sociedade do Jardim Zoológico e de Aclimação em 
Portugal. Projecto do Edifício da Administração». [Memória Descri-
tiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1957]. 1 f. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 12.0. — 1900.

pa1290   LINO, Raul – «Jardim Zoológico - Lisboa. Posto de Venda Abrigado». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 22 
Janeiro 1957. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 12.0. — 1900.

pa1425   LINO, Raul – «Casa para a Exma. Sra. D. Ilda da Conceição Valadas 
Garcia». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. 2 Set. 1957. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 564.0. — 1956.

pa1429   LINO, Raul – «Ante-Projecto para a Sede em S. Paulo do Banco 
Ultramarino Brasileiro». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. Atelier Raul Lino. Dez. 1957. 6 f. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 574.0. — 1957.

 1958 ———————————————————————
pa1508  LINO, Raul – «[Casa para o Exmo. Senhor Dr. João Martins da Silva 

Marques]». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1958]. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 575.0. — 1958.

pa1497  LINO, Raul – «[Projecto de ampliação da casa Ana de Mayer Carvalho. 
Azenhas do Mar]». [Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier 
Raul Lino. [1958]. 3 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 456.0.3. — 1944.
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 1969 ———————————————————————
pa860 AFRL LINO, Raul – «[Monumento a João de Deus]». [Explanação].[Dac-

tiloscrito]. Lisboa. [Atelier Raul Lino]. 16 Abril 1969. 2 f. AFRL, 
Armário B: RAP (6.º vol.), 1233. — 1941.

pa1485 AFRL LINO, Raul – «[Carta para o Eng. Eduardo Augusto de Abreu Nunes, 
Chefe da 3.ª Repartição de Obras Municipais de Lisboa: entrega 
do projecto para o monumento a Henrique Lopes de Mendonça]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 14 Julho 1969. 1 f. AFRL, 
Armário B: RAP (6.º vol.), 1243. — 1968.

 1970 ———————————————————————
pa1483 AFRL LINO, Raul – «Igreja para Ribeira dos Palheiros: ante-projecto». 

[Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1970]. 1 f. AFRL, Armário B: 
RAP (6.º vol.), 1242. [BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 602.0]. — 1970.

pa1484  LINO, Raul – «Projecto de modificação da Igreja para Ribeira dos 
Palheiros – Descrição da Obra». [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1970]. 4 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 602.1. — 1970.

pa1486 AFRL LINO, Raul – «[Carta para Joaquim da Silva Pinto: entrega do 
projecto para o monumento a Henrique Lopes de Mendonça]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 3 Janeiro 1970. 1 f.  AFRL, 
Armário B: RAP (7.º vol.), 1258. — 1968.

pa709 AFRL LINO, Raul – «Impressões da visita ao palacete que pertenceu aos 
Marqueses de Pombal, na Rua das Janelas Verdes». [Relatório]. [Dacti-
loscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 17 Fev. 1970. 2 f. AFRL, Armário B: 
RAP (7.º vol.), 1262. — 1970.

pa710 AFRL LINO, Raul – «Informação complementar sobre o Palacete da Rua das 
Janelas Verdes, 2ª visita». [Relatório]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier 
Raul Lino. 21 Fev. 1970. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1263.  
— 1970.

pa1436   LINO, Raul – «Obras no Prédio do Exmo. Sr. Dr. Teodomiro de 
Almeida Carvalho - Lagos. Alterações ao Projecto Aprovado». 
[Memória descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
Março 1970. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 599.0. — 1968.

pa1435   LINO, Raul – «Modificação na Casa da Exma. Sr. D. Cecile Hirschler 
Kahn». [Memória descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
5 Março 1970. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 601.0. — 1962.

t865 AFRL LINO, Raul – «Considerações e Comentários, Sem Título». [Comu-
nicação apresentada à Academia Nacional de Belas Artes na sessão 
extraordinária de 7 de Abril de 1970]. [Dactiloscrito]. Lisboa. [Abril 
1970]. 9 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1270. —1955.

t469 AFRL LINO, Raul – Considerações e Comentários, Sem Título. In Belas 
Artes. Revista e Boletim da Academia Nacional de Belas Artes, n.º 24 
a 26. Lisboa. (Junho 1970) p. 23-28. (AFRL, Armário B: RAP (7.º 
vol.), 1270). —1955.

 1971 ——————————————————————— 

pa1364   LINO, Raul – «Casa de Goa [Casa dos Bicos]. Obras de Construção». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 10 
Março 1971. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 573.0. — 1940.

pa713 AFRL LINO, Raul – «Instalação de uma Biblioteca Municipal no Palacete 
(Marquês de Pombal) na Rua das Janelas Verdes, Bairro de Santos». 
[Memória descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 1 
Maio 1971. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1281. — 1970.

pa1437   LINO, Raul – «Frontaria do Estabelecimento de António A. 
Wagner». [Memória descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. 7 Junho 1971. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 604.0. 
— 1971.

 1974 ——————————————————————— 
pa1456   LINO, Raul – «[Edifício residencial para a Companhia dos Diamantes 

em Angola]». [Memória descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. [1974]. 2 doc. 5 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 605.0. — 1974.

 1964 ———————————————————————
pa1442   LINO, Raul – «[Palácio da Pimenta: obras de Reparação]». [Memória 

descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 7 Janeiro 
1964. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 594.1. — 1963.

pa1443   LINO, Raul – «Palácio da Pimenta. Obras Exteriores Propostas». 
[Memória descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino.  
Fev. 1964. 1 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 594.1. — 1963.

pa1444   LINO, Raul – «Palácio da Pimenta. [Continuação das obras]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 7 Junho 1964. 1 f. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 594.2. — 1963.

 1965 ———————————————————————
pa1282   LINO, Raul – «Jardim-Escola João de Deus destinado a Faro». 

[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
[1965]. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 593.0. — 1965.

pa1510  LINO, Raul – «Casa para o Exmo. Sr. Henrique G. Graça em Sintra». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 29 
Março 1965. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 589.0. — 1964.

pa1445   LINO, Raul – «Palácio da Pimenta. [Concurso Público. Adjudicação 
das Obras]». [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 17 Junho 
1965. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 594.2. — 1963.

 1966 ———————————————————————
pa1418   LINO, Raul – «Agência do Banco Nacional Ultramarino. Penafiel». 

[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
Maio 1966. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 592.0. — 1952.

pa705 AFRL LINO, Raul – «Monumento a Guerra Junqueiro». [Memória Descri 
tiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 19 Agosto 1966. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1161. — 1966.

pa1446   LINO, Raul – «Palácio da Pimenta». [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. 28 Set. 1966. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 594.1. — 1963.

pa706 AFRL LINO, Raul – «[Entrega do projecto para o plinto do monumento a 
Guerra Junqueiro]». [Carta].[Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
27 Dez. 1966. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1173. — 1966.

pa1447   LINO, Raul – «Palácio da Pimenta. Aditamento ao Plano de Obras 
apresentado em Abril do Corrente Ano». [Memória descritiva]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 22 Dez. 1966. 2 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 594.1. — 1963.

 1967 ———————————————————————
pa1448   LINO, Raul – «Palácio da Pimenta. Situação das Obras nos princípios 

de Março». [Relatório]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
Páscoa 1967. 7 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 594.1. — 1963.

pa1481 AFRL LINO, Raul – «[Monumento a Guerra Junqueiro: plinto]». 
[Memória Descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 19 
Maio 1967. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1185. — 1966.

pa1450   LINO, Raul – «Palácio da Pimenta. Arranjo dos Logradouros». 
[Memória descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 
Dez. 1967. 3 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 594.1. — 1963.

pa1449   LINO, Raul – «Palácio da Pimenta. Obras de restauro, conservação e 
adaptação». [Memória descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. Dez. 1967. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 594.1. — 1963.

pa1451   LINO, Raul – «Palácio da Pimenta. Restauro e adaptação a Museu 
deste Palácio – Obras principais, exteriores e interiores». [Memória 
descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. Dez. 1967. 1 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, 1RL 594.2. — 1963.

 1968 ———————————————————————
pa1363   LINO, Raul – «Casa de Goa [Casa dos Bicos]». [Memória Descri-

tiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 11 Janeiro 1968. 2 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 573.0. — 1940.

pa1365   LINO, Raul – «Obras na “Casa dos Bicos”». [Memória Descritiva]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. 11 Janeiro 1968. 4 f. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 573.0. — 1940.

pa1452   LINO, Raul – «Palácio da Pimenta. [Arranjo do recinto a Norte do 
Palácio]». [Memória descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul 
Lino. 27 Junho 1968. 3 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 594.2. 
— 1963.
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2.2.8. Diversos

Por fim, não sendo facilmente enquadráveis em qualquer dos principais contextos de produção 
de escritos de Raul Lino, um conjunto significativo de documentos foi reunidos numa rubrica de 
Diversos.
Nesta incluem-se grande parte dos documentos que deram origem à selecção de textos do 
terceiro capítulo – O Arquivo Pessoal de Raul Lino: amostra [> P.211] –, ou seja, dactiloscritos 
de discursos, palestras e conferências de Raul Lino, e, ainda, versões portuguesas de textos 
publicados noutras línguas ou traduções de textos publicados em português, pareceres, relatórios 
e outros escritos elaborados pontualmente para diversas entidades, alguma correspondência 
e dactiloscritos de textos publicados que apresentam diferenças significativas de conteúdo e 
datação que pareceu pertinente referenciar.
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 1936 ———————————————————————
t166 AFRL LINO, Raul – «[As minhas primeiras impressões do Brasil]». [Con-

ferência apresentada à Academia Nacional de Belas Artes, no Salão 
Nobre da Academia de Ciências de Lisboa no dia 23 de Maio de 
1936]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Maio 1936. 22 f. AFRL, Armário B: 
RAP (1.º vol.), 92.

pa798 AFRL LINO, Raul – «[Considerações: Prémio Valmor 1932-1935]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. Júri do Prémio Valmor 1932-1935. Julho 1936. 4 
f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 101.

pa797 AFRL LINO, Raul – «[Apreciação dos trabalhos dos bolseiros-artistas Arq. 
João Guilherme Faria da Costa e Arq. David Moreira da Silva]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. [Instituto para a Alta Cultura]. 31 Julho 
1936. 2 doc. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 102, 103.

 1937 ———————————————————————
t175 AFRL LINO, Raul – «A Arquitectura Manuelina». [Dactiloscrito]. Lisboa. 

[Janeiro 1937]. 8 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 90A, 111.

pa45 AFRL LINO, Raul – «[Carta para Alberto de Oliveira: preparação das 
comemorações do ano de 1940]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 26 Julho 
1937. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 135.

pa802 AFRL LINO, Raul – «[Relatório: Missão Estética de Férias]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. ANBA. Dez. 1937. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 160.

pa799 AFRL LINO, Raul – «[Primeira Missão Estética de Férias]». [Relatório]. [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. ANBA. 30 Dez.1937. 3 f. AFRL, Armário B: RAP 
(1.º vol.), 165a.

 1938 ———————————————————————
pa840 AFRL LINO, Raul – «[Decreto-Lei nº 28.468 de 15 de Fev. de 1938]». 

[Carta]. [Dactiloscrito]. Lisboa. ANBA. 21 Março 1938. 1 f. AFRL, 
Armário B: Campanha da Vegetação.

 1939 ———————————————————————
pa844 AFRL LINO, Raul – «Carta para Francisco Ribeiro e Costa: comentário do 

projecto para o Jardim da Vigia». [Carta]. [Dactiloscrito]. Sintra. 25 
Junho 1939. 2 f. AFRL, Armário B: Campanha da Vegetação.

t181 AFRL LINO, Raul – «A Casa Portuguesa». [Conferência apresentada no 
Curso de Férias da Faculdade de Letras de Lisboa]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. [Julho] 1939. 26 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 265A.

t741 AFRL LINO, Raul – «A Casa Portuguesa» [Resumo da conferência apresen-
tada no Curso de Férias da Faculdade de Letras de Lisboa]. [Dacti-
loscrito]. [Julho] 1939. 1 f. AFRL, Armário B: RLL.

t180 AFRL LINO, Raul – «Algumas considerações acêrca do aspecto artístico do 
Azulejo fabricado actualmente.». [Dactiloscrito]. Agosto 1939. 3 f. 
AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 314.

 1940 ———————————————————————
pa1474 AFRL [LINO, Raul] – «[Te-Deum na Sé de Lisboa. Esboço da disposição 

dos lugares]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [1940]. 3 f. AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 339.

 1941 ———————————————————————
pa1475 AFRL LINO, Raul – «[Carta para o Prof. Joseph M. Piel]». [Dactiloscrito]. 

Lisboa. 30 Março 1941. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 348.

t778 AFRL LINO, Raul – «A propósito da Sé do Funchal - A Restauração dos 
Monumentos». [Comunicação apresentada à Academia Nacional de 
Belas Artes na sessão de 8 de Maio de 1941]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 
Maio 1941. 11 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 353A.

pa809 AFRL BANDEIRA RAMOS (carta), LINO, Raul (parecer) – «[Portais e Frontão, 
Universidade de Coimbra]».  [Dactiloscrito e Manuscrito]. Lisboa. 14 
Dez. 1941. 2 doc. 6 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 368, 369.

 1942 ———————————————————————
t189 AFRL LINO, Raul – «Apêlo aos Madeirenses». [Dactiloscrito]. Funchal. 

Janeiro 1942. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 371.

t492 AFRL LINO, Raul – «Notas». [Dactiloscrito]. [Janeiro 1942]. 6 f. AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 182. [Redigido a pedido do Presidente da 
Câmara Municipal do Funchal - Dr. Fernão de Ornelas Gonçalves].

pa695 AFRL LINO, Raul – «[Carta para Augusto de Castro: envio de artigo]». 
Lisboa. 23 Set. 1942. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 388, 389.

 1920 ———————————————————————
t140 AFRL LINO, Raul – «[Uma estalagem alentejana}». [Dactiloscrito]. Lisboa. 

22 Junho 1920. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 20.

 1922 ———————————————————————
t499 AFRL LINO, Raul – [Tradução do livro de Albrecht Haupt sobre Arquitec-

tura da Renascença em Portugal]. [Dactiloscrito]. [Fev. 1922]. 12 f. 
AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1340.

pa795 AFRL LINO, Raul – «Escolha de um local para a construção de um Hotel 
na Póvoa de Varzim». [Parecer para a Comissão de Melhoramentos 
Locais da Póvoa de Varzim]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Set. 1922. 5 f. 
AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 26.

 1923 ———————————————————————
t116 AFRL LINO, Raul – «Mosteiro dos Jerónimos». [Palavras dirigidas a um 

grupo de operários junto da entrada do Mosteiro dos Jerónimos, 
antecedendo a visita ao edifício]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 17 Junho 
1923. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 34.

 1932 ———————————————————————
pa1467 AFRL LINO, Raul – «[Alvitre de gratidão dos artistas que participaram nas 

Exposições Ibero-Americana de Sevilha e Colonial Internacional de 
Paris ao Comissário Geral, Coronel Silveira e Castro]». [Dactilos-
crito]. Lisboa. [Sociedade Nacional de Belas Artes]. 13 Abril 1932. 2 
f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 43.

 1933 ———————————————————————
t150 AFRL LINO, Raul – «[Programa do Concurso para Ante-Projecto ou 

Estudo para cada um dos Pequenos Hóteis de Tipo Regional]». [Dac-
tiloscrito]. Lisboa. 1933. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 54.

pa1468 AFRL LINO, Raul – «[Carta para Oliveira  Salazar: oferta de “Casas Portu-
guesas” e transformação de St.ª Engrácia em Panteão Nacional]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. 7 Março 1933. 3 f. AFRL, Armário B: RAP 
(1.º vol.), 51.

t149 AFRL LINO, Raul – «Conselho Nacional de Turismo. Exposição do Hotel 
Modelo. Organizada com a colaboração de “O Notícias Ilustrado”. 
8 Bolsas de Indemnisação a 8 Arquitectos Novos». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. 30 Junho 1933. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 53.

 1934 ———————————————————————
t156 AFRL LINO, Raul – «As Casas do Século XVIII em Portugal». [Dactilos-

crito]. Lisboa. Set. 1934. 4 f. (Versão portuguesa de LINO, Raul – Les 
Maisons Portugaises au XVIIIe siècle. In L’Art Vivant. Revue Bi-Men-
suelle Complement Artistique des Nouvelles Littéraires - Au Portugal. 
Paris: Les Nouvelles Littéraires, Éditions Larousse. (Nov. 1934) n.º 
190, p. 453-454.) AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), n.º 74.

 1935 ———————————————————————
t159 AFRL LINO, Raul – «Espírito na Arquitectura». [Conferência proferida no 

Brasil na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro no dia 30 
de Maio de 1935 e na Escola de Engenharia Mackenzie em S. Paulo 
no dia 21 de Junho de 1935]. [Dactiloscrito]. [Maio] 1935. 49 f. 
AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 80.

t160 AFRL LINO, Raul – «Casas Portuguesas do Século XVIII». [Conferência 
proferida no Brasil no Gabinete Portuguez de Leitura no Rio de 
Janeiro no dia 4 de Junho de 1935, repetida no Instituto Histórico 
e Geográfico de S. Paulo no dia 25 de Junho, e no Salão Camoneano 
do Real Centro Portuguez em Santos no dia 27 de Junho]. [Dactilos-
crito]. [Maio] 1935. 35 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 74A.

t162 AFRL LINO, Raul – «Casas Económicas». [Conferência proferida no Brasil 
no Instituto de Engenharia de São Paulo no dia 26 de Junho de 
1935, na Escola Normal de Juiz de Fora entre 10 e 13 de Julho e 
no Gabinete Portuguez de Leitura no Rio de Janeiro no dia 17 de 
Agosto]. [Dactiloscrito]. [Maio] 1935. 27 f. AFRL, Armário B: RAP 
(1.º vol.), 81A.

t161 AFRL LINO, Raul – «Arquitectura - Padrão Cultural». [Conferência 
proferida no Brasil na Academia Brasileira de Letras do Rio de 
Janeiro no dia 9 de Julho de 1935]. [Dactiloscrito]. [Maio] 1935. 34 
f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 81.

t163 AFRL LINO, Raul – «Discursos pronunciados no Brasil no decorrer da 
Viagem Auriverde Jornada». [Dactiloscrito]. [Brasil]. [Maio-Agosto] 
1935. 19 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 79.
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t549 AFRL LINO, Raul – «A propósito da Cidade». [Conferência proferida na 
Sessão Solene da Festa da Cidade no dia 25 de Out. de 1950 na 
Câmara Municipal de Lisboa]. [Dactiloscrito]. Lisboa. [Out. 1950]. 
11 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 613.

 1951 ———————————————————————
t550 AFRL LINO, Raul – «Arte, Problema Humano (A propósito da sede da 

O.N.U. em Nova Iorque)». [Conferência proferida no Museu Nacional 
de Arte Antiga no dia 16 de Abril de 1951 e na Escola Superior de 
Belas Artes do Porto no dia 11 de Maio de 1951]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. Páscoa 1951. 31 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 624.

t1203 AFRL LINO, Raul – «Arte, Problema Humano (A propósito da sede da 
O.N.U. em Nova Iorque) Resumo». [Dactiloscrito]. Lisboa. [Páscoa 
1951]. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 623.

pa1231 AFRL LINO, Raul – «[Carta para Augusto de Castro: “Estocolmo”]». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. 12 Nov. 1951. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 
643.

 1952 ———————————————————————
c1390 AFRL LINO, Raul – «Carta a um Exmo. Colega [José Manuel Galhardo 

Zilhão]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 1 Junho 1952. Lisboa. 4 f. AFRL, 
Armário B: RAP (4.º vol.), 660A.

c1392 AFRL LINO, Raul – «[Carta a um Exmo. Colega José Manuel Galhardo 
Zilhão II]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 13 Junho 1952. Lisboa. 6 f. 
AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 660B.

c1394 AFRL LINO, Raul – «[Carta a um Exmo. Colega José Manuel Galhardo 
Zilhão III]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 19 Junho 1952. Lisboa. 2 f. 
AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 660C.

 1953 ———————————————————————
t551 AFRL LINO, Raul – «Arquitectura de Lisboa. Generalidades». [Palestra lida 

na noite de 29 de Janeiro de 1953 no ciclo de conferências do Grupo 
Amigos de Lisboa sobre “Arquitectura de Lisboa”]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. Janeiro 1953. 14 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 677.

t261 AFRL LINO, Raul – «Exposição de Arquitectura Religiosa Contemporâ-
nea». [Dactiloscrito]. Lisboa. 7 Maio 1953. 3 f. AFRL, Armário B: 
RAP (4.º vol.), 689.

pa918 AFRL LINO, Raul – «[Emílio Gomes Lino solicita autorização para 
levantar o muro de vedação da sua propriedade na R. do Roseiral 
em S. Pedro]». [Dactiloscrito]. Lisboa. CMS. 17 Set. 1953. 2 f. AFRL, 
Armário B: RAP (4.º vol.), 695.

c1390 AFRL LINO, Raul – «Carta para o Presidente do Conselho Administrativo 
da Fundação da Casa de Bragança: caiação da Sala dos Duques do 
Palácio Ducal de Vila Viçosa». [Dactiloscrito]. Lisboa. 5 Outubro 
1953. Lisboa. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 697.

c2104 AFRL LINO, Raul – [Processo de candidatura ao Prémio Literário Júlio 
César Machado: Regulamento e Correspondência enviada]. Lisboa. 
Dez. 1953. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 704.

 1954 ———————————————————————
pa857 AFRL LINO, Raul – «Explicação ao reclamante que enviou protesto mexe-

riqueiro sobre a vegetação da parede, virada a sul, do Conservató-
rio». [Dactiloscrito]. Lisboa. 27 Abril 1954. 1 f. AFRL, Armário B: 
Campanha da Vegetação.

t267 AFRL LINO, Raul – «[Evocação de Alexandre Rey Colaço]». [Palavras ditas 
na sessão comemorativa do primeiro centenário do seu nascimento, 
que se realizou no Conservatório Nacional de Música no dia 30 de 
Abril de 1954]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 30 Abril 1954. 11 f. AFRL, 
Armário B: RAP (4.º vol.), 714, 716.

t268 AFRL LINO, Raul – «Frases Soltas». [Dactiloscrito]. Junho 1954. 1 f. 
AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.: 617-840), 718.

pa1469 AFRL LINO, Raul – «[Busto de D. João V que se encontra na Tapada das 
Necessidades]». [Parecer]. [Manuscrito]. Lisboa. 15 Outubro 1954. 
2 f.  AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 727.

pa1479 AFRL LINO, Raul – «[Painel de Azulejo que representa a entrega da 
Comenda de Cristo por El-Rei D. João IV ao poeta Braz Garcia de 
Mascarenhas]». [Parecer]. [Manuscrito]. Lisboa. 15 Outubro 1954. 
2 f.  AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 728.

 1944 ———————————————————————
t200 AFRL LINO, Raul – «A Importância do Desenho como factor da Educação 

Nacional». [Comunicação apresentada no II Congresso da União 
Nacional - XV Sub-Secção]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Maio 1944. 7 f. 
AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 427.

t872 AFRL LINO, Raul – «A Expressão na Arquitectura Colonial». [Dactilos-
crito]. Lisboa. Agosto 1944. 6 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 
430. [Versão portuguesa de LINO, Raul – La expresión en la arquitectura 
colonial. In Investigación y Progresso, Año XVI. Madrid. (1945) p. 154-158].

 1945 ———————————————————————
t548 AFRL LINO, Raul – «Quatro Palavras sôbre Urbanização». [Conferência 

proferida no dia 25 de Abril de 1945 no Teatro de Sá de Miranda a 
convite do Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. [Abril 1945]. 22 f. AFRL, Armário B: RAP 
(3.º vol.), 452.

 1947 ———————————————————————
t851 AFRL LINO, Raul – «Afonso Lopes Vieira». [Palavras lidas na sessão de 

homenagem ao poeta realizada no Salão Nobre do Teatro Nacional de 
D. Maria em 23 de Janeiro de 1947]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Janeiro 
1947. 14 f. AFRL, Armário B: Correspondência Afonso L. Vieira.

t215 AFRL LINO, Raul – «Arquitectura e Música». [Duas conferências proferi-
das em Lisboa no Conservatório Nacional de Música a convite do 
seu director Ivo Cruz nos dias 4 e 6 de Maio de 1947 e em Madrid no 
Salão do Consejo Superior de Investigaciones Científicas a convite 
do Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid e o Real Conservatorio 
de Música nos dias 11 e 13 de Nov. de 1947]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 
Maio 1947. 32 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 490.

t213 AFRL LINO, Raul – «[A propósito de Pitósporos]». [Dactiloscrito]. Sintra. 
Out. 1947. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 509-511. [Inclui 
carta manuscrita de Mário de Azevedo Gomes].

 1948 ———————————————————————
pa355 AFRL LINO, Raul – «Apontamentos para uma visita a Queluz, com os 

alunos do Conservatório Nacional de Música, em 1948». [Dactilos-
crito]. Lisboa. 1948. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 518.

pa1083 AFRL LINO, Raul – «[Carta para Jeanne, Alicita e Amélia Rey Colaço]».
[Dactiloscrito]. Lisboa. 27 Nov. 1948. 2 f. AFRL, Armário B: RAP 
(3.º vol.), 526.

pa1032 AFRL LINO, Raul – «O que não vem a público». [Carta para Valentim 
de Carvalho enquanto editor de Quatro Palavras sobre o Paço de 
Sintra]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 27 Nov. 1948. 3 f. AFRL, Armário B: 
RAP (3.º vol.), 527.

pa880 AFRL LINO, Raul – «Explicação [sobre Os Paços Reais da Vila de Sintra]». 
[Apresentado à Comissão de Leitura do Prémio José de Figueiredo]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Dez. 1948. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º 
vol.), 530, 531.

t222 AFRL LINO, Raul – «Jerónimos». [Palavras ditas no início de uma visita ao 
Mosteiro dos Jerónimos com os alunos do Conservatório Nacional 
de Música]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Dez. 1948. 3 f. AFRL, Armário 
B: RAP (3.º vol.), 528.

 1949 ———————————————————————
t786 AFRL LINO, Raul – «[Protesto contra a demolição do edifício filipino dos 

Paços do Concelho da Covilhã]». [Dactiloscrito]. 21 Junho 1949. 3 
doc. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 540-542.

pa409 AFRL LINO, Raul – «[Protesto contra a demolição do edifício filipino dos 
Paços do Concelho da Covilhã]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [23 Junho 
1949]. 6 doc. 15 f . AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 538Ap, 542A, 544.

t226 AFRL LINO, Raul – «O Conto do Burgomestre (Impressões da Suiça)». [Dac-
tiloscrito]. 16 Out. 1949. 6 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 558.

 1950 ———————————————————————
t779 AFRL LINO, Raul – «Architektur und Musik». [Dactiloscrito]. [S.l.]. 

[1950]. 8 f. ARFL, Armário B: RAP (3.º vol.), 491.

pa853 AFRL LINO, Raul; MENEZES, Ruy da Cunha e [Governo do Distrito 
Autónomo do Funchal] – «[Criação de um Jardim Botânico no 
Funchal]». [Pedido de Parecer e Parecer]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 20 
Out. 1950. 3 doc. 4 f. AFRL, Armário B: Campanha da Vegetação.
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pa891 AFRL LINO, Raul – «Carta para o Senhor Director do “Diário de Lisboa”». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. 22 Fev. 1960. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º 
vol.), 875.

t311 AFRL LINO, Raul – «Vistas de Lisboa II». [Segunda de seis palestras radio-
fónicas realizadas ao microfone da Emissora Nacional ]. [Dactilos-
crito]. Lisboa. Março 1960. 6 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 916.

t312 AFRL LINO, Raul – «Vistas de Lisboa III - No signo do trânsito». [Terceira 
de seis palestras radiofónicas realizadas ao microfone da Emissora 
Nacional]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Abril 1960. 6 f. AFRL, Armário B: 
RAP (5.º vol.), 917.

t313 AFRL LINO, Raul – «Vistas de Lisboa IV - O Rossio em foco». [Quarta de 
seis palestras radiofónicas realizadas ao microfone da Emissora 
Nacional]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Maio 1960. 6 f. AFRL, Armário B: 
RAP (5.º vol.), 918.

pa897 AFRL LINO, Raul – «[Prédio para o Campo Grande, nº 308]». [Parecer]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Junho 1960. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º 
vol.), 895.

t315 AFRL LINO, Raul – «Vistas de Lisboa V - Do alto do miradouro». [Quinta 
de seis palestras radiofónicas realizadas ao microfone da Emissora 
Nacional]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Dez. 1960. 6 f. AFRL, Armário B: 
RAP (5.º vol.), 920.

 1961 ———————————————————————
t314 AFRL LINO, Raul – «Vistas de Lisboa VI - O Moderno e o Eterno». [Sexta 

de seis palestras radiofónicas realizadas ao microfone da Emissora 
Nacional]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Janeiro 1961. 6 f. AFRL, Armário 
B: RAP (5.º vol.), 919.

pa901 AFRL LINO, Raul – «[“A Arquitectura de Lisboa” por Fernando Morgado]». 
[Parecer]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 23 Fev. 1961. 2 f. AFRL, Armário 
B: RAP (5.º vol.), 925.

pa903 AFRL LINO, Raul – «[Paço Ducal de Vila Viçosa. Nota sobre o Palácio]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Agosto 1961.  4 f. AFRL, Armário B: RAP 
(5.º vol.), 937.

 1962 ———————————————————————
t495 AFRL LINO, Raul – «Escola de Belas-Artes [Da profissão do Arquitecto]». 

[Manuscrito]. Lisboa. 1962. 19 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 
1328.

t343 AFRL LINO, Raul – «Sobre Alguns Elementos Morfológicos da Arquitec-
tónica nas Artes Plásticas». [Comunicação apresentada à Academia 
Nacional de Belas Artes na sessão de 21 de Fev. de 1962]. [Dactilos-
crito]. Lisboa. Fev. 1962. 12 f, 21 imagens. AFRL, Armário B: RAP 
(5.º vol.), 957.

 1964 ———————————————————————
t1252 AFRL LINO, Raul – «(Legenda na margem dos acontecimentos) Acerca 

da nossa grande ponte». [Dactiloscrito].  Lisboa. [1964]. 3f. AFRL, 
Armário B: RAP (5.º vol.), 1086.

pa917 AFRL LINO, Raul – «[Carta para Monsieur Aristide a respeito do artigo 
“Toquois, guimpe et cornette”, publicado no Figaro Littéraire]».  
[Dactiloscrito]. Lisboa. 2 Junho 1964. 2 doc. 3 f. AFRL, Armário B: 
RAP (5.º vol.), 1095, 1096.

 1965 ———————————————————————
t688 AFRL LINO, Raul – «Arquitectura, Paisagem e a Vida». [Conferência 

proferida no Instituto Alemão de Lisboa no dia 17 de Fev. de 1965]. 
[Identificada a partir de – “Deutsches Institut Instituto Alemão 
- PROGRAMA Fev. de 1965”. Lisboa: Deutsches Institut , Fev. 
1965. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1121 A. e – “Arquitectura 
Paisagem e Vida - tema da conferência de Raul Lino no Instituto 
Alemão”. Diário de Notícias. Lisboa. (18 Fev. 1965).]

t398 AFRL LINO, Raul – «O velho da Horta - Nota sobre a cenografia». [Dactilos-
crito]. Lisboa. [Set. 1965]. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1134.

 1966 ———————————————————————
t401 AFRL LINO, Raul – «Jardim Zoológico». [Dactiloscrito]. Lisboa. 29 

Janeiro 1966. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1141.

t404 AFRL LINO, Raul – «[Num jantar do Cenáculo da Tábua Rasa]». [Manus-
crito e Dactiloscrito]. Lisboa. 29 Março 1966. 2 doc. 3 f, 5 f. AFRL, 
Armário B: RAP (6.º vol.), 1147.

 1955 ———————————————————————
pa736 AFRL LINO, Raul; GOMES, António Luiz (Pedido de parecer) – 

«[Colocação de um pau de bandeira na frontaria principal do Minis-
tério das Finanças]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [Secretaria Geral do 
Ministério das Finanças]. 29 Abril 1955. 2 doc. 3 f. AFRL, Armário 
B: RAP (4.º vol.),  747.

 1956 ———————————————————————
c1506 AFRL LINO, Raul – «Carta ao Senhor Presidente do Conselho Doutor 

Oliveira Salazar: reunião do júri do Concurso do Monumento ao 
Infante D. Henrique». [Dactiloscrito]. Lisboa. 17 Agosto 1956. 
Lisboa. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 772A.

 1957 ———————————————————————
t773 AFRL LINO, Raul – «Arquitectura, Paisagem e a Vida». [Conferência 

proferida na Sociedade Portuguesa de Geografia de Lisboa no dia 16 
de Janeiro de 1957]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 16 Janeiro 1957. 2 doc. 
42 f. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 839.

pa862 AFRL LINO, Raul – «Carta para o Sr. Director do “Diário Popular” a 
respeito derrubamento de árvores na Praça do Infante D. Henrique, 
no Porto». [Dactiloscrito]. Lisboa. 1 Fev. 1957. 1 f. AFRL, Armário 
B: Campanha da Vegetação.

pa863 AFRL LINO, Raul – «Carta para o Sr. Director do “Primeiro de Janeiro” 
a respeito do derrubamento de árvores na Praça do Infante D. 
Henrique, no Porto». [Dactiloscrito]. Lisboa. 1 Fev. 1957. 1 f. AFRL, 
Armário B: Campanha da Vegetação.

pa865 AFRL LINO, Raul – «Carta para o Sr. Presidente da Câmara Municipal da 
Vidigueira pedindo prova fotográfica para ilustração de conferência 
a publicar no Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa». [Dacti-
loscrito]. Lisboa. 2 Fev. 1957. 1 f. AFRL, Armário B: Campanha da 
Vegetação.

pa864 AFRL LINO, Raul – «Carta para o Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Ponta Delgada pedindo prova fotográfica para ilustração de 
conferência a publicar no Boletim da Sociedade de Geografia de 
Lisboa». [Dactiloscrito]. Lisboa. 2 Fev. 1957. 1 f. AFRL, Armário B: 
Campanha da Vegetação.

t282 AFRL LINO, Raul – «As considerações do Comandante Ernesto de 
Vilhena…». [Dactiloscrito]. Lisboa. 19 Maio 1957. 3 f. AFRL, Armário 
B: RAP (4.º vol.), 797.

 1958 ———————————————————————
pa870 AFRL LINO, Raul – «Carta para o Sr. Prof. Dr. Joaquim Fontes a respeito 

do propósito de eliminar as velhas árvores que assombreiam a parte 
Norte do Campo da Feira em S. Pedro». [Dactiloscrito]. Lisboa. 19 
Set. 1958. 2 f. AFRL, Armário B: Campanha da Vegetação.

t289 AFRL LINO, Raul – «Apontamento». Lisboa. (28 Set. 1958). AFRL, 
Armário B: RAP (4.º vol.), 835. [Primeira versão de LINO, Raul – 
“Árvores e Passarinhos”. Diário de Notícias. Lisboa. (24 Out. 1958). 
AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 836.]

 1959 ———————————————————————
t124 AFRL LINO, Raul – «O velho Paço de Sintra». [Dactiloscrito]. Lisboa. 

1959. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 908.

t775 AFRL LINO, Raul; SANTOS, Luis Reis – «[Preparação de Edição de 
Dispersos]». [Dossier: Correspondência, Listas de artigos e Maqueta 
do livro]. 1959-1969. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1329-1338.

pa888 AFRL LINO, Raul – «[Mensagem pela Emissora Nacional no aniversário 
de Salazar]». [Mensagem]. [Dactiloscrito]. Lisboa. [28 Abril] 1959.  
2 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 869.

t297 AFRL LINO, Raul – «A Avenida da Liberdade». [Dactiloscrito]. Lisboa. 23 
Nov. 1959. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 867.

 1960 ———————————————————————
t316 AFRL LINO, Raul – «Dois minutos de silêncio…». [Dactiloscrito]. Lisboa. 

1960. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 891B.

t310 AFRL LINO, Raul – «Vistas de Lisboa I».[Primeira de seis palestras radiofó-
nicas realizadas ao microfone da Emissora Nacional]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. [Março] 1960. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 915.
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 1971 ———————————————————————
t480 AFRL LINO, Raul – «Para contestar as contestações». [Manuscrito]. 1971. 

2 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1299.

t1251 AFRL LINO, Raul – “Wo ist der Zeitgeschmack”. [Tradução para alemão 
de LINO, Raul – “Onde está o Modernismo”. Diário de Notícias. 
Lisboa. (24 Janeiro 1971)]. [Dactiloscrito]. Lisboa. [Janeiro 1971]. 
AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1275A.

c2105 AFRL LINO, Raul – «[Carta para para José Azeredo Perdigão: reconheci-
mento pelo empenho na Exposição Rectrospectiva]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. [2 Janeiro 1971]. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1298.

t474 AFRL LINO, Raul – «[Palavras ditas no jantar de homenagem ao Dr. Ivo 
Cruz]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 19 Maio 1971. 4 f. AFRL, Armário B: 
RAP (7.º vol.), 1283.

 1973 ———————————————————————
t488 AFRL LINO, Raul – «José de Figueiredo e o seu tempo». [Conferência 

proferido no Museu Nacional de Arte Antiga no dia 9 de Janeiro de 
1973 no âmbito das Comemorações do 1.º Centenário do Nasci-
mento do Dr. José de Figueiredo]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Janeiro 
1973. 9 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1300.

t497 AFRL LINO, Raul – «Prefácio do livro do Arquitecto Cristino da Silva». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. [Julho 1973]. 1 f. AFRL, Armário B: RAP 
(7.º vol.), 1327.

t409 AFRL LINO, Raul – «A tamareira». [Dactiloscrito]. Lisboa. Junho 1966.   
1 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1152.

pa920 AFRL LINO, Raul – «[Casal Saloio, Sintra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. CMS. 
27 Agosto 1966. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1162.

 1968 ———————————————————————
t838 AFRL LINO, Raul – «Era assim o Algarve». [Dactiloscrito]. 1968. 3 f. 

AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1343. [Versão portuguesa de 
LINO, Raul – “Weiblich, klein und zierlich”. Merian · Algarve. [S.l.]. 
(1968) p. 4-6].

pa921 AFRL LINO, Raul – «[Carta a D. Alda Gonçalves a propósito do Regula-
mento do Plano de Urbanização de Sintra]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
CMS. 14 Junho 1968. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1217.

pa922 AFRL LINO, Raul – «[Fernando Godinho Batista Carrega apresenta o 
projecto de uma edificação que pretenderia instalar na Volta do 
Duche, para venda de variados artefactos ]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
CMS. 30 Junho 1968. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1216.

 1969 ———————————————————————
t864 AFRL LINO, Raul – «Das cidades e do sentido humanista». [Conferência 

proferida no Instituto de Altos Estudos da Academia das Ciências 
de Lisboa no dia 24 de Abril de 1969]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 1969. 
17 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1235.

pa923 AFRL LINO, Raul – «[Prémio da Casa Saloia]». [Dactiloscrito]. Lisboa. CMS. 
22 Maio 1969. 2 doc. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1238.

t455 AFRL LINO, Raul – «Calendário da minha carreira desde os seus remotos 
antecedentes mais importantes, ilustrado com algumas pequenas 
vinhetas». [Dactiloscrito]. Lisboa. Out. 1969. 20 f. AFRL, Armário 
B: RAP (6.º vol.), 1249, 1296.

t457 AFRL LINO, Raul – «[Palavras lidas num jantar de homenagem a Raul 
Lino]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 21 Nov. 1969. 7 f. AFRL, Armário B: 
RAP (6.º vol.), 1250.

 1970 ———————————————————————
c2106 AFRL LINO, Raul – «[Carta para Pedro Vieira de Almeida: organização 

de plantas de casas]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [1970]. 3 f. AFRL, 
Armário B: RAP (7.º vol.), 1297.

t496 AFRL LINO, Raul – «Onde está a casa portuguesa?». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. [1970]. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1346.

t462 AFRL LINO, Raul – «Razão dos meus artigos». [Dactiloscrito]. Lisboa. 1 
Janeiro 1970. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1257.

t465 AFRL LINO, Raul – «Quatro palavras sobre Arquitectura e Música». [Intro-
dução a conferência proferida em Fevereiro de 1970]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. Fev. 1970. 2 f. ARFL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1261.

t865 AFRL LINO, Raul – «Considerações e Comentários, Sem Título». [Comu-
nicação apresentada à Academia Nacional de Belas Artes na sessão 
extraordinária de 7 de Abril de 1970]. [Dactiloscrito]. Lisboa. [Abril 
1970]. 9 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1270.

t467 AFRL LINO, Raul – «O Romantismo e a “Casa Portuguesa”». [Conferên-
cia proferida no Primeiro Colóquio “Estética do Romantismo em 
Portugal” em Lisboa a 17 de Maio de 1970]. [Dossier]. Lisboa. 1970. 
13 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1253, 1254, 1255, 1956.

pa1487 AFRL LINO, Raul – «[Carta para o Lúcia Infante de la Cerda de Sttau 
Monteiro]». [Manuscrito]. Lisboa. 4 Julho 1970. 2 f. AFRL, Armário 
B: RAP (6.º vol.), 1266.

t30 AFRL LINO, Raul – «A vida corre. O tempo continua.». [Conferência 
proferida na Fundação Calouste Gulbenkian a 20 de Nov. de 1970 
na véspera do seu 91º aniversário]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Nov. 
1970. 19 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1272.

 AFRL (LINO, Raul – «A vida corre. O tempo continua.». Gravação audio da 
conferência de 20 Novembro de 1970 na Fundação Calouste Gul-
benkian. AFRL: registo em formato mp3.)

pa924 AFRL LINO, Raul – «[António dos Santos Felisberto solicita ser informado 
sobre a possibilidade da construção no seu terreno na Av. Desidério 
Cambournac, n.º 21]». [Dactiloscrito e Manuscrito]. Lisboa. CMS. 20 
Nov. 1970. 2 doc. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1273, 1273A.

t498 AFRL LINO, Raul – «Reminiscências do Natal». [Manuscrito]. [Dez. 1970]. 
[1 f]. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1339.
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2.3. ESCRITOS SOBRE A VIDA E OBRA DE RAUL LINO.  
CRONOLOGIA A PARTIR DO ARQUIVO PESSOAL DE RAUL LINO

No Arquivo da Família Raul Lino a Pasta de Referências à Vida e Obra de Raul Lino guarda 
essencialmente recortes de jornais coleccionados pelo próprio arquitecto e família, entre 1904 e 
1973, que de forma mais ou menos directa se referem a factos e acontecimentos relacionados 
com a actividade profissional de Raul Lino. A compilação, composta por cerca de duas centenas 
de documentos, foi aqui completada com quatro contributos principais.
O primeiro corresponde ao acrescento dos artigos publicados nas primeiras duas décadas do 
século XX em diversas revistas, genericamente bem conhecidos e frequentemente referidos, 
sobretudo se se considerar o predomínio de publicações como A Construcção Moderna, A 
Architectura Portuguesa e a Illustração Portugueza.
O segundo fez-se pela inclusão de certas obras ou textos que contaram com a colaboração, 
ilustração ou direcção de Raul Lino.
O terceiro evidencia-se pela referência a muitos artigos e notícias de jornais brasileiros no ano de 
1935 que resultam de investigação mais aprofundada sobre a primeira viagem de Lino ao Brasil.
E, por fim, o quarto contributo, diz respeito à referência de artigos, ensaios e dissertações 
desenvolvidos depois da morte do arquitecto em 1974.
Na Linha do Tempo, classificaram-se como Diversos os textos que não sendo especificamente 
sobre a vida e obra de Raul Lino, sobre ela falam indirectamente; e na categoria Outros 
reuniram-se, alguns, poucos, recortes de jornal que o arquitecto terá guardado por outros motivos.
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t861  – “Capella em Gouveia para os Ex.mos Srs. Marquezes de Gouveia. 
Architecto, sr. Raul Lino”. A Construcção Moderna, n.º 142. Lisboa.  
(1 Set. 1904).

  – A Construcção Moderna, n.º 151. Lisboa. (Dez. 1904).

 1907 ———————————————————————
t823  SICARD, Raymond – “Hôpital suburbain de Portalègre”. In La Reine 

de Portugal et La Ligue d’Assistance Nationale aux Tuberculeux. Paris: 
Imprimerie-Librairie de la Faculté de Médecine. (1907) p. 72-73.

 1908 ———————————————————————
 t1232 AFRL – Exposição de Trabalhos de Raul Lino (architecto). Coimbra: Instituto 

de Coimbra, Março 1908. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 2.

t117 AFRL – “A obra de um reformador: o architecto Raul Lino”. Illustração Portu-
gueza, nº 110. Lisboa: O Século. (30 Março 1908). AFRL, Armário E.

t957  NEVES, Henrique das – “A casa do Sr. Conde Armand”. A Arquitec-
tura Portuguesa, n.º 6. Lisboa. (Junho 1908).

 1909 ———————————————————————
t993  CARVALHO, Teixeira de – “A casa do Sr. Albino Caetano da Silva em 

Coimbra pelo Arquitecto Raul Lino”. A Architectura Portuguesa, n.º 8. 
Lisboa. (Agosto 1909).

t167 AFRL HAUPT, Albrecht – “A Architectura da Renascença em Portugal. 
Parte II - O paiz”. Os Serões, n.º 51. Lisboa: Livraria Ferreira. (Set. 
1909) p. 239-243 (Tradução de Adrião Seixas). AFRL, Armário E.

t956  SIMÕES, Veiga – “A nova geração do Neo-Lusitanismo”. Os Serões, 
n.º 51. Lisboa: Livraria Ferreira. (Set. 1909) p. 201-211.

2.3.2. Década 1910–1919

 1910 ———————————————————————
t954  “Casa do sr. Albino Caetano da Silva em Coimbra. Architecto sr. 

Raul Lino”. A Construcção Moderna, n.º 328. Lisboa. (20 Maio 1910).

t501 AFRL – “Um grande artista decorador - Raul Lino”. Illustração Portugueza, 
n.º 228. Lisboa: O Século. (4 Julho 1910) p. 14-20. AFRL, Armário E.

 1911 ———————————————————————
t793  VIEIRA, Afonso Lopes e LINO, Raul [ilustrações] – Animais nossos 

amigos: versos. Lisboa: Annuario Commercial, 1911.

t800  VIEIRA, Afonso Lopes [versos] e LINO, raul (cenário) – Rosas Bravas: 
acto em verso. (Melodia do Pastor (Para Oboé) original de Thomás 
Borba e Projecto de Scenario de Raul Lino). [S.l.: s.n.], 1911.

 1912 ———————————————————————
t790  VIEIRA, Afonso Lopes [versos] e LINO, Raul [ilustrações] – Bartolo-

meu Marinheiro. Lisboa: Livraria Ferreira, 1912.

  VIEIRA, Afonso Lopes – “As nossas creanças”. A Capital. Lisboa. (4 Fevereiro 1912).

 1915 ———————————————————————
t1177  [ ]; LINO, Raul [ilustrações] – Poesias sobre as Scenas Infantis de 

Schumann. Lisboa: A Editora, 1915.

  – Boletim da Sociedade Propaganda de Portugal, Ano 9.º, n.º 3. Lisboa. 
(Set.-Out. 1915) p. 43, 83-86.

  – “Congresso Regional Algarvio”. Gazeta dos Caminhos de Ferro, Ano 
29, n.º 689. Lisboa. (Set. 1915) p. 1 e 2.

t1182  ARROYO, António; (COLAÇO, Alexandre Rey) – “Sala Beethoven”. 
Atlântida: mensário artístico, literário e social, Ano I, n.º 2. Lisboa e Rio 
de Janeiro. (15 Dez. 1915) p. 171-174.

 1916 ———————————————————————
t895  GIL, Augusto; LINO, Raul [desenhos] – Alba plena. Lisboa: Atlântida, 1916.

t798  VIEIRA, Afonso Lopes [versos]; BORBA, Tomás [música]; LINO, 
Raul [ilustrações] – Canto infantil. [Música Impressa]. Lisboa: 
Aillaud, Alves & C., 1916.

t1176  VIEIRA, Afonso Lopes [versos]; BORBA, Tomás [música]; LINO, 
Raul [ilustrações] – Hino a Camões: para as crianças portuguesas. 
Lisboa: A Editora, [1916].

 1899 ———————————————————————
t46  – “Exposição Universal de Paris em 1900 - Projectos para os 

pavilhões Portugueses”. Occidente. Revista Illustrada de Portugal e do 
Extrangeiro, 22.º Ano, n.º 753. Lisboa. (30 Nov. 1899) p. 262-263.

2.3.1. Década 1900–1909

 1900 ———————————————————————
t988  – “Fachada de Estylisação Tradicional Portuguesa”. A Construcção 

Moderna, n.º 6. Lisboa. (16 Abril 1900).

 1901 ———————————————————————
t41  – “Casa de estylisação portuguesa do Sr. Rey Colaço em construcção 

no Monte Palmella (Mont’Estoril). Projecto do Architecto, sr. Raul 
Lino”. A Construcção Moderna, n.º 28. Lisboa. (16 Março 1901).

t990  – “Typos de Casas de Estylisação Tradicional. Projecto do Architecto, sr. 
Raul Lino”. A Construcção Moderna, n.º 38. Lisboa. (16 Agosto 1901).

 1902 ———————————————————————
t47  – “Casa do sr. João Baptista de Lima Júnior. Architecto, sr. Raul Lino”. 

A Construcção Moderna, n.º 50. Lisboa. (10 Fev. 1902).

t42  PESSANHA, D. José – “Raul Lino. Casas de Estylização Tradicional 
Portuguêsa. Architecto, sr. Raul Lino”. A Construcção Moderna, n.º 
56. Lisboa. (10 Abril 1902).

t43  – “Casa do Ex.mo Sr. Jorge O’Neill para ser construída junto ao 
pharol de Santa Maria (Cascaes). Projecto do Architecto, sr. Raul 
Lino”. A Construcção Moderna, n.º 60. Lisboa. (20 Maio 1902).

t986  PESSANHA, D. José – “Casa para os Arredores de Lisboa. Architecto 
sr. Raul Lino”. A Construcção Moderna, n.º 65. Lisboa. (10 Jul. 1902).

t981  – “Casa de Habitação para Cidade. Architecto, sr. Raul Lino”. A Cons-
trucção Moderna, n.º 69. Lisboa. (20 Agosto 1902).

t991  PESSANHA, D. José – “Casa para a Serra da Estrela. Projecto do sr. 
Raul Lino”. A Construcção Moderna, n.º 74. Lisboa. (10 Out. 1902).

 1903 ———————————————————————
t88  SABUGOSA, Conde de; Rainha D. Amélia [desenhos] ; CASANOVA, 

E. e LINO, Raul [colaboração artística] – O Paço de Sintra: aponta-
mentos históricos e archeológicos. Lisboa: Imprensa Nacional, 1903.

t982  – “Casa do Exmo Sr. António Maria Pimenta a construir em 
Coimbra. Projecto do Architecto, sr. Raul Lino”. A Construcção 
Moderna, n.º 90. Lisboa. (Março 1903).

t173  BOTELHO, Abel – “A Casa Portuguesa”. A Construcção Moderna, n.º 
92. Lisboa. (Abril 1903).

t992  PESSANHA, D. José – “Fachadas de Estylização Tradicionalista. 
Architecto, sr. Raul Lino”. A Construcção Moderna, n.º 102. Lisboa. 
(20 Julho 1903).

t955  – “Casa do Ex.mo Sr. Conde Armand na Quinta da Comenda em 
Setúbal. Architecto sr. Raul Lino”. A Construcção Moderna, n.º 104. 
Lisboa. (10 Agosto 1903).

t987  – “Casa para ser construída sobre o Terraço do Palácio do Exmo 
Marquez da Foz na Praça dos Restauradores”. A Construcção 
Moderna, n.º 109. Lisboa. (Out. 1903).

t984  – “Casa do Ex.mo Sr. Duarte em Queluz. Architecto, sr. Raul Lino”. A 
Construcção Moderna, n.º 115. Lisboa. (1 Dez. 1903).

 1904 ———————————————————————
t989  – “Fachadas, Interior e Detalhe de Estylisação Tradicionalista”. A 

Construcção Moderna, n.º 122. Lisboa. (Fev. 1904).

t552 AFRL – “As Festas na Avenida. O Carnaval na Avenida da Liberdade em 
Segunda e Terça Feira Gorda”. Illustração Portugueza, 1.º Anno, N.º 
16. Lisboa. (22 Fev. 1904) p. 245. AFRL, Armário B: RRL.

t983  – “Casa do Ex.mo Sr. Dr. Avelino Monteiro em Cintra. Architecto, sr. 
Raul Lino”. A Construcção Moderna, n.º 129. Lisboa. (20 Abril 1904).

t985  – “Casa do Exmo Sr. J. J. Ferreira na Avenida Ressano Garcia. 
Projecto do Architecto, sr. Raul Lino”. A Construcção Moderna, n.º 
136. Lisboa. (1 Julho 1904).
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 1926 ———————————————————————
t750 AFRL F. A. – “Primeiras representações Politeama - «Salomé» de Oscar 

Wilde e «A Hora Imaculada» de Dario Niccodemi”. [S.l.]: [s.n.]. 
(1926). AFRL, Armário B: RRL.

t1000  – “Notícias de Braga”. Correio da Manhã, n.º 9577. Rio de Janeiro. 
(14 Abril 1926) p. 5.

 1927 ———————————————————————
t555 AFRL – “O Casino do Bom-Jesus do Monte”. Correio do Minho. Braga. (28 

Julho 1927). AFRL, Armário B: RRL.

t62 AFRL – “A Casa Portuguesa - Casa do Marco (Azenhas do Mar)”. Ilustração, 
2.º ano, n.º 46. Lisboa. (16 Nov. 1927) p. 29. AFRL, Armário E.

 1928 ———————————————————————
t556 AFRL – “Aos Capitalistas e às pessoas de bom gosto”. Diário de Notícias. 

Lisboa. (16 Junho 1928). AFRL, Armário B: RRL.

t560 AFRL M. M. – “Pardal Monteiro”. Seara Nova, Ano VII, n.º 133. Lisboa. (18 
Out. 1928). AFRL, Armário B: RRL.

 1929 ———————————————————————
t561 AFRL – Portugal. Exposição Portuguesa em Sevilha. Catálogo das 35 Mono-

grafias Comemorativas. Lisboa: Livraria Sá da Costa, [1929]. AFRL, 
Armário B: RRL.

t801  – “Os «Futuristas» portuguêses: as obras-primas dos modernistas 
e um resumo histórico de todo o movimento de arte moderna em 
Portugal”. O Notícias Ilustrado, n.º 37. Lisboa. (24 Fev. 1929).

t558 AFRL – “Um Banquete. Um concurso de arte patriótica em que os próprios 
concorrentes foram o júri.”. Diário de Lisboa. Lisboa. (25 Maio 1929). 
AFRL, Armário B: RRL.

t559 AFRL – “Padrões da Grande Guerra. Uma homenagem a Raul Lino”. Diário 
de Notícias. Lisboa. (26 Maio 1929). AFRL, Armário B: RRL.

t743  EDMUNDO, Luiz – “O Rio de Janeiro no tempo dos vice-reis”. 
Correio da Manhã n.º 10635. Rio de Janeiro. (31 Agosto 1929) p. 2.

t557 AFRL – “O Padrão de Santa Maria”. O Algarve. Faro. (1 Set. 1929). AFRL, 
Armário B: RRL.

t56 AFRL DURÃO, Américo; LINO, Raul [entrevistado] – “Os Mestres do Pen-
samento Português - O arquitecto Raul Lino. O grande creador do 
estilo nacionalista fala ao ‘Notícias Ilustrado’ sobre a fisionomia das 
cidades”. O Notícias Ilustrado, Série II, n.º 76. Lisboa. (24 Nov. 1929) 
p. 5 e 7. AFRL, Armário E.

t1001 AFRL EDMUNDO, Luiz e LINO, Raul [entrevistado] – “Raul Lino concede 
ao «Correio da Manhã» uma curiosa entrevista. Pequena história da 
architectura barroca em Portugal. O movimento da architectura tra-
dicional portugueza”. Correio da Manhã n.º 10714, Suplemento. Rio 
de Janeiro. (1 Dez. 1929) p. 1-2. AFRL, Armário B: RRL.

t1002  FERRÃO, José Dias – “A propósito da entrevista de Raul Lino e 
o Estylo Colonial Brasileiro”. Correio da Manhã, n.º 10720. Rio de 
Janeiro. (8 Dez. 1929) p. 2.

t749 AFRL NEVES, Christiano Stockler das – “O fracasso do Colonial”. Correio 
da Manhã. Suplemento [Transcrito do Diário de S. Paulo]. Rio de 
Janeiro. (22 Dez. 1929). AFRL, Armário B: RRL.

2.3.4. Década 1930–1939

 1930 ———————————————————————
t575 AFRL – “Casa Portuguesa”. Caderno Diário do Liceu Central de Antero de 

Quental. Porto: Papelaria Ambar. (1930). AFRL, Armário B: RRL.

t507 AFRL – “Portugal na próxima Exposição Colonial de Paris. A Raul Lino 
coube o Primeiro Prémio”. O Notícias Ilustrado, nº 112, série II. 
Lisboa. (1930) p. 20-21. AFRL, Armário E.

t563 AFRL – “O bairro regionalista. O agradecimento do presidente da Grande 
Comissão delegada dos grémios e casas regionais”. Diário de 
Notícias. Lisboa. (27 Maio 1930). AFRL, Armário B: RRL.

t564 AFRL – “Bom conselho francês”. O Comércio do Porto. Porto. (13 Julho 1930). 
AFRL, Armário B: RRL.

  – Boletim da Sociedade Propaganda de Portugal, Ano 10.º, n.º 2. Lisboa. 
(Março-Abril 1916) p. 31.

t943  – “Exposição de Arte na Escola”. Atlântida: mensário artístico, literário e 
social, Ano I, n.º 7. Lisboa e Rio de Janeiro. (15 Junho 1916) p. 699-701.

  – Revista de Turismo, Ano I, N.º 7. Lisboa. (5 Out. 1916), p. 56.

 1917 ———————————————————————
t502 AFRL QUEIROZ, José – Casas de Portugal I - A casa dos Patudos. Terra 

Portuguesa, n.º 13-14. Lisboa. (Fev.-Março 1917) p. 7-16. AFRL, 
Armário E.

  – Boletim da Sociedade Propaganda de Portugal, Ano 11.º, n.º 2. Lisboa. 
(Março-Abril 1917) p. 43.

  – Boletim da Sociedade Propaganda de Portugal, Ano 11.º, n.º 4. Lisboa. 
(Julho-Agosto 1917) p. 86-87.

 1918 ———————————————————————
t553 AFRL BELIZ, Francisco – “A propósito de um opúsculo sobre a vivenda 

portuguesa e a obra de Raul Lino”. A Monarquia. Lisboa. (1 Abril 
1918). AFRL, Armário B: RRL.

2.3.3. Década 1920–1929

 1921 ———————————————————————
t740 AFRL VILLAS-BOAS, Fernando Perfeito Magalhães – Casas à Portugueza. 

Construcções simples. Lisboa: [Papelaria Camões], 1921. AFRL, 
Armário B: RRL.

t997  – “Uma lápide na Casa de Augusto Rosa”. Correio da Manhã, n.º 
8054. Rio de Janeiro. (21 Março 1921) p. 4.

t554 AFRL GUIMARÃES, Alfredo – “No Bom Jesus do Monte”. O Primeiro de 
Janeiro. [Porto]. (12 Out. 1921). AFRL, Armário B: RRL.

 1922 ———————————————————————
t958  VITERBO, Sousa – “Raul Lino”. In Diccionário histórico e documental 

dos architectos, engenheiros e constructores portuguezes ou a serviço de 
Portugal. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda. 1922.

t118 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “O Altar da Pátria na Exposição 
Internacional do Rio de Janeiro”. Diário de Notícias. Lisboa. (25 
Março 1922). AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 25.

t996  [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “O Altar da Pátria na Exposição 
Internacional do Rio de Janeiro”. Correio da Manhã, n.º 8438. Rio de 
Janeiro. (11 Abril 1922).

 1923 ———————————————————————
t131 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Que faria V. Ex.ª se fosse vereador? A 

resposta do Arquitecto Raul Lino”. A Pátria. Lisboa. (11 Janeiro 1923). 
AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 31.

t1205 AFRL MALHEIRO DIAS, Carlos – “Pela Beleza da Cidade e pela dignidade 
da nação. Carta aberta à imprensa de Lisboa”. Diário de Notícias. 
Lisboa. (1 Maio 1923) p. 1-2. (AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 1).

t132 AFRL FREITAS BRANCO; LINO, Raul [entrevistado] – “Os scenarios de S. 
Carlos - A arte de enscenação e o que pensa o arquitecto Raul Lino”. 
Diário de Lisboa. (28 Fev. 1923). AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 29-30.

t998  – “A Ossada de Affonso Domingues. O architecto do Mosteiro 
da Batalha terá desaparecido sob as lages da Casa do Capítulo?”. 
Correio da Manhã, n.º 8438. Rio de Janeiro. (30 Maio 1923) p. 9.

t1059 AFRL – Homens Livres. Livres da Finança & dos Partidos. N.º 1. Lisboa.  
(1 Dez. 1923). [Revista]. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 35.

t1228  – Homens Livres. Livres da Finança & dos Partidos. N.º 2. Lisboa. 
(12 Dez. 1923). [Revista].

 1924 ———————————————————————
t503 AFRL – “Stadium Coimbra”. Sport, nº 21. Coimbra. (12 Julho 1924). AFRL, 

Armário B: RRL.

t999  – “Casas”. Correio da Manhã, n.º 9256. Rio de Janeiro. (17 Jul. 1924) p. 2.

 1925 ———————————————————————
t504 AFRL – “Um cinema moderno. O Tivoli”. Europa. Magazine Mensal, Ano 1, 

N.º 1. Lisboa: Judith Teixeira (ed.). (Abril 1925). AFRL, Armário E.
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t509 AFRL COGNIAT, R. – “L’Exposition coloniale - Les palais métropolitains, 
les colonies étrangères, le pays sous mandat”. L’Architecture, vol. 
XLIV, nº 9. Paris: Société Centrale des Architectes. (15 Set. 1931) p. 
317-346. AFRL, Armário E.
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1942). AFRL, Armário B: Campanha da Vegetação.

 1943 ———————————————————————
  – Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, 1.ª Série, XII. Lisboa. 1943.

pa808 AFRL – «[Pedido da Library of Congress, Washington dos livros Casas Por-
tuguesas e L’évolution de l’architecture domestique au Portugal]». 
[Dactiloscrito]. [1943]. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 404.

t745 AFRL GUIMARÃES, Luis de Oliveira – “Estilo Raul Lino”. Vida Mundial 
Ilustrada. Lisboa. (14 Janeiro 1943). AFRL, Armário B: RRL.

pa960 AFRL  – Orquestra Filarmónica de Lisboa. Programa. Lisboa. Teatro Nacional 
de S. Carlos. 29 Janeiro 1943. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 405.

t670 AFRL PAMPLONA, Fernando de – “Artes Decorativas”. Diário da Manhã. 
Lisboa. (13 Julho 1943). AFRL, Armário B: RRL.

t519 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “«Defender Sintra, embelezar Sintra 
é manter-lhe o caractér» afirma o notável arquitecto Raul Lino 
que implora protecção à arte e às àrvores antigas que são parte 
integrante da paisagem”. O Século. Lisboa. (31 Julho 1943). AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 403.

t757 AFRL – “Reunião da Ex.ma Câmara efectuada em 2 de Agosto de 1943. 
ACTA N.º 71”. [Boletim da Câmara Municipal de Lisboa]. Lisboa. 
([Agosto] 1943) p. 1-4. AFRL, Armário B: Campanha da Vegetação.

t1195  PAMPLONA, Fernando – “Arquitectura de amanhã”. Diário da Manhã. 
Cultura (Os Nossos Inquéritos). Lisboa. (14 Dez. 1943).

t520 AFRL PAMPLONA, Fernando; LINO, Raul [entrevistado] – “Arquitectura 
de amanhã”. Diário da Manhã. Cultura (Os Nossos Inquéritos). Lisboa. 
(21 Dez. 1943). AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 422.

 1944 ———————————————————————
  – Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, 1.ª Série, XIII. Lisboa. 1944.

t797  SILVA, Fernando Emygdio da – Para que a cidade tivesse o seu jardim…. 
Lisboa: Jardim Zoológico e de Aclimação de Portugal (Biblioteca das 
«Laranjeiras», n.º 11), 1944.

t758 AFRL FRAZÃO, Augusto – “Os pulmões de Lisboa”. Diário de Lisboa. 
Lisboa:. (7 Abril 1944). AFRL, Armário B: Campanha da Vegetação.

 1945 ———————————————————————
  – Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, 1.ª Série, XIV. Lisboa. 1945.

t762 AFRL – “Reunião da Ex.ma Câmara efectuada em 22 de Março de 1945”. 
[Boletim da Câmara Municipal de Lisboa]. Lisboa. ([Março] 1945) p. 
11-12. AFRL, Armário B: Campanha da Vegetação.

t1202  – “O ciclo de conferências promovidas pela Câmara Municipal”. 
Notícias de Viana, A. 18, n.º 1002. Viana do Castelo. (29 Abril 1945).

 1946 ———————————————————————
  – Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, 1.ª Série, XV. Lisboa. 1946.

t759 AFRL – “Ministério da Agricultura. Direcção Geral dos Serviços Florestais 
e Agrícolas - 2.ª Repartição Técnica. Árvores existentes em Lisboa 
pertencentes à C. M. classificadas de interesse público”. Diário do 
Governo n.º 200 e n.º 201. (28 Agosto 1946). AFRL, Armário B: 
Campanha da Vegetação.

 1947 ———————————————————————
t760 AFRL – “Árvores de interesse público”. Diário de Notícias. Lisboa. (24 

Janeiro 1947). [Anotado à mão: “A meu pedido”]. AFRL, Armário B: 
Campanha da Vegetação.

t965  [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “O problema da instalação dos 
nossos organismos artísticos - visto numa conversa com Raul Lino”. 
Diário de Lisboa. Lisboa. (3 Fev. 1947).

t521 AFRL PORTUGAL, José Blanc de – “Arquitectura e Música”. Arte Musical, 
ano XVI, nºs II e III (360 e 361). Lisboa: Ulisseia, Limitada. (Verão-
-Outono 1947) p. 36-42. AFRL, Armário E.

 AFRL – «Convite para as duas conferências de Raul Lino em Madrid com 
o título A Arquitectura e a Música». Nov. 1947. AFRL, Armário B: 
RAP (3.º vol.), 515. 

t671 AFRL – “Conferência del arquitecto portugués don Raúl Lino”. ABC. 
Madrid. (12 Nov. 1947). AFRL, Armário B: RRL.

t666 AFRL LIMA, Costa – “L’Évolution de l’Architecture domestique au Portugal”. 
Brotéria, vol. XXVI, Fasc. II. Lisboa. (1938). AFRL, Armário B: RRL.

t661 AFRL BARROS, João de – “Auri-verde jornada”. A Noite, n.º 9313. Rio de 
Janeiro. (15 Janeiro 1938) p. 2. AFRL, Armário B: RRL.

t781 AFRL – “Palestras Radiofónicas [A arquitectura portuguesa no século 
XVIII]”. Diário de Notícias e Diário de Lisboa. Lisboa. (15 Janeiro 1938). 
AFRL, Armário B: RRL.

t752 AFRL Gonçalves, António Aurélio – “Documentário. O Jardim destruído”. 
Humanidade, n.º 48. Lisboa. (5 Fev. 1938). AFRL, Armário B: 
Campanha da Vegetação.

t753 AFRL – “Ministério das Finanças. Direcção Geral da Fazenda Pública. 
Decreto-lei n.º 28:468”. Diário do Governo, I Série, Número 37. (15 
Fev. 1938). AFRL, Armário B: Campanha da Vegetação.

t663 AFRL – “O poema imortal da raça no cinema”. Diário Português. Rio de 
Janeiro. (Abril 1938). AFRL, Armário B: RRL.

t1077  CALMON, Pedro – “O convento de Tomar”. Revista da Semana, Ano 
XXXIX, n.º 30. Rio de Janeiro. (2 Julho 1938) p. 3.

t664 AFRL – “Foi ontem inaugurada a biblioteca ‘Sousa Viterbo’ com a assistência do 
Chefe de Estado e dos ministros da Educação Nacional e das Colónias”. 
Diário de Notícias. Lisboa. (19 Out. 1938). AFRL, Armário B: RRL.

 1939 ———————————————————————
  – Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, 1.ª Série, V. Lisboa. 1939.

t667 AFRL – “Façam-se casas portuguesas em Portugal”. A Architectura Portu-
gueza. [Lisboa]. (Janeiro 1939). AFRL, Armário B: RRL.

t1157  – “A Exposição do Mundo Portuguez”. O Jornal, n.º 6050. Rio de 
Janeiro. (3 Março 1939) p. 2.

t741 AFRL – “Curso de férias da Faculdade de Letras. Uma conferência do arqui-
tecto sr. Raul Lino”. [S.l.]. [Verão 1939]. AFRL, Armário B: RLL.

t754 AFRL – “Ministério da Agricultura. Direcção Geral dos Serviços Florestais e 
Agrícolas - 2.ª Rep. Técnica. Árvores de Interesse Público”. Diário do Governo 
n.º 231, 2.ª Série. (3 Out. 1939). AFRL, Armário B: Campanha da Vegetação.

t1035  – “Ante-visão do grandioso certamen de 1940, em Portugal”. A 
Noite, n.º 9817. Rio de Janeiro. (10 Out. 1939) p. 3.

t1103  – “O Pavilhão brasileiro na Exposição do Mundo Portuguez”. Correio 
da Manhã, n.º 13828. Rio de Janeiro. (2 Dez. 1939) p. 2.

2.3.5. Década 1940–1949

 1940 ———————————————————————
  – Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, 1.ª Série, VI. Lisboa. 1940.

  – Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, 1.ª Série, VII. Lisboa. 1940.

t1055  – “Como o Brasil estará presente nos centenários de Portugal”. 
Correio Paulistano. São Paulo. (9 Maio 1940) p. 2.

 1941 ———————————————————————
t1187  – Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, 1.ª Série, VIII. Lisboa. 1941.

  – Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, 1.ª Série, IX. Lisboa. 1941.

  – Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, 1.ª Série, X. Lisboa. 1941.

t1190  – Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais N.º 
24. A Igreja Matriz da Atalaia. Lisboa: Ministério das Obras Públicas 
e Comunicações, Junho 1941.

t668 AFRL – “Retrato de D. Maria I em criança?”. Bazar das Letras das Ciências 
e das Artes - Suplemento literário de «A Voz». Pedro Correia Marques 
(dir.). (19 Set. 1941). AFRL, Armário B: RRL.

t669 AFRL – “A fuga para as montanhas”. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro. (28 
Dez. 1941). AFRL, Armário B: RRL.

 1942 ———————————————————————
t1188  – Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, 1.ª Série, XI. Lisboa. 1942.

t755 AFRL – “Ainda sobre os plátanos da Abreja. O Povo de Colares manifesta 
o seu reconhecimento à Câmara Municipal de Sintra e repudia as 
acusações feitas a êste organismo por alguns jornais”. Ecos de Sintra, 
n.º 330. (9 Dez. 1942). AFRL, Armário B: Campanha da Vegetação.



MARTA ROCHA MOREIRA · O VALOR DO TEMPO. O PROGRAMA INTELECTUAL E ARQUITECTÓNICO DE RAUL LINO 2. O ARQUIVO PESSOAL DE RAUL LINO: CRONOLOGIAS  187

t526 AFRL – “Arte problema humano, pelo arquitecto Raul Lino, na Escola de 
Belas Artes do Porto”. O Comércio do Porto. Porto. (16 Maio 1951). 
AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 621.

t527 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Portugisisk arkitekt sjokkeres i 
Oslo - M. Raul Lino beundrer dynamikken i Vigelans skulpturer og 
rystes av originalitetsjaget i Radhuset”. Morgenbladet, nº 169. Oslo, 
Norway. (25 Julho 1951). AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 634.

 1952 ———————————————————————
  – Belas Artes. Revista e Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, 

2.ª Série, 4. Lisboa. 1952.

t258 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “A adaptação do Palácio de S. Pedro 
a uma biblioteca”. Diário de Notícias da Madeira. Funchal. (28 Fev. 
1952). AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 652.

t528 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Raul Lino admira o “ar vivo e 
jovem” do ‘Diário Popular’ mas queria menos desporto e mais 
cultura”. Diário Popular. Lisboa. (Dez. 1952). AFRL, Armário B: RAP 
(4.º vol.), (671), 675.

 1953 ———————————————————————
  – Belas Artes. Revista e Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, 

2.ª Série, 5. Lisboa. 1953.

  – Belas Artes. Revista e Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, 
2.ª Série, 6. Lisboa. 1953.

t529 AFRL – “«A Arquitectura de Lisboa» – uma conferência do arquitecto Raul Lino”. 
Lisboa. (30 Janeiro 1953) p. 5. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 679.

t747 AFRL MEIRA, Alberto – “O resultado de uma visita ao «Zoo» de Lisboa”. 
(Set. 1953) p. 1, 3. AFRL, Armário B: RRL.

t677 AFRL – “III Congresso da União Internacional dos Arquitectos”. Diário 
Popular. Lisboa. (26 Set. 1953). AFRL, Armário B: RRL.

t1234 AFRL – “3.me Congrès de l’Union Internationale des Architectes. A l’occasion 
de la visite au Jardin Zoologique de Lisbonne. Lisboa: [Jardim Zoológico 
de Lisboa]. (27 Set. 1953). AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 696.

t59 AFRL PINTO, Manoel de Sousa – “A Casa do Cipreste”. Diário de Notícias 
Ilustrado. Lisboa. (Dez. 1953). AFRL, Armário E.

 1954 ———————————————————————
t679 AFRL – “A festa da cidade de Lisboa”. Notícias de Portugal. [Lisboa]. (1954) 

p. 14.  AFRL, Armário B: RRL.

  – Belas Artes. Revista e Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, 
2.ª Série, 7. Lisboa. 1954.

678 AFRL – “Concerto Comemorativo do Primeiro Centenário do nascimento 
de Alexandre Rey Colaço”. Diário Popular. Lisboa. (3 Maio 1954). 
AFRL, Armário B: RRL.

t761 AFRL LINO, Emílio Gomes – “Poupem-se os belos plátanos que consti-
tuem um dos maiores encantos da «Estrada Nova» Sintra-Colares”. 
Diário de Lisboa. (6 Julho 1954). AFRL, Armário B: Campanha da 
Vegetação.

 1955 ———————————————————————
  – Belas Artes. Revista e Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, 

2.ª Série, 8. Lisboa. 1955.

t763 AFRL – “Um sobreiro com muitos séculos de existência sucumbiu à acção 
do tempo”. Diário de Notícias. Lisboa. (3 Abril 1955). AFRL, Armário 
B: Campanha da Vegetação.

t272 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Salve-se a Avenida! A destruição do 
que existe, nomeadamente a eliminação do belo arvoredo, represen-
taria a morte da Avenida” - diz-nos o arquitecto Raul Lino”. Diário 
Popular. Lisboa. (22 Julho 1955). AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 
749, (750).

t680 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Não confundamos, em arquitectura, 
evolução com revolução”. Notícias. Lourenço Marques. (Nov. 1955). 
AFRL, Armário B: RRL.

 1956 ———————————————————————
  – Belas Artes. Revista e Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, 

2.ª Série, 9. Lisboa. 1956.

t672 AFRL – “El ilustre catedrático doctor Jiménez Díaz inaugura el curso de 
conferências en el Ateneo. El ministro de Educación preside la del 
professor portugués don Raúl Lino”. Madrid. (13 Nov. 1947). AFRL, 
Armário B: RRL.

 1948 ———————————————————————
  – Belas Artes. Revista e Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, 

2.ª Série, 1. Lisboa. 1948.

 1949 ———————————————————————
t522  – Castelos Medievais de Portugal II Congresso do Centro Europeu 

para o Estudo dos Castelos - 1949 Zurich. Lisboa: Direcção Geral dos 
Edifícios e Monumentos Nacionais, 1949.

t523 AFRL SILVA, Fernando Emygdio da – Em louvor de Raul Lino - Pelo que fez 
nas “Laranjeiras”. Palavras ditas ao ser inaugurado um padrão comemora-
tivo dessa obra. Lisboa: Jardim Zoológico e de Aclimação de Portugal 
(Biblioteca das «Laranjeiras», n.º 16), 1949. AFRL, Armário E.

t966  [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Os Paços Reais da Vila de Sintra e o que 
diz o arquitecto Raul Lino”. Diário de Lisboa. Lisboa. (19 Fev. 1949).

t673 AFRL – “A homenagem a Raul Lino que completou 35 anos de trabalho 
no embelezamento do parque das Laranjeiras”. Diário de Notícias. 
Lisboa. (27 Maio 1949). AFRL, Armário B: RRL.

t674 AFRL – “Duas obras”. O Século. Lisboa. (9 Jun. 1949). AFRL, Armário B: RRL.

t738 AFRL – “Dentro de 15 dias começará a ser demolida a velha Casa da 
Câmara da Covilhã para se erguer o novo edifício dos Paços do 
Concelho cuja construção foi ontem adjudicada”. Diário de Notícias. 
Lisboa. (19 Junho 1949). AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 538Ap.

t784 AFRL – “Edifício dos Paços do Concelho da Covilhã não será demolido 
antes de se averiguar se merece ser classificado Monumento 
Nacional ou Imóvel de Interesse Público”. Diário de Notícias. Lisboa. 
(24 Junho 1949). AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 538Ap.

t783 AFRL LOPES, António – “A demolição do Edifício dos Paços do Concelho 
da Covilhã”. Diário de Notícias. Lisboa. (25 Junho 1949). AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 538Ap.

2.3.6. Década 1950–1959

 1950 ———————————————————————
  – Belas Artes. Revista e Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, 

2.ª Série, 2. Lisboa. 1950.

t236 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “O arquitecto Raúl Lino aplaude a 
ideia de se erguer o ‘Vergel de Camões’”. Diário de Lisboa. Lisboa. (15 
Agosto 1950). AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 604.

t524 AFRL – “Na Câmara Municipal - A Sessão Solene presidida pelo Chefe de 
Estado”. Diário Popular. Lisboa. (25 Out. 1950). AFRL, Armário B: 
RAP (3.º vol.), 612.

t675 AFRL – “A Tomada de Lisboa foi celebrada no Município sob a presidên-
cia do Chefe do Estado”. Diário de Notícias. Lisboa. (26 Out. 1950). 
AFRL, Armário B: RRL.

t676 AFRL – “Notável conferência do arquitecto Raul Lino, «A propósito da 
cidade»”. A Voz. Lisboa. (26 de Out. de 1950). AFRL, Armário B: RRL.

 1951 ———————————————————————
  – Belas Artes. Revista e Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, 

2.ª Série, 3. Lisboa. 1951.

t944  COUTO, João e outros – [Correspondência  conferência «Arte, 
Problema Humano (A propósito da sede da O.N.U. em Nova 
Iorque)» de Raul Lino no Museu Nacional de Arte Antiga em Abril 
de 1951]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Abril 1951. 7 f. Arquivo do Museu 
Nacional de Arte Antiga.

t525 AFRL – “No Museu Nacional de Arte Antiga - O Arquitecto Raul Lino 
apreciou a Arte como problema humano”. Diário de Notícias. Lisboa. 
(17 Abril 1951).  AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 619.
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 1963 ———————————————————————
  – Belas Artes. Revista e Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, 

2.ª Série, 19. Lisboa. 1963.

 1964 ———————————————————————
  – Belas Artes. Revista e Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, 

2.ª Série, 20. Lisboa. 1964.

 1965 ———————————————————————
  – Belas Artes. Revista e Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, 

2.ª Série, 21-22. Lisboa. 1965.

t774 AFRL – Deutsches Institut / Instituto Alemão - PROGRAMA Fevereiro de 
1965. Lisboa: Deutsches Institut , Fev. 1965. AFRL, Armário B: RAP 
(6.º vol.), 1121A.

t689 AFRL CRUZ, Ivo – “[Palavras proferidas pelo Dr. Ivo Cruz no jantar 
oferecido pela Tábua Rasa em 29 de Março de 1966]”. [Dactilos-
crito]. Lisboa. 29 Março 1966. 1 f. AFRL, Armário B: RRL.

t690 AFRL – “A Ceia dos Cardeais de pedra e cal”. Diário de Notícias. Lisboa. (3 
Abril 1966). AFRL, Armário B: RRL.

t64 AFRL PORTAS, Nuno – “’Antes que mesmo o pouco que temos…’, uma 
carta de Nuno Portas”. Jornal de Letras e Artes (Arquitectura por 
Pedro Vieira de Almeida). Lisboa. (27 Julho 1966) p. 15, 19. AFRL, 
Armário B: RRL.

t530 AFRL – Panteão Nacional. Igreja de Santa Engrácia. Lisboa: Ministério 
das Obras Públicas – Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais, Dez. 1966. AFRL, Armário E.

 1967 ———————————————————————
  – Belas Artes. Revista e Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, 

2.ª Série, 23. Lisboa. 1967.

t1237 AFRL MÉGRET, Frédéric – “A l’exposition universelle de Montréal. C’est 
Olivier Debré qui donnera la mesure de la peinture française”. Le Figaro 
Litteraire. Paris. (6 Avril 1967). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1180.

 1968 ———————————————————————
t531 AFRL – “A Casa dos Patudos (Solar de José Relvas) reúne notável conjunto 

de Obras de Arte”. Vida Mundial, nº 1499 (Reportagem). Lisboa. (1 
Março 1968) p. 46-49. AFRL, Armário E.

t691 AFRL VALDEMAR, António – “O Palácio do Pimenta vai ser adaptado 
para o Museu da Cidade”. A Capital. Lisboa. (12 Set. 1968) p. 9, 13. 
AFRL, Armário B: RRL.

t733 AFRL VALDEMAR, António – “O projecto de Raul Lino para as obras de 
adaptação do Palácio do Pimenta”. A Capital. Lisboa. (13 Set. 1968). 
AFRL, Armário B: RRL.

 1969 ———————————————————————
t806  AZEVEDO, Carlos de – Solares Portugueses: introdução ao estudo da 

casa nobre. Lisboa: Horizonte, 1969.

t795  LINO, Raul e SILVEIRA, Luís [orientação] – Documentos para a 
história da arte em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
1969-1975.

t532 AFRL – “Crítica implacável a aspectos urbanísticos de Lisboa e a falta de 
sensibilidade dos seus habitantes - durante uma conferência de 
mestre Raul Lino na Academia das Ciências”. O Primeiro de Janeiro. 
Porto. (25 Abril 1969). AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1234.

t459 AFRL – “Instituto de Altos Estudos - Conferência do Sr. Raúl Lino, ‘Das 
cidades e do sentido humanista’, em 24 de Abril de 1969”. Boletim 
da Academia de Ciências de Lisboa - Biblioteca de Altos Estudos, vol. 41, 
Fasc. II. Lisboa. (Abril-Junho 1969), p. 96-101. AFRL, Armário E.

t693 AFRL – “A Capital Dia a Dia. Encosta da Graça e um compêndio de máximas 
e reflexões sobre Lisboa”. A Capital. Lisboa. (10 Maio 1969). AFRL, 
Armário B: RRL.

t694 AFRL – “Homenagem a Raul Lino”. Diário Popular e A Capital. Lisboa. (6 
Nov. 1969). AFRL, Armário B: RRL.

(t698) AFRL – “Mestre Raul Lino será homenageado no dia do seu 90º aniversário”. 
O Primeiro de Janeiro. Porto. (14 Nov. 1969). AFRL, Armário B: RRL.

t533  ALMEIDA, P. Vieira de – “Raul Lino e a responsabilidade da nova 
crítica”. A Capital (Literatura e Arte). Lisboa. (19 Nov. 1969).

t681 AFRL CALADO, Raymundo – “Arquitectura e Política”. Tribuna da 
Imprensa. Rio de Janeiro. (2 Fev. 1956). AFRL, Armário B: RRL.

t682  AFRL  – “A eleição de «Miss Portugal». Júri: Amélia Rey Colaço, Helena Roque 
Gameiro, Armando de Lucena, Leopoldo de Almeida, Raul Lino”. Diário 
de Notícias. Lisboa. (23 Agosto 1956). AFRL, Armário B: RRL.

t278 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “«Sintra pertence ao número 
reduzido das coisas excepcionais que há no País, cuja fama é devida 
justamente à sua excepcionalidade, que não a um apreço generali-
zado» – disse-nos o ilustre arquitecto Raul Lino”. Jornal de Sintra. 
Sintra. (2 Set. 1956). AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 773.

t849 AFRL – “Lamego não dorme”. Boletim da Casa Regional da Beira-Douro, ano 
V. Porto. (Out. 1956). AFRL, Armário B: RRL.

 1957 ———————————————————————
  – Belas Artes. Revista e Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, 

2.ª Série, 10. Lisboa. 1957.

  – Belas Artes. Revista e Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, 
2.ª Série, 11. Lisboa. 1957.

t765 AFRL – “No Porto foram derrubadas inexplicàvelmente as palmeiras da 
Praça do Infante D. Henrique”. [Diário Popular]. Lisboa. (1 Fev. 
1957). AFRL, Armário B: Campanha da Vegetação.

t772 AFRL LINO, Raul [transcrito] – “Raul Lino lamenta o corte das palmeiras 
na Praça do Infante D. Henrique, no Porto”. Diário Popular. Lisboa. (4 
Fev. 1957). AFRL, Armário B: Campanha da Vegetação.

t1235 AFRL NEMÉSIO, Vitorino – Tradição e Urbanismo. Diário de Notícias. 
Lisboa. [após 25 Abril 1957]. AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 794.

t766 AFRL – “A propósito duma azinheira secular do concelho da Vidigueira 
que vai ser arrancada”. Diário de Notícias. Lisboa. (24 Dez. 1957). 
AFRL, Armário B: Campanha da Vegetação.

 1958 ———————————————————————
  – Belas Artes. Revista e Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, 

2.ª Série, 12. Lisboa. 1958.

 1959 ———————————————————————
  – Belas Artes. Revista e Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, 

2.ª Série, 13-14. Lisboa. 1959.

t685 AFRL – “Interessante volume de uma editorial de Hamburgo dedicado a 
Lisboa, a «mais bela cidade do Mundo»”. Diário da Manhã. Lisboa.  
(3 Agosto 1959). AFRL, Armário B: RRL.

2.3.7. Década 1960–1969

 1960 ———————————————————————
  – Belas Artes. Revista e Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, 

2.ª Série, 15. Lisboa. 1960.

t780 AFRL – “[A bandeira oficial das Comemorações Henriquinas é a da Cruz de 
Cristo]”. [ ]. Lisboa. (Fev. 1960). AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 870A.

t306  [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “O que pensam das juventudes 
musicais…”. Arte Musical. Lisboa. (12 Out. 1960) p. 375.

 1961 ———————————————————————
  – Belas Artes. Revista e Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, 

2.ª Série, 16-17. Lisboa. 1961.

t785 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Depoimento de Raul Lino”. Expansão, 
Ano IV, nº 42. Coimbra. (Junho 1961). AFRL, Armário B: RAP (5.º 
vol.), 930. [Sobre o Jardim-Escola João de Deus de Coimbra].

 1962 ———————————————————————
  – Belas Artes. Revista e Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, 

2.ª Série, 18. Lisboa. 1962.

t687 AFRL – “O Chefe do Estado inaugurou importantes melhoramentos 
no Jardim Zoológico e presidiu à celebração do centenário do Dr. 
Manuel Emídio da Silva”. Diário de Notícias. Lisboa. (26 Out. 1961). 
AFRL, Armário B: RRL.

t686 AFRL – “Porque não foi atribuído o Prémio Valmor?”. Jornal de Letras e 
Artes. Lisboa. (15 Nov. 1961) p. 1 e 16. AFRL, Armário B: RRL.
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t714 AFRL – “Notável Exposição Retrospectiva de Mestre Raúl Lino onde estão 
patentes 70 anos da vida artística do País”. Novidade. [Lisboa]. (31 
Out. 1970) p. 1 e 7. AFRL, Armário B: RRL.

t729 AFRL CASTELO-BRANCO, Fernando – “A Exposição de Raul Lino”. A Pro-
priedade Urbana. Lisboa. (Nov. 1970) p. 11. AFRL, Armário B: RRL.

i112  (ELISEU, José [realização] e LINO, Raul [entrevistado] – Raul Lino. 
Documentário. 40’. Lisboa: Radiotelevisão Portuguesa, [Nov. 1970].)

t730 AFRL – “Mais de 460 obras repartidas por diversas expressões constituem 
a Exposição Retrospectiva de Raul Lino”. [ ]. Lisboa: . (Nov. 1970). 
AFRL, Armário B: RRL.

t967  – “«Sobriedade e decoro» qualidades da arquitectura para Mestre 
Raul Lino”. Diário de Lisboa. Lisboa. (4 Nov. 1970).

t539 AFRL P., F. – “Raul Lino - Arquitecto”. Vida Mundial, nº 1639. Lisboa. (6 
Nov. 1970) p. 5-6. AFRL, Armário E.

t716 AFRL – “O Chefe do Governo visitou ontem a Exposição de Mestre Raul 
Lino na Fundação Calouste Gulbenkian”. Diário de Notícias. Lisboa. 
(8 Nov. 1970). AFRL, Armário B: RRL.

t715 AFRL – “Exposição retrospectiva de Raul Lino”. Diário Popular. Lisboa. (11 
Nov. 1970). AFRL, Armário B: RRL.

t717 AFRL AFONSO, César – “Raul Lino - consagração nacional”. ABC Diário de 
Angola. (12 Nov. 1970). AFRL, Armário B: RRL.

t718 AFRL – “Ciclo Cultural de apoio à exposição do artista Raul Lino”. A 
Capital. Lisboa. (12 Nov. 1970). AFRL, Armário B: RRL.

t719 AFRL – “Na Fundação Gulbenkian Julieta Ferrão iniciou o ciclo de palestras 
integradas na Exposição Retrospectiva da obra de Raul Lino”. Diário 
de Notícias. Lisboa. (13 Nov. 1970). AFRL, Armário B: RRL.

t720 AFRL – “«Raul Lino - o Artista e o Meio» - conferência na Gulbenkian”. [A 
Tribuna]. [Lisboa]. [13 Nov. 1970]. AFRL, Armário B: RRL.

t721 AFRL – “A segunda palestra sobre a obra de Raul Lino foi ontem proferida 
pelo arquitecto Jorge Segurado”. Diário de Notícias. Lisboa. (14 Nov. 
1970). AFRL, Armário B: RRL.

t537 AFRL QUADROS, António – “Raul Lino - A lição e o exemplo”. Dário de 
Notícias. Lisboa. (14 Nov. 1970). AFRL, Armário B: RRL.

t722 AFRL – “«Ainda não há seguro de vida para as obras de arte que impeça 
a demolição e a sua irreparável perda» afirmou o arquitecto Jorge 
Segurado na conferência sobre Raul Lino «Artista Excelso»”. O 
Primeiro de Janeiro. Porto. (15 Nov. 1970). AFRL, Armário B: RRL.

t723 AFRL JAZENTE, A. – “«Explicar» Raul Lino”. Diário Popular. Lisboa. (16 
Nov. 1970). AFRL, Armário B: RRL.

t724 AFRL PINTO, Jorge – “Artes Plásticas. 73 anos de actividade artística de 
Raul Lino”. República. Lisboa. (16 Nov. 1970). AFRL, Armário B: RRL.

t725 AFRL OLIVEIRA, Mário de – “Raul Lino e a sua lição de sinceridade”. 
Diário de Notícias. Lisboa. (19 Nov. 1970). AFRL, Armário B: RRL.

t726 AFRL – “A Vida corre e o Tempo continua. Raul Lino na Fundação Gulbenkian”. 
Diário de Notícias. Lisboa. (20 Nov. 1970). AFRL, Armário B: RRL.

t727 AFRL – “Raul Lino (faz amanhã 91 anos) falou da Vida e do Tempo na 
Fundação Gulbenkian”. O Século. Lisboa. (20 Nov. 1970). AFRL, 
Armário B: RRL.

t969  – “Setenta arquitectos comentam a exposição retrospectiva de Raul 
Lino”. Diário de Lisboa. Lisboa. (21 Nov. 1970).

t728 AFRL SOARES, Américo – “Um grande Mestre da Arquitectura: Raul Lino”. 
Notícias de Guimarães. (21 Nov. 1970). AFRL, Armário B: RRL.

t959  ALMEIDA, Pedro Vieira de – “A retrospectiva de Raul Lino - a 
resposta de P. V. de Almeida”. O Século. Lisboa. (24 Nov. 1970). 
AFRL, Armário B: RRL.

t66 AFRL FRANÇA, José-Augusto – “Raul Lino Relido”. Diário de Lisboa. 
Folhetim-artístico de José-Augusto França. Lisboa. (26 Nov. 1970). 
AFRL, Armário B: RRL.

t839  – “Exposição Raul Lino”. Colóquio Revista de Artes e Letras n.º 61. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian. (Dez. 1970) p. 84-85.

t24  PORTAS, Nuno – “Raul Lino. Uma interpretação crítica da sua obra 
de arquitecto e doutrinador”. Colóquio Revista de Artes e Letras n.º 
61. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. (Dez. 1970) p.14-21.

t695 AFRL – “A Casa Portuguesa”. Extra - Suplemento diário de A Capital. Lisboa. 
(21 Nov. 1969) p. 4. AFRL, Armário B: RRL.

t696 AFRL – “Arquitecto Raul Lino. Decorre hoje o 90º aniversário do consa-
grado artista”. Diário dos Açores. Ponta Delgada. (21 Nov. 1969). 
AFRL, Armário B: RRL.

t697 AFRL – “Celebrou-se a festa do ‘Pau de Fileira’ no futuro edifício da 
Embaixada Alemã”. A Capital. Lisboa. (21 Nov. 1969) p. 6. AFRL, 
Armário B: RRL.

t698 AFRL – “Mestre Raul Lino homenageado pelo seu 90º aniversário”. O 
Primeiro de Janeiro. Porto. (21 Nov. 1969). AFRL, Armário B: RRL.

t702 AFRL – “Raul Lino - mestre e renovador”. A Capital. Lisboa. (21 Nov. 1969). 
AFRL, Armário B: RRL.

t699 AFRL – “A juventude festejada aos 90 anos. Duzentos amigos reuniram-se 
à volta de Raul Lino para lhe testemunharem o alto apreço pela sua 
obra e pelo seu espírito de renovador na arte portuguesa”. Diário de 
Notícias. Lisboa. (22 Nov. 1969). AFRL, Armário B: RRL.

t700 AFRL – “Expressiva homenagem a Mestre Raul Lino”. O Século. Lisboa. 
(22 Nov. 1969). AFRL, Armário B: RRL.

t701 AFRL – “Mestre Raul Lino recebeu ontem expressiva homenagem”. O 
Primeiro de Janeiro. Porto. (22 Nov. 1969). AFRL, Armário B: RRL. 

t534 AFRL VALDEMAR, António – “Mestre Raul Lino a uma década do cente-
nário”. O Século Ilustrado, nº 1661. Lisboa. (22 Nov. 1969) p. 42-43. 
AFRL, Armário E.

2.3.8. Década 1970–1979

 1970 ———————————————————————
  – Belas Artes. Revista e Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, 

2.ª Série, 24-26. Lisboa. 1970.

t17  PIMENTEL, Diogo Lino; FRANÇA, José-Augusto; ALMEIDA, Pedro 
Vieira de; RIO-CARVALHO, Manuel – Raul Lino: Exposição retrospec-
tiva da sua obra. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1970.

t538 AFRL SILVA, Fernando Emygdio da – Os 85 anos de vida do Jardim, 1884-
1969. Lisboa: Edição das Laranjeiras, 1970. AFRL, Armário E.

t703 AFRL ROSA, Frederico – “Raul Lino, grande arquitecto de Portugal. Aos 
90 anos notável crítico de Arte”. O Mundo Português. Rio de Janeiro. 
(22 Agosto 1970). AFRL, Armário B: RRL.

t704 AFRL – “A Exposição Retrospectiva da obra de Raul Lino”. A Capital. O 
Século. Lisboa. (21 Out. 1970). AFRL, Armário B: RRL.

t705 AFRL – “A Exposição de Raul Lino inaugurada na Gulbenkian pelo Chefe 
do Estado”. O Primeiro de Janeiro. Lisboa. (22 Out. 1970). AFRL, 
Armário B: RRL.

t706 AFRL – “A Exposição Retrospectiva da obra de Raul Lino será inaugurada 
no dia 30 deste mês na Fundação Gulbenkian”. Notícias. Lourenço 
Marques. (25 Out. 1970). AFRL, Armário B: RRL.

t707 AFRL – “A Exposição Retrospectiva de Raul Lino”. Diário de Notícias. 
Lisboa. (27 Out. 1970). AFRL, Armário B: RRL.

t708 AFRL – “Retrospectiva de Raul Lino”. O Comércio. [Porto]. (28 Out. 1970). 
AFRL, Armário B: RRL.

t709 AFRL – “A Exposição de Raul Lino inaugurada pelo Chefe do Estado”. A 
Capital. Lisboa. (30 Out. 1970). AFRL, Armário B: RRL.

t710 AFRL – “A Retrospectiva de Raul Lino foi inaugurada pelo Chefe do Estado”. 
Diário Popular. Lisboa. (30 Out. 1970). AFRL, Armário B: RRL.

t711 AFRL – “A Exposição Retrospectiva de Mestre Raul Lino patente na Gul-
benkian”. O Século. Lisboa. (31 Out. 1970). AFRL, Armário B: RRL.

t712 AFRL – “A Retrospectiva do Mestre Raul Lino - Exemplo de probidade e 
bom gosto ao longo de 70 anos de actividade criadora”. O Primeiro 
de Janeiro. Porto. (31 Out. 1970). AFRL, Armário B: RRL.

t713 AFRL – “Na Fundação Gulbenkian o Chefe do Estado inaugurou a 
Exposição Retrospectiva de Raul Lino”. Diário de Notícias. Lisboa. 
(31 Out. 1970). AFRL, Armário B: RRL.
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 1974 ———————————————————————
t843  – Estética do Romantismo em Portugal: Primeiro Colóquio, 1970. Lisboa: 

Centro de Estudos do Século XIX do Grémio Literário, Janeiro 1974. 

t975  – “Loja de Raul Lino será preservada”. Diário de Lisboa. Lisboa. (18 
Fev. 1974).

t974  – “Obra de Raul Lino no Chiado ameaçada de demolição”. Diário de 
Lisboa. Lisboa. (18 Fev. 1974).

t973  – “Faleceu Raul Lino”. Diário de Notícias. Lisboa. (16 Junho 1974)

t972  – “O Arquitecto Raul Lino sepultado em Sintra”. Diário de Lisboa. 
Lisboa. (16 Junho 1974)..

t995  FRANÇA, José-Augusto – “A morte de Raul Lino”. Colóquio-Artes, 
n.º 19. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. (Out. 1974) p. 69.

 1975 ———————————————————————
  – Belas Artes. Revista e Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, 

2.ª Série, 28-29. Lisboa. 1975.

t81  FRANÇA, José-Augusto – “Elogio Académico do Arquitecto Raul 
Lino, (1879-1974)”. Belas Artes. Revista e Boletim da Academia 
Nacional de Belas Artes, 2.ª Série, n.º 28-29. Lisboa. (1975) p. 117-128.

t15  SEGURADO, Jorge – “Raul Lino. Artista Excelso”. Belas Artes. 
Revista e Boletim da Academia Nacional de Belas Artes, 2.ª Série, n.º 
28-29. Lisboa. (1975), p. 9-15.

t82  SILVA, Luís Cristino da; CASTELO BRANCO, Fernando; FRANÇA, 
José-Augusto – Sessão de homenagem da Academia Nacional de Belas 
Artes aos falecidos presidentes Prof. Doutor Reynaldo dos Santos e Arqui-
tecto Raul Lino. Lisboa: Academia Nacional de Belas-Artes, 1975.

 1976 ———————————————————————
  – Belas Artes. Revista e Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, 

2.ª Série, 30. Lisboa. 1976.

2.3.9. Década 1980–1989

 1983 ———————————————————————
t794  CRAVEIRO, Maria de Lurdes dos Anjos – “Raul Lino em Coimbra”. 

Separata de Mundo da Arte, 15. Coimbra. (1983) p. 31-44.

t52  QUINTINO, José Luís – A obra do Arquitecto Raul Lino. Lisboa: 
Universidade Nova de Lisboa, 1983. [Dissertação de mestrado em 
História da Arte apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa].

 1986 ———————————————————————
t54  RIO-CARVALHO, Manuel – “Raul Lino”. História da Arte em 

Portugal, vol XI - Do Romantismo ao Fim do Século. Lisboa: Publica-
ções Alfa. (1986) p.173-177.

 1987 ———————————————————————
t854  GOMES, Paulo Varela – “O Paradoxo do Rossio”. Prelo. Revista da 

Imprensa Nacional-Casa da Moeda, n.º 16. Lisboa: INCM. (Julho-Set. 
1987) p. 83-102.

 1989 ———————————————————————
t94  GOMES, Paulo Varela – “Teoria da Arquitectura em Portugal: 1915-

1945. O Modernismo e Raul Lino”. Vértice, II série, n.º 11. Lisboa: 
Editorial Caminho. (Fev. 1989) p. 67-79.

2.3.10. Década 1990–1999

 1990 ———————————————————————
t44  ALMEIDA, Pedro Vieira de – “Raul Lino”. História da Arte em 

Portugal, vol. XIV - A arquitectura moderna. Lisboa: Publicações Alfa. 
(1990) p. 81-89.

t45  FRANÇA, José-Augusto – A Arte em Portugal no século XX. Lisboa: 
Bertrand Editora, 1990 (1974) (1981).

t536 AFRL CASCAIS, Fernando; LINO, Raul [entrevistado] – “Raul Lino rubrica 
a certidão de óbito dos arquitectos”. Flama, ano XXVII, nº 1187. 
Lisboa. (4 Dez. 1970) p. 76-78. AFRL, Armário E.

t39 AFRL FRANÇA, José-Augusto – “Coisas de 20 dias”. Diário de Lisboa. 
Lisboa. (10 Dez. 1970) p. 5, 7. AFRL, Armário B: RRL.

t731 AFRL – “Um Palácio dos Congressos no Palácio da Ajuda”. Diário de Lisboa. 
Lisboa. (20 Dez. 1970). AFRL, Armário B: RRL.

t65 AFRL PALLA, Maria Antónia – “Útil ou nefasto à arquitectura portuguesa? 
- A grande polémica em torno de Raúl Lino”. O Século Ilustrado, nº 
1721 Lisboa. (26 Dez. 1970) p. 58-64. AFRL, Armário E.

 1971 ———————————————————————
t732 AFRL REIS, Jorge, LINO, Raul [entrevistado] – “Raul Lino: Digam-lhe Adeus 

- aconteceu à arquitectura tradicional portuguesa o mesmo que ao 
idioma grego”. Época. Lisboa. (7 Fev. 1971). AFRL, Armário B: RRL.

t38  – “A retrospectiva de Raul Lino”. Arquitectura, n.º 115. Lisboa. 
[Maio-Junho 1971], p. 96-97.

t37  DIAS, F. Silva – “A-propósito da exposição sobre obras de Raul Lino 
e do seu catálogo, onde se fala do 1.º Congresso Nacional de Arqui-
tectura, de arquitecturas modernas e do Inquérito à Arquitectura 
Regional Portuguesa”. Arquitectura, n.º 115. Lisboa. [Maio-Junho 
1971], p. 94-96.

t1256  DUARTE, Carlos – “Noticiário”. Arquitectura, n.º 115. Lisboa. [Maio-
-Junho 1971].

t13  ALMEIDA, Pedro Vieira de; FRANÇA, José-Augusto – “Ainda «O 
Caso Raul Lino». José-Augusto França e Pedro Vieira de Almeida 
respondem a F. Silva Dias”. Arquitectura n.º 116. Lisboa. [Julho-
-Agosto 1971], p. 139-140.

t540 AFRL – “Homenagens: Arquitecto Raul Lino”. A Propriedade Urbana, ano 
LVII, nº 191. Lisboa. (Julho-Agosto 1971) p. 5. AFRL, Armário E.

t734 AFRL SEGURADO, Jorge – “Carta Aberta aos Homens-Bons de Guimarães”. 
O Século. Lisboa. (25 Set. 1971). AFRL, Armário B: RRL.

 1972 ———————————————————————
  – Belas Artes. Revista e Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, 

2.ª Série, 27. Lisboa. 1972.

t57 AFRL GODINHO, Aulo-Gélio Severino – Raul Lino. O Artista e a Obra. 
in A Arte do Ex-Libris, Boletim Trimestral da Associação Portuense de 
Ex-Libris, n.º 57. Porto. (1972) p. 17-33. AFRL, Armário E.

t735 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Raul Lino faz 93 anos. «Eu não vou 
na piroga!» - a sua expressão de recusa a novas concepções de Arqui-
tectura”. O Século. Lisboa. (22 Nov. 1972). AFRL, Armário B: RRL.

t736 AFRL – “Raul Lino, um espírito sempre em flor”. Linhas de Elvas. Elvas. (2 
Dez. 1972). AFRL, Armário B: RRL.

 1973 ———————————————————————
t125 AFRL LINO, Raul [texto e direcção] e outros – Palácios Portugueses. Lisboa: 

Secretaria de Estado da Comunicação Social, 1973.

t737 AFRL – “José de Figueiredo - tema de conferência de Mestre Raul Lino”. O 
Primeiro de Janeiro. Porto. (10 Janeiro 1973). AFRL, Armário B: RRL.

t541 AFRL – “Raul Lino evocou no Museu de Arte Antiga José de Figueiredo e 
o seu tempo”. Diário de Notícias. Lisboa. (10 Janeiro 1973). AFRL, 
Armário B: RAP (7.º vol.), 1319A.

t542 AFRL [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Raul Lino e o seu mundo”. Observador, 
nº 115 (Panorama). Lisboa. (27 Abril 1973) p. 27-30. AFRL, Armário E.

t945  VAN ZELLER, Rolando; PERDIGÃO, José de Azeredo e 
MENDONÇA, Maria José – [Correspondência a propósito das con-
ferências realizadas no Centenário do Nascimento de José de Figuei-
redo, no Museu Nacional de Arte Antiga]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 
Maio/Junho 1973. 5 f. Arquivo do Museu Nacional de Arte Antiga.

t83  FRANÇA, José-Augusto – “Raul Lino (direcção) - Palácios portu-
gueses (1.º volume, Secretaria de Estado de Informação e Turismo, 
Lisboa, 1972)”. Colóquio. Artes, n.º 13. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian. (Junho 1973) p. 66.
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t8  CRAVO, João Manuel Castela – O espaço na arquitectura ecléctica por-
tuguesa (1890-1930). Lisboa: Faculdade de Arquitectura da Universi-
dade Técnica de Lisboa, 1998.

 1999 ———————————————————————
t1  LINO, Maria do Carmo Pimenta de Vasconcelos e Sousa – As artes 

decorativas na Obra de Raul Lino. Lisboa: Universidade Lusíada de 
Lisboa, 1999. [Dissertação de Mestrado em História de Arte sob 
orientação do Prof. Doutor Luís Teixeira].

t73  – Vida do arquitecto Raul Lino [ Registo vídeo ]. Lisboa: Faxinforme 
para Rádio Televisão Portuguesa. Canal 2, 1999.

t544  SILVA, José Cornélio da – “Raul Lino, Uma busca entre Tradição 
e Modernidade - 1879-1974”. Colares. (Dez. de 1999). [www.
angelfire.com].

2.3.11. Década 2000–2009

 2000 ———————————————————————
t36  ALMEIDA, Pedro Vieira de – “Raul Lino”. Jornal dos Arquitectos n.º 

195 - A Cidade e as Serras. Lisboa: Ordem dos Arquitectos. (Março-
-Abril 2000) p. 36-38.

t34  COSTA, Alexandre Alves – “Bem Diferente de Lino foi João 
Marcelino Queiroz”. Jornal dos Arquitectos n.º 195 - A Cidade e as 
Serras. Lisboa: Ordem dos Arquitectos. (Março-Abril 2000) p. 40-45.

  DIAS, Carla Alexandra M. Q. de Castro – Conceito de casa : Raul Lino 
e Alfredo Viana de Lima. Porto: Faculdade de Arquitectura da Univer-
sidade do Porto, 2000. [Prova Final de Licenciatura em Arquitectura 
sob orientação do Arq. Manuel Mendes].

 2001 ———————————————————————
t102  COSTA, Maria Helena Santos – Os Edifícios dos Correios do Estado 

Novo. Um compromisso: o modernismo de Adelino Nunes versus o cul-
turismo de Raul Lino. Coimbra: Departamento de Arquitectura da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 
2001. [Prova Final de Licenciatura sob orientação do Prof. Doutor 
Paulo Varela Gomes].

t3  NEVES, Rodrigo Reis Ollero – “Letter to Raul Lino”. Cultural Identity 
in Portuguese Architecture, The “Inquérito” and the architecture of 
its protagonists in the 1960. Salford: University of Salford, School 
of Construction and Property Management, 2001. [Tese de 
Doutoramento].

 2002 ———————————————————————
t853  CASADO, Ana Isabel Alvarez – Bibliografia Artística del Franquismo: 

Publicaciones Periodicas, 1936-1948 (Tomo I, II e III). Madrid: Universi-
dade Complutense de Madrid, Faculdade de Geografia e Historia, 2002

t23  NETO, Maria João Baptista – “Raul Lino ao serviço da Direcção-
-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. Uma nova perspec-
tiva de intervenção”. Artis n.º 1. Lisboa: Instituto de História de Arte 
da Faculdade de Letras de Lisboa. (2002) p. 253-269.

t93  ROSMANINHO, Nuno – “A «Casa Portuguesa» e outras «Casas 
Nacionais»”. Revista da Universidade de Aveiro – Letras, n.º 19/20. 
Aveiro. (2002-2003) p. 225-250.

t35  TOUSSAINT, Michel – “A Paisagem Segundo Raul Lino”. Jornal dos 
Arquitectos n.º 206 - América. Lisboa: Ordem dos Arquitectos. (Maio-
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2.4. PROJECTOS DO ATELIER RAUL LINO.  
CRONOLOGIA A PARTIR DO ARQUIVO PESSOAL DE RAUL LINO

Na investigação e estudo sobre os escritos do arquitecto Raul Lino a presente cronologia teve 
como objectivo criar condições para identificar elos de ligação entre obra escrita, desenhada e 
construída. O ponto de partida foi o Índice do Arquivo de Projectos guardado no Arquivo da Família 
Raul Lino que lista os projectos de arquitectura por ordem cronológica e alfabética essencialmente 
através do nome de família dos clientes, ou, menos frequentemente, do nome da obra.
Cruzado este Índice com o catálogo da Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian, 
obtém-se um desejado formato de leitura mais rápida e clara do conjunto de informação 
disponível para cada projecto. Existem, no entanto, aqui, diferenças significativas ao nível dos 
títulos dos projectos; por exemplo, onde no catálogo online se lê [CASA UNIFAMILIAR], COIMBRA 
(1910), pode ler-se nesta cronologia 1910 – Palacete Albino Caetano da Silva. Rua Alexandre 
Herculano, Coimbra, seguido de informação resumida do referido catálogo – cota e documentação 
disponível – ou, em alternativa, mais raramente, de outra fonte possível.
Na Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian encontram-se inventariadas 661 entradas 
distintas; no entanto, as cotas chegam até à referência RL 667. Destas não foram consideradas 
38 que dizem respeito a projectos de mausoléus (5), jazigos (23), campas (2) e sepulturas (2), 
e ainda a desenhos soltos de uma coluna com floreira e inscrição, de um interior de restaurante 
com fogão de sala, de um jarro de três pés, de um pormenor de mobiliário e de duas perspectivas, 
estes últimos por ser grande a probabilidade de pertencerem a outros projectos, logo não se 
justificando que figurem individualmente.
O catálogo Raul Lino. Exposição Retrospectiva da sua Obra (1970), a brochura Exposição de 
Trabalhos de Raul Lino (architecto) apresentada pelo Instituto de Coimbra em Março de 1908, e o 
Anexo Cronológico da tese de Maria do Carmo Lino foram utilizados com igual proveito.
Nesta cronologia contam-se 651 entradas de obras/projectos.
Em cada ano os projectos surgem organizados por ordem alfabética. Como nas cronologias ante-
riores a sigla AFRL ao preceder uma referência indica a existência de documentação no Arquivo 
da Família Raul Lino; adicionalmente o símbolo • assinala a presença do projecto na Exposição 
Retrospectiva de 1970. Em processos de diversos projectos para uma mesma obra foi considerada 
apenas a data do primeiro projecto para efeitos de integração na cronologia, indicando logo a 
seguir as datas dos restantes projectos.
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p244        • 1902 – Casa para os Arredores de Lisboa. In A Construcção Moderna, 
n.º 65. Lisboa. (10 Jul. 1902).

p6        • 1902, 1918 – Casa Santa Maria. Casa Jorge O’Neill (1902). Casa 
José Lino Junior (1918). Casa Manuel Espírito Santo (1925). Av. 
Rei Umberto II de Itália, Cascais. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
51: 12 desenhos, 7 fotos. +  A Construcção Moderna, n.º 60. Lisboa. 
(20 Maio 1902). + Catálogo Raul Lino: Exposição retrospectiva da sua 
obra, 1970, p. 125, 127, 129.

p131  1902-1906 – Dispensários da Assistência Nacional aos Tuberculosos 
de Coimbra. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 9: 1 desenho e RL 11: 1 
desenho.

p132  1902 – Dispensários da Assistência Nacional aos Tuberculosos de 
Viana do Castelo. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 8: 1 desenho.

p130  1902 – Dispensários da Assistência Nacional aos Tuberculosos. 
Projecto Tipo, Regional. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 651: 1 desenho.

p111  1902 – Duas Capelas. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 646: esquiços.

 1903 ———————————————————————
p241  1903 – Casa A. Duarte. Queluz. In A Construcção Moderna, n.º 115. 

Lisboa. (1 Dez. 1903).

p133  1903 – Casa Jorge de A. Lima. Cruz de Pedra, Lisboa. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 3: 2 desenhos.

        • – Casa para ser construída sobre os Terraços do Marquês da Foz. 
Praça dos Restauradores, Lisboa. In A Construcção Moderna, n.º 109. 
Lisboa. (Out. 1903). + Catálogo Raul Lino: Exposição retrospectiva da 
sua obra, 1970, p. 163. [Não executado].

p638  1903 – Fachadas de estylisação tradicionalista. In A Construcção 
Moderna, n.º 102. Lisboa. (20 Julho 1903).

p136        • 1903-1938 – Quinta da Comenda. Casa Conde Armand. Estrada 
Nacional 379-1, Outão, Setúbal. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
16: 33 desenhos, correspondência. + Catálogo Raul Lino: Exposição 
retrospectiva da sua obra, 1970, p. 153.

p127        • 1903-1905, 1940 – Vila Tânger. Casa Jorge Colaço. Casa Mário de 
Oliveira Pereira (1937). Av. do Faial, Monte Estoril. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 424: 4 desenhos, memória [1940]. + Catálogo Raul Lino: 
Exposição retrospectiva da sua obra, 1970, p. 141, 143.

 1904 ———————————————————————
p175  1904 – Capela para os Senhores Marqueses de Gouveia. Gouveia. 

BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 616: 4 desenhos.

p252  1904 – Casa Avelino Monteiro. Sintra. In  A Construcção Moderna, n.º 
129. Lisboa. (20 Abril 1904).

p134  1904 – Casa das Gaeiras. Frederico Pinto Bastos. Óbidos. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 6: 6 desenhos. [Escada].

p1        • 1904 – Casa dos Patudos. José Relvas. Rua José Relvas, Alpiarça. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 5: 6 desenhos.

p147        • 1904-1905, 1914 – Casa Jaime Batalha Reis. Monte Estoril, Monte 
Palmela. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 4.

p242  1904 – Casa Jesus Ferreira. Av. Ressano Garcia, Lisboa. In A Cons-
trucção Moderna, n.º 136. Lisboa. (1 Julho 1904).

p107        • 1904 – Igreja - Monumento à Imaculada Conceição. Lisboa. In 
catálogo Raul Lino: Exposição retrospectiva da sua obra, 1970, p. 95. 
[Concurso. Preterido].

p92-p563  1904-1907 – Sanatório Sousa Martins. Guarda. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL10, RL 652 e [RL663]: 27 desenhos.

 1906 ———————————————————————
p135  1906 – Sanatório de Portalegre. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 7: 7 

desenhos.

 1908 ———————————————————————
         • – Capela em um Cemitério. In catálogo Raul Lino: Exposição retros-

pectiva da sua obra, 1970, p. 119. [Não executado].

 1909 ———————————————————————
p138  1909 – Adega Regional. José Relvas. Rua José Relvas, Alpiarça. 

BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 17: 4 desenhos.

 s.d. ———————————————————————
p560   – Capela. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 636: 1 desenho. 

p556  – Capela e Adro para Francisco Cabral Metello, Oliveira do Hospital. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 609: 1 desenho, 1 foto.

p562  – Capela para José Filipe Gomes Neto Rebelo, Caldas da Rainha. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 613: 1 desenho.

p559  – Escola Primária. Ponte da Barca. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
626: 1 desenho.

p124  – Garage. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 645: 1 desenho.

p557  – Memorial a Louise Rodrigues de Freitas. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 619: 2 desenhos.

p641  – Palacete. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 656: 1 desenho.

p558  – Pavilhão de golfe. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 625: 1 desenho.

p640  – Teatro. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 655: 1 desenho.

p639  – Três coretos. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 640: 1 desenho.

 1897 ———————————————————————
  1897 – Decorações da cidade de Lisboa nas comemorações do cente-

nário da descoberta do caminho marítimo para a Índia.

 1899 ———————————————————————
p120        • 1899 – Pavilhão de Portugal. Exposição Universal de Paris em 1900. 

In catálogo Raul Lino: Exposição retrospectiva da sua obra, 1970, p. 91. 
[Concurso. Preterido].

2.4.1. Década 1900–1909

 1900 ———————————————————————
p121  1900 – Casa Roque Gameiro. Rua do Caminho da Fonte, Rua 1.º de 

Dezembro, Alto da Venteira, Amadora.

p336        • 1900 – Fachada de Estilização Tradicional Portuguesa. In A Cons-
trucção Moderna, n.º 6. Lisboa. (16 Abril 1900). + Catálogo Raul Lino: 
Exposição retrospectiva da sua obra, 1970, p. 123.

p122  1900-1955 – Jardim Zoológico de Lisboa. Praça Marechal 
Humberto Delgado, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 12: 
402 desenhos, 6 fotos, 18 memórias [Abril 1944, Set., Out. Dez. 
1946, 20 Fev. e 31 Maio 1955, 1957], correspondência, cálculos, 
medições, orçam entos.

 1901 ———————————————————————
p125        • 1901 – Casa Monsalvat. Alexandre Rey Colaço. Rua do Calhariz, Monte 

Estoril. In A Construcção Moderna, n.º 28. Lisboa. (16 Março 1901). + 
Catálogo Raul Lino: Exposição retrospectiva da sua obra, 1970, p. 131, 
133, 135, 137.

p239        • 1901 – Typos de casas de estylisação tradiccional. In A Construcção 
Moderna, n.º 38. Lisboa. (16 Agosto 1901).

 1902 ———————————————————————
pp129  1902 – Casa António Maria Pimenta. Rua Venâncio Rodrigues, 

Coimbra. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 1: 2 desenhos.

p128        • 1902-1909 – Casa Carlos Francisco Ribeiro Ferreira. Av. Fontes 
Pereira de Mello n.º 9, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 2 e RL 
18: 15 desenhos, memória [1902]; 4 desenhos. + Catálogo Raul Lino: 
Exposição retrospectiva da sua obra, 1970, p. 175.[Demolida].

p240        • 1902 – Casa de Estylisação Tradicional Portuguêsa. In A Construcção 
Moderna, n.º 56. Lisboa. (10 Abril 1902).

p243        • 1902 – Casa de habitação para a cidade. In A Construcção Moderna, 
n.º 69. Lisboa. (20 Agosto 1902).

p126        • 1902 – Casa J. L. P. Silva Gomes. Av. das Acácias, Monte Estoril. In 
catálogo Raul Lino: Exposição retrospectiva da sua obra, 1970, p. 138.

p106        • 1902 – Casa João Baptista de Lima Júnior. Monte Castro, Foz do 
Douro. Porto. In A Construcção Moderna, n.º 50. Lisboa. (10 Fev. 1902).

p637        • 1902 – Casa para a Serra da Estrela. In A Construcção Moderna, n.º 
74. Lisboa. (10 Out. 1902).
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p95  1915 – Prédio Martin Weinstein & C.ª: alterações. Rua do Comércio, 
n.º 14, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 28: 9 desenhos.

p148  1915 – Quinta do Barão: adega, edificações e jardim. Baltasar Cabral.
Carcavelos. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 31: 3 desenhos.

p123  1915 – Quinta do Contador. Casa Thomás da Costa. Olivais, Lisboa. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 30: 6 desenhos.

p114 AFRL • 1915 – Sala Beethoven. Lisboa. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 7-8: 
artigos [15 e 19 Janeiro 1916]. + Catálogo Raul Lino: Exposição retros-
pectiva da sua obra, 1970, p. 121.[Não executado]. 

 1916 ———————————————————————
p151 AFRL 1916 – Banco à memória de Ramalho Ortigão. Caldas do Gerez. 

BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 36: 1 desenho, 1 foto. + AFRL, 
Armário B: RAP (1.º vol.), 4 e 33: relatório [30 Maio 1920] e artigo 
[Set.-Out. 1920].

p32  1916 – Casa Branca. [José de Figueiredo]. Av. de Sabóia. Monte 
Estoril. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 37: 7 desenhos, esquiços.

p154  1916-1917 – Casa Eugénia Machado Ferreira. Monte Estoril. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 39: 8 desenhos.

p155  1916 – Casa Fortunato Abecassis. Rua Saraiva de Carvalho, n.º 97. 
Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 38: 10 desenhos.

p152  1916 – Casa típica da região da Beira para Bartolomeu Severino.
Beira. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 35: 1 desenho.

p11 AFRL 1916-25 – Companhia das Águas do Gerês: Hotel Balneário, Copa e 
Colunata. Sociedade Propaganda de Portugal. Av. Manuel Francisco 
da Costa, Gerês. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 201: 20 desenhos, 
programa das obras, memórias [1924 e Março 1925], caderno de 
encargos. + AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 12 e 14: relatório [20 
Agosto 1917] e artigo [Set.-Out. 1917].

p153  1916 – Edifício Associação Cristã da Mocidade. Coimbra. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 34: 3 desenhos, caderno de encargos.

p150 AFRL 1900-1916 – Edifícios Escolares. Projecto-tipo. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 32: 7 desenhos. + AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 9: 
artigo [15 Fev. 1916].

p174 AFRL 1916 – Escola Primária de Alcântara. Calçada da Tapada. Lisboa. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 629: 3 desenhos. + AFRL, Armário 
B: RAP (1.º vol.), 10: memória [22Junho 1916]. +  Boletim Oficial do 
Ministério de Instrução Pública, Ano I, N.º 3. Lisboa. (1916), p. 191-194.

p3  1916 – Hotel Carolina. Alexandre de Almeida. Av. Navarro, Luso. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 33 e RL 630: 2 desenhos; 11 desenhos.

p4  1916-1917 – Solar dos Chavões. António Francisco Ribeiro Ferreira. 
Quinta dos Chavões, Vila Chã de Ourique, Cartaxo, Santarém. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 40: 5 desenhos.

 1917 ———————————————————————
p170  1917 – Banco de Jardim. Quinta do Conselheiro Francisco Cabral 

Metello. Oliveira do Hospital. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 47: 1 
desenho.

p171  1917-1918 – Casa Caldeira Cabral. Largo do Oitão, Lugar de Paços 
de Cima, Paços da Serra, Gouveia. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
52: 5 desenhos, esquiços.

p172  1917 – Casa Conceição Barroso. Rua Sant’Ana à Lapa, Lisboa. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 42: 4 desenhos.

p159  1917 – Casa Edwin Santos. Cascais. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
45: 1 desenho.

p156        • 1917 – Casa José Carlos e Maria da Conceição A. Barroso. Rua Silva 
Carvalho. Rua Almeida e Sousa n.º 2, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 41: 2 desenhos.

p188 AFRL 1917-1925 – Casino ou Palácio de Diversões, Sociedade de Águas 
da Curia. Curia. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 623: 9 desenhos. + 
AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 13: relatório [15 Out. 1917].

p169  1917-1918 – Companhia Industrial de Portugal e Colónias: escritó-
rio e mobiliário. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 61: 5 desenhos.

p164  1917-1929 – Companhia Industrial de Portugal e Colónias. Évora. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 61: 1 desenho.

p94         • 1909 – Casa Amélia da Conceição Silva Pinto. Penedo da Saudade, 
Coimbra. In catálogo Raul Lino: Exposição retrospectiva da sua obra, 1970, 
p. 39. + SIMÕES, Veiga – “A nova geração do Neo-Lusitanismo”. Os 
Serões, n.º 51. Lisboa: Livraria Ferreira. (Set. 1909) p. 208.

  1909 – Casa José Bruno de Canedo. Penedo da Saudade, Coimbra. In 
SIMÕES, Veiga – “A nova geração do Neo-Lusitanismo”. Os Serões, 
n.º 51. Lisboa: Livraria Ferreira. (Set. 1909) p. 209.

p2        • 1909, 1915 – Casal de São Roque. Carlos Francisco Ribeiro Ferreira. 
Av. Marginal de Cascais, Monte Estoril. BA-FCG, Espólio Raul Lino, 
RL 20 e RL 29: 4 desenhos, memória [1909]; 6 desenhos. + Catálogo 
Raul Lino: Exposição retrospectiva da sua obra, 1970, p. 147.

p137  1909 – Casa Marquês de Gouveia. Gouveia. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 19: 5 desenhos.

2.4.2. Década 1910–1919

 1910 ———————————————————————
p140  1910 – Palacete Albino Caetano da Silva. Rua Alexandre Herculano, 

Coimbra. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 21: 7 desenhos.

 1911 ———————————————————————
p141  1911-1912 – Casa F. França Amado. Coimbra. BA-FCG, Espólio 

Raul Lino, RL 22: 1 desenho.

p108 AFRL 1911-1965 – Jardim-Escola João de Deus. Alameda Dr. Júlio 
Henrique, Coimbra. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 380: 6 
desenhos, memória [26 Agosto 1963], correspondência, recorte. + 
AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 930: entrevista [Junho 1961].

 AFRL 1911 – Monumento ao Marquez de Pombal. Lisboa. AFRL, Armário E: 
memória em livreto [31 Ago. 1911]. [Concurso. Preterido].

 1912 ———————————————————————
        • 1912-1918 – Casa 10x10. Estudo com variantes.  In LINO, Raul – 

Casas Portuguesas: Alguns apontamentos sobre o arquitectar das casas 
simples. [1933-1954] (1.ª a 5.ª edições).

p142        • 1912-1914 – Casa do Cipreste. São Pedro de Sintra. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 24: 15 desenhos. + Catálogo Raul Lino: 
Exposição retrospectiva da sua obra, 1970, p. 155, 157, 159, 161, 183.

p143        • 1912 – Casa Elisa Vaz. Av. da República, Av. Elias Garcia, Lisboa. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 23: 2 desenhos. + Catálogo Raul Lino: 
Exposição retrospectiva da sua obra, 1970, p. 167. [Demolida].

 1913 ———————————————————————
p144  1913-1927 – Casa Julieta Bernaud Alves. Lisboa. BA-FCG, Espólio 

Raul Lino, RL 26: 1 desenho.

p145        • 1913-1928 – Casa Miguel de Matos Fernandes. Rua do Cicioso, 
Évora. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 25: 15 desenhos.

p86 p30 AFRL 1913-1936 – Santuário do Bom Jesus do Monte: Hotel, Elevador, 
Parque, Quiosques, “Chalet”, Braga. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
280: 20 desenhos, esquiços, memória [1929], correspondência.  + 
Casino, Restaurante, Salão de Festas. Braga. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 273: 26 desenhos, memórias [25 Junho 1930], correspon-
dência. + AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 5 e 6: relatório [1913].

 1914 ———————————————————————
p146  1914 – Casa Pequito Rebelo, Alentejo. BA-FCG, Espólio Raul Lino, 

RL 27: 2 desenhos.

 1915 ———————————————————————
 AFRL 1915 – Hotel Português de Novo Tipo. Algarve. AFRL, Armário B: 

RAP (1.º vol.), 3 e 4: memória e livreto [1 Set. 1915]. + Boletim da 
Sociedade Propaganda de Portugal, Ano 11.º, N.º 6. Lisboa. (Nov.-Dez. 
1917), p. 107-112. + Revista de Turismo, Ano II, N.º 38. Lisboa. (20 
Jan. 1918) p. 108-110. [Não executado].

p110        • 1915, 1929-1966 – Museu e Jardim-Escola João de Deus. Av. Pedro 
Álvares Cabral, 69, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 272: 9 
desenhos.
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p183  1918 – Quinta dos Plátanos. Sintra. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
58: 5 desenhos.

 1919 ———————————————————————
p198  1919 – Casa Alves Diniz. Penedo. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 

78: 6 desenhos.

p192  1919 – Casa Carlos Sacadura. Guarda. BA-FCG, Espólio Raul Lino, 
RL 73: 6 desenhos.

p187  1919 – Casa Domingos Pinto Barreiros. Monte Estoril, Lisboa. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 63: 5 desenhos.

p203        • 1919-1922 – Casa dos Plátanos e Hotel. Bruno Santos. Alto Estoril. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 79: 30 desenhos, memória [Fev. 1922].

p205  1919-1920 – Casa Fritz de S. Presseler. Sintra. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 69: 9 desenhos, esquiços, 5 fotos.

p199  1919 – Casa José da Rocha Coelho. Viana do Castelo. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 76: 2 desenhos.

p202  1919 – Casa José Serra da Motta. Rua Luís de Camões n.º 28, 
Abrantes. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 80: 2 desenhos, 1 foto.

p206  1919 – Casa Manuel J. de Oliveira. Cascais. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 81: 4 desenhos, esquiços.

p197  1919-1924 – Casa Marquês da Foz (Palácio Foz) (Palácio Castelo 
Melhor). Praça dos Restauradores, n.º 25 - 45, Lisboa. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 65: 26 desenhos, esquiços.

p195  1919 – Casa no Vale da Vaca. Vicente Gomes. Chamusca. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 72: 4 desenhos.

p190  1919 – Casa Rodrigo Peixoto. Quinta de St.º António. Rua n.º 27, 
Lote n.º 268, Estoril. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 67 e RL 68: 4 
desenhos; 1 desenho.

p204        • 1919 – Casa Victor Schalk. Rua do Calhariz, Monte Estoril, Cascais. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 75: 3 desenhos.

p191  1919-1920 – Casa Virgílio Leitão Vieira dos Santos. Estoril. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 66: 9 desenhos, esquiços.

p194  1919 – Escola primária para 50 alunos de cada sexo. Esposende. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 628: 1 desenho.

p200  1919 – Instituto Pasteur de Lisboa. Rua Nova do Almada 63-73, 
Calçada Nova de São Francisco, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, 
RL 82: 24 desenhos

p193  1919 – Padrão de Óbidos. Rua Direita, Óbidos. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 77: 1 desenho, esquiços.

p207        • 1919 – Palácio Lima Mayer: adaptação a hotel. Av. da Liberdade, 
Lisboa. [Não executado].

p642  1919-1920 – Projectos de escolas. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
653: 3 desenhos.

p189  1919 – Quinta da Fonteireira. Casa Eduardo F. Pinto Basto. Belas. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 64: 7 desenhos, esquiços.

p196  1919 – Quinta da Sr.ª do Monte Carmo. Henrique Anjos. Travessa 
do Espírito Santo às Laranjeiras, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 70: 4 desenhos.

p201  1919 – Salomão Levy - Construções de blocos de cimento. Rua Rodrigues 
Sampaio, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 71: 10 desenhos.

p8        • 1919-1920 – Torre de São Patrício. Casa Jorge O’Neill: ampliação. 
Av. de Sabóia, n.º 1146-B, Monte Estoril. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 62: 37 desenhos, esquiços, 20 fotos. In catálogo Raul Lino: 
Exposição retrospectiva da sua obra, 1970, p. 145.

2.4.3. Década 1920–1929

 1920 ———————————————————————
 AFRL 1920 – Av. da Praia: estudo para a Câmara Municipal da Figueira da 

Foz. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 17 e 18: relatório e artigo [Fev 
1920 e 16 Abril 1920]. 

p162  1917-1929 – Companhia Industrial de Portugal e Colónias. Lisboa. 
Rua do Conde da Ponte, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 61: 
19 desenhos. [Inclui vários projectos em Lisboa].

p158  1917 – Hotel no Caramulo. Monte dos Longuinhos Paredes, 
Caramulo. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 44: 2 desenhos.

p176        • 1917 – Loja A Gardénia. Rua Garrett, 54-64, Lisboa. In catálogo 
Raul Lino: Exposição retrospectiva da sua obra, 1970, p. 165.

p33  1917 – Loja Araujo & Bastos. Rua da Palma, 132, Lisboa. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 46: 3 desenhos.

p163  1917-1929 – Nova Companhia Nacional de Moagem. Companhia 
Industrial de Portugal e Colónias. Coimbra. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 61: 1 desenho.

p165  1917-1929 – Nova Companhia Nacional de Moagem. Companhia 
Industrial de Portugal e Colónias. Figueira da Foz. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 61: 1 desenhos.

p157 AFRL 1917 – Ordem Terceira do Monte Carmo. Lisboa. In AFRL: Índice 
do Arquivo de Projectos.

p166  1917-1929 – Panificação Mecânica da Companhia Industrial de 
Portugal e Colónias. Rua Oriental do Bolhão e Rua Formosa, Porto. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 61: 10 desenhos.

p160  1917-1929 – Pavilhão da Companhia Industrial de Portugal 
e Colónias na Exposição Internacional. Rio de Janeiro, Brasil. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 61: 1 desenho.

p167  1917-1929 – Pavilhão de Exposição. Companhia Industrial de Portugal 
e Colónias. Porto. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 61: 10 desenhos.

p161  1917-1929 – Transformação das fachadas de estabelecimentos 
pequenos da Companhia Industrial de Portugal e Colónias. Projecto-
-tipo. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 61: 1 desenho.

 1918 ———————————————————————
  1918 – Abrigo e pavilhão  de jardim. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 

664 e RL 665: 2 desenhos.

p180  1918 – Casa Ângelo Rodrigues da Fonseca. Figueira da Foz. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 49: 4 desenhos.

p179  1918 – Casa Cândido Duarte. Mafra. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
50: 1 desenho.

p7  1918 – Casa de Caneiros: galeria. Lugar de Caneiros, Freguesia de 
Santa Eulália de Fermentões, Guimarães. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 54: 7 desenhos.

p113        • 1918 – Casa Ernesto de Seixas. Monte Estoril. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 57 e RL 56: 21 desenhos, esquiços. [Não executado].

p181  1918 – Casa Frederico de Albuquerque D’Orey. Travessa do Patrocí-
nio, n.º 1, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 53: 1 desenho.

p177  1918 – Casa Manuel Monteiro. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 48: 4 
desenhos.

p178        • 1918 – Casa Visconde de Coruche. Paço de Arcos. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 55: 5 desenhos, esquiços.

p185        • 1918-1956 – Cinema Tivoli. Lima Mayer. Av. da Liberdade, Rua 
Manuel de Jesus Coelho, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
177: 145 desenhos, esquiços, memórias [14 Out. 1953], cálculos, 
programas. In catálogo Raul Lino: Exposição retrospectiva da sua obra, 
1970, p. 177.

p186        • 1918 – Edifício Comercial de João de Brito Ltda. Beato. Lisboa.

p109  1918 – Escolas Primárias: Modelo 1, Tipo Norte, Centro e Sul. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 60: 12 desenhos, medições.

p184  1918-1926 – Liceu Central Alves Martins. Viseu. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 220: 16 desenhos, memória em livreto [30 Agosto 
1918], caderno de encargos, anuário e actas.

p5 AFRL 1918-1919 – Museu Regional de Beja: adaptação da antiga Igreja da 
Conceição. Largo da Conceição, Beja. BA-FCG, Espólio Raul Lino, 
RL 59: 3 desenhos, esquiços, 3 fotos, 2 relatórios [1919], correspon-
dência. + AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 19: artigo [7 Abril 1920].
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 1921 ———————————————————————
p10  1921 – Banco Internacional de Comércio: modificação. Gaveto da 

Rua do Comércio e Rua da Prata, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 123: 8 desenhos.

p9  1921 – Banco Nacional Agrícola: transformação. Rua de S. Julião e 
Rua Nova do Almada, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 113: 
23 desenhos.

p238  1921 – Casa A. B. da Costa e Silva. Figueira da Foz. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 111: 5 desenhos, esquiços.

p234  1921 – Casa Alberto Maia. Caldas da Rainha. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 104: 7 desenhos, esquiços.

p564  1921 – Casa Alfredo Reis. Lourenço Marques. Moçambique. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 103: 2 desenhos.

p232  1921 – Casa António Vaz de Macedo. Covilhã. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 106: 4 desenhos.

p254  1921 – Casa Carlos Cruz Carreira e Silva. São João do Estoril. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 119: 5 desenhos.

p255  1921 – Casa D. M. Lane. Rua Nova de São Francisco de Borja, 
Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 118: 2 desenhos.

p256  1921 – Casa E. A. Dawson. Trav. das Necessidades e Largo do Rilvas 
n.º 1, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 121: 8 desenhos.

p233  1921 – Casa Fernando Bordallo Pinheiro. Caldas da Rainha. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 116: 2 desenhos.

p237  1921 – Casa H. EChaves. Rua da Misericórdia, Rua Rodrigues de 
Freitas, Cascais. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 108: 2 desenhos.

p235  1921 – Casa Luís A. Malheiro de Távora. Estrada Viana–Ponte, 
Viana do Castelo. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 105: 14 desenhos.

p231  1921 – Casa Luís Nave Catalão. Covilhã. BA-FCG, Espólio Raul Lino, 
RL 109: 15 desenhos.

p247  1921 – Casa Salazar de Sousa. Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, 
RL 117: 7 desenhos.

p250  1921 – Casa Serrana. Caramulo, Tondela. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 120: 2 desenhos.

p246  1921 – Casas de Habitação para Professores – Tipo Central, 
Tipo Serrano, Tipo Ribatejano e Tipo Norte. Habitação para um 
Professor, Queluz. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 110: 5 desenhos.

p236  1921 – Casa Sousa Mendes.  Mangualde. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 107: 10 desenhos.

p245  1921 – Cavalariça da Casa Wiege. Rua Sacramento, Lisboa. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 112: 3 desenhos.

p230  1921 – Escola Agrícola. Coimbra. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
115: 4 desenhos.

p253  1921 – Fonte Pública. Alhadas. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 125: 
2 desenhos.

p251  1921 – Jardim-Escola João de Deus. Alhadas. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 124: 4 desenhos, notas [1921].

p248        • 1921, 1925 – Quinta Mil-Flores. Carlos Ramires dos Reis. Estrada 
das Laranjeiras, Travessa do Espírito Santo, Sete Rios, Lisboa. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 122: 47 desenhos.

 1922 ———————————————————————
p270 AFRL 1922 – Altar da Pátria. Rio de Janeiro. BA-FCG, Espólio Raul Lino, 

RL 142: 5 desenhos. + AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 22 e 25: 
entrevista [Março 1922]. + [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “O Altar 
da Pátria na Exposição Internacional do Rio de Janeiro”. Correio da 
Manhã, n.º 8438. Rio de Janeiro. (11 Abril 1922).

p96  1922 – Atelier de António Carneiro. Rua Barros de Lima, Porto. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 132: 3 desenhos.

p268  1922 – Casa A. Azevedo Souto. Rua de Buenos Aires, n.º10, Lisboa. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 139: 11 desenhos, esquiços.

p266  1922 – Casa A. Moraes Pinto. Casal de Sto. António. Lages, 
Coimbra. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 137: 2 desenhos.

p91  1920-1921 – Casa Alegria. Casa Madail Lopes Monteiro. Lisboa. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 92: 1 desenho.

p219  1920 – Casa Alexandrino Costa. Fontelas do Vouga. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 96: 3 desenhos.

p217  1920 – Casa António Castro. Ponte de Lima. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 101: 2 desenhos.

        • 1920 – Casa do Marco. Raul Lino. Azenhas do Mar.

p55        • 1920 – Casa dos Penedos. Casa Carlos A. Machado Ribeiro Ferreira. 
Rua Marechal Saldanha 21, Sintra. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
98: 47 desenhos. In catálogo Raul Lino: Exposição retrospectiva da sua 
obra, 1970, p. 149, 151.

p222  1920 – Casa E. Leitão Vieira dos Santos. Estoril. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 93: 1 desenho.

p229  1920-1922 – Casa Francisco de Carvalhal. Ponta Delgada. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 129: 8 desenhos.

p228  1920-1921 – Casa Frick. Rua das Amoreiras, Lisboa. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 114: 9 desenhos.

p209  1920 – Casa José F. Gomes Netto Rebello. Caldas da Rainha. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 85: 3 desenhos.

p214  1920 – Casa José F. Gomes Netto Rebello. Rua Sacramento à Lapa, 
n.º 37-39, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 84: 2 desenhos.

p225  1920 – Casa José Teixeira Gomes. Algarve. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 100: 4 desenhos.

p221  1920 – Casa Norberto Pedroso. Estoril. BA-FCG, Espólio Raul Lino, 
RL 90: 1 desenho.

p227  1920 – Casa V. Ramiro Leão. Sintra. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
97: 4 desenhos.

p210  1920 – Casa Wicander. Seixal. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 86: 1 
desenho.

p215        • 1920, 1955 – Confeitaria Trianon (1920) e A Pompadour (1955 
– Pinto de Lima, Lda). Rua Garrett, n.º 28 a 30, Lisboa. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 89 e RL 548: 4 desenhos; 2 desenhos. 

p212  1920 – Escritórios Eduardo Pinto Basto & Cia. Rua 24 de Julho e 
Cais do Sodré n.º 64 - 1.º andar, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, 
RL 88: 2 desenhos.

p208  1920-1921 – Hotel Águas de Carlão: ante-projecto. Trás-os-Montes. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 83: 5 desenhos, memória [1921].

 AFRL 1920 – Hotel da Sociedade dos Grandes Hóteis de Portugal. Praia 
da Rocha, Portimão. AFRL Armário B: RAP (1.º vol.), 21: memória 
[Julho 1920].

p213  1920 – Loja da Pelágio Lda. Rua Garrett n.º 30, Lisboa.

p218  1920 – Loja da Rua da Palmeira – Sociedade Industrial Aliança. Rua 
da Palmeira, Praça das Flores, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, 
RL 95: 2 desenhos.

p223        • 1920 – Monte da Torre. Conselheiro Le Cocq. Coutada de Alcogulo, 
Castelo de Vide. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 91: 1 desenho.

p88  1920 – Palace Hotel no Porto – Companhia Portuguesa de Turismo. 
Praça da Batalha, Porto. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 607: 
memória [Agosto e Dez. 1920].

 AFRL 1920 – Palácio de Condeixa: restauro. Cândido Sotto Mayor. Rua 
Francisco de Lemos, Condeixa. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 23: 
relatório [3 Dez. 1920].

p211  1920 – Quinta de Artur Macieira. Rua Direita do Grilo ou Calçada 
dos Lafões, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 87: 10 desenhos.

p226  1920 – Quinta de Santo António. Casa José de Abreu Reis. Sintra. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 102: 12 desenhos.

p224  1920 – Seminário. Angra do Heroísmo. BA-FCG, Espólio Raul Lino, 
RL 94: 8 desenhos.

p216  1920 – Três casas para Constantino d’Almeida. Granja. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 99: 10 desenhos.
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p289  1923 – Banco Português do Continente e Ilhas. Lisboa. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 159: 5 desenhos.

p305  1923 – Casa António G. de A. Ferreira Pinto Basto. Rua Vasco da 
Gama, Cascais. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 176: 3 desenhos.

p306  1923 – Casa António Maria das Neves. Covilhã. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 154: 1 desenho, memória [1923].

p297  1923 – Casa Ary dos Santos. Travessa da Espera, Lisboa. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 168: 10 desenhos.

p421        • 1923, 1933-1935 – Casa Augusto Silva Natividade. Caxias. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 179 , RL 320: 1 desenho; 9 desenhos, memória 
[5 Agosto 1935], caderno de encargos.

p295        • 1923 – Casa Comandante A. Sacadura Cabral. Rua Castilho, nº 64-66, 
Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 166: 13 desenhos. [Demolida].

p302  1923 – Casa Francisco Abreu. Ribatejo. BA-FCG, Espólio Raul Lino, 
RL 173: 2 desenhos.

p291  1923 – Casa Gomes de Amorim. Algueirão. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 161: 2 desenhos.

p286  1923 – Casa J. Carreira de Sousa. Minho. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 156: 3 desenhos.

p294  1923 – Casa J. E. Correia Guedes. Rua de Benfica, Lisboa. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 165: 29 desenhos.

p304  1923 – Casa J. F. Queimado e Silva, Paço do Lumiar, Lisboa. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 175: 1 desenho.

p301  1923 – Casa J. Gomes de Pinho. Oliveira de Azeméis. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 172: 2 desenhos.

p285  1923 – Casa João António de Figueiredo. Estrada Nacional nº 55. 
Guarda. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 155: 6 desenhos.

p300  1923 – Casa Joaquim Pedroso. Rua Afonso Sanches, Estrada Distrital 
154, Cascais. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 171: 2 desenhos.

p561  1923 – Casa Joaquim Vieira Natividade, Alcobaça. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 178: 2 desenhos.

p292  1923 – Casa José Dias Anastácio. Lousã. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 162: 2 desenhos.

p284  1923 – Casa Júlio B. Worm. Cadaval. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
153: 1 desenho.

p290  1923 – Casa Luiz Pimenta Bairrão, Tramagal. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 160: 3 desenhos.

p299  1923 – Casa Tiago Marques. Canas de Senhorim. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 170: 13 desenhos.

p303  1923 – Fábrica de Louça de Sacavém: loja. Rua da Prata, nº 126 a 
132, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 174: 9 desenhos.

p298  1923-1924 – Pavilhão para a Companhia das Lezírias. Ribatejo. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 169: 3 desenhos.

p288  1923 – Propriedade de José Lino da Silva. Travessa da Cova da 
Moura, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 158: 10 desenhos.

p296  1923 – Quinta de São Gonçalo. Casa Visconde E. de Sousa Prego. 
Azinhaga de S. Gonçalo, Ameixoeira, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 167: 8 desenhos.

p287  1923-1927 – Quinta dos Alfinetes. Boaventura Mendes de Almeida. 
Sintra. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 157: 9 desenhos.

 1924 ———————————————————————
p311        • 1924 – Casa Adriano Burguete. Constância. BA-FCG, Espólio Raul 

Lino, RL 184: 2 desenhos, memória [1924].

p315  1924 – Casa Álvaro Pinheiro Chagas. Estoril. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 194: 2 desenhos.

p313        • 1924 – Casa António A. de Pinho e Freitas. Águeda. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 192: 5 desenhos.

p307  1924 – Casa António Caldeira Cabral (Outeiro). Sintra. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 181: 20 desenhos.

p12        • 1924 – Casa António Sérgio. Travessa do Moinho de Vento 4-4 A, 
Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 202: 19 desenhos, esquiços, 

p263  1922 – Casa Carlos C. de Mello e Faro da Cunha Coutinho. Minho. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 126: 3 desenhos.

p264  1922 – Casa Carlos Champalimaud. Cascais. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 133: 4 desenhos.

p276  1922 – Casa Humberto de Lima. Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 130: 13 desenhos.

p259  1922 – Casa João da Fonseca Cruz. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
136: 2 desenhos.

p265        • 1922 – Casa João José Soares Mendes – Quinta da Fábrica. Rossio 
de Abrantes. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 135: 5 desenhos, 
memória [1922].

p277  1922 – Casa João Nunes Mayer. Cartaxo. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 131: 2 desenhos.

p267  1922 – Casa Júlio de Mascarenhas V. de Lemos. Trav. do Moinho de 
Vento, Lousã. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 138: 2 desenhos.

p261  1922 – Casa Maria Soares d’Albergaria Cabral. Coimbra. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 127: 7 desenhos.

p272  1922 – Casa para um guarda. Serra da Boa Viagem, Figueira da Foz. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 144: 1 desenho.

p274  1922 – Casa Santiago Prezado. Figueira da Foz. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 149: 10 desenhos, esquiços.

p260  1922-1924 – Casa Vasco Bensaude. Quinta Bensaude. Estrada 
da Luz n.º 151, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 151: 72 
desenhos, correspondência.

p262  1922 – Companhia Geral de Construções. Marinha, Cascais. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 150: 8 desenhos.

p281  1922-1932 – Dois Monumentos. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
647: 2 desenhos.

p82        • 1922 – Eletrígia. Rua de Santa Justa, n.º 87-93 e Rua do Arco da 
Bandeira, n.º 185-191, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 148: 
6 desenhos, esquiços.

p273  1922-1925 – Escola Agrícola Feminina Vieira Natividade. Alcobaça. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 146: 8 desenhos, esquiços.

p280  1922 – Escola com habitação para professor. Concelho da Figueira 
da Foz. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 627: 1 desenho.

p283  1922 – Escritórios da Firma Bensaúde & Cia. Largo Trindade 
Coelho [Largo da Misericórdia], Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, 
RL 152: 5 desenhos.

p275  1922 – Hotel da Penha. Guimarães. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
141: 3 desenhos, 3 fotos, 2 postais, memória [1922].

p279  1922-1931 – Hotel em Luanda. Angola. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 606: 5 desenhos, memória [10 Agosto 1931], anúncio de 
abertura de concurso. [Concurso].

p83        • 1922 – Hotel na Estrela. Coimbra. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
134: 19 desenhos, esquiços, memória [Nov. 1922].

p257  1922 – London and Brasilian Bank. Rua do Comércio e Rua 
Augusta, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 147: 10 desenhos.

p278  1922-1923 – Pavilhão de Chá. [Comissão de Iniciativa de Cascais].
Boca do Inferno, Cascais. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 164: 9 
desenhos, correspondência.

p271  1922 – Pavilhão de Turismo da Serra da Boa Viagem. Cabo 
Mondego, Quiaios, Figueira da Foz. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
143: 2 desenhos, memória [Junho 1922].

p282  1922 – Restaurante. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 644: 2 desenhos.

p269  1922 – Solar António Calça e Pina. Sousel. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 140: 3 desenhos, esquiços, postal, memória [Fev. 1922].

p258  1922 – Sucursal do Diário de Notícias. Largo Trindade Coelho, 
Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 145: 10 desenhos.

 1923 ———————————————————————
p293  1923-1928 – Assembleia de Abrantes. Largo General Avelar 

Machado, Abrantes. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 163, RL 654: 7 
desenhos; 2 desenhos.
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p13  1925-1927 – Legação da Alemanha: transformações. Rua do Pau da 
Bandeira, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 235: 14 desenhos.

p332  1925 – Projecto para Augusto Lopes Joly. Rua António Enes 19, 
Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 210: 1 desenho.

p335  1925-1959 – Teatro Curvo Semedo. Largo Dr. António José de 
Almeida. Montemor-o-Novo. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 570: 56 
desenhos, esquiços, memória [31 Ago. 1925 e Março 1956], cartas.

 1926 ———————————————————————
p347  1926 . 1954 – Casa Alexandre Durão de Carvalho Cordeiro. Castelo de 

Vide. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 227, RL 541, RL 479: 27 desenhos.

p343  1926 – Casa Cupertino de Andrade. Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 221: 3 desenhos.

p340  1926-1928 – Casa Francisco Costa. Rua Sacadura Cabral, Sintra. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 213: 13 desenhos.

p349  1926 – Casa J. d’Assis Camilo. Sintra. BA-FCG, Espólio Raul Lino, 
RL 226: 6 desenhos.

p346  1926 – Casa José M. Pereira Gil: alteração. Castelo de Vide. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 225: 5 desenhos.

p342  1926 – Casa Júlio S. Rocha: alteração e garage. Rua João Chagas, 
Algés de Cima, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 218 e RL 
222: 2 desenhos; 2 desenhos.

p350        • 1926-1932 , 1955 – Casa Max Abecassis. Lisboa. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 281: 43 desenhos. [Demolida].

p348  1926 – Casa Trigo de Morais. Trás-os-Montes. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 214: 5 desenhos.

p353  1926 – Coreto. Montemor-o-Novo. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
231: 1 desenho. 

p345  1926 – Escritórios Luís Roxo, Lda. Rua do Alecrim, n.º 37-41, 
Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 224: 2 desenhos.

p58  1926 – Jardim em Ponta Delgada: ligação da Av. Gaspar Frutuoso 
com a primeira Rua do Conde . Ponta Delgada. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 219: 3 desenhos, memória [1926], correspondência.

p341  1926 – Porto do Funchal. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 217: 7 
desenhos. 

p337  1926 – Prédio de Manuel Espírito Santo Silva. Rua Esquerda, 39, 
Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 215: 10 desenhos.

p344  1926-1929 – Quinta de S. Sebastião. Casa Fernando Luís Roxo. 
Estrada do Paço do Lumiar, 2-4 Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, 
RL 223: 24 desenhos.

p339  1926-1927 – Quinta dos Pisões. Casa Lúcio Antunes dos Santos. 
Sintra. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 216: 19 desenhos.

 1927 ———————————————————————
p351  1927 – Casa Afonso Lopes Vieira. Largo da Rosa, Lisboa. BA-FCG, 

Espólio Raul Lino, RL 228: 3 desenhos.

p360  1927-1930 – Casa Alfredo A. Cunhal. Montemor-o-Novo. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 237: 11 desenhos.

p361  1927-1930 – Casa Álvaro Teixeira. Benfica, Lisboa. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 238: 1 desenho.

p357  1927 – Casa António Umbelino Cardoso da Silva. Minho. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 234: 9 desenhos.

p358  1927 – Casa Carlos Santos. Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
236: 2 desenhos.

p352  1927 – Casa Conde de Vill-Alva. Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, 
RL 229: 6 desenhos.

p354  1927 – Casa de habitação para Magistrados. Montemor-o-Novo. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 230: 3 desenhos, memória [1927].

p359  1927 – Casa M. J. Louro. Fátima. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
239: 1 desenho.

p356  1927 – Elevador da Glória – Abrigo para passageiros. Praça dos Res-
tauradores, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 233: 1 desenho.

caderno de encargos, recortes de imprensa. In catálogo Raul Lino: 
Exposição retrospectiva da sua obra, 1970. p. 169.

p318  1924 – Casa Apolinário Oleiro. Rua de São Pedro, n.º 8. Abrantes. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 198: 5 desenhos.

p317  1924 – Casa Custódio Cabeça. Travessa da Pena, n.º 5, Lisboa. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 197: 11 desenhos.

p316        • 1924-1927 – Casa Fernando Martins de Carvalho. Estoril. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 195: 37 desenhos.

p310  1924 – Casa Francisco da Silva Ranito. Rua do Refúgio, Covilhã. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 188: 6 desenhos.

p324  1924-1929 – Casa Francisco de Bivar Weinholtz. Praia da Rocha. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 187: 18 desenhos, esquiços.

p319  1924 – Casa Guilherme H. de Moura Neves. Rua D. Afonso 
Henriques, n.º 13-15, Abrantes. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
199: 13 desenhos.

p309  1924 – Casa José António Faria Velozo. Covilhã. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 183: 2 desenhos.

p322        • 1924 – Casa José Soares da Cunha e Costa. Foz do Tejo, Cascais. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 180: 4 desenhos. In catálogo Raul Lino: 
Exposição retrospectiva da sua obra, 1970, p. 171. [Não executado].

p312        • 1924 – Casa Júlio Barata. Vizela. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
190: 8 desenhos.

p323  1924 – Casa Karl Andersen. Sintra. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
196: 14 desenhos.

p314  1924 – Casa S. B. Leitão. Rua da Arriaga. Lisboa. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 193: 7 desenhos.

p325  1924 – Edifício no Stadium de Coimbra. Ínsua dos Bentos. Coimbra. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 648: 1 desenho. 

p321        • 1924 – Monumento a Vieira Natividade. Alcobaça. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 191: 2 desenhos, esquiços.

p320  1924 – Quinta de São Paulo. Manuel Maurício Ferreira. Almada. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 200: 23 desenhos.

p308  1924 – Sala do Conde de Nova Goa: transformação. Rua do Prior, 
n.º 38, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 182: 3 desenhos.

 1925 ———————————————————————
p56  1925 – Auto-Lisboa, Lda: transformação. Av. da Liberdade, n.º 28 a 

36, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 206: 8 desenhos.

p84  1925-1928 – Casa Ângelo Rodrigues da Fonseca. Rua da Estrela, 
Coimbra. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 254: 50 desenhos.

p330  1925 – Casa António Bernardino Almeida. Castendo. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 208: 4 desenhos.

p326        • 1925 – Casa António Cortezão Paes. Beira Alta. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 203: 1 desenho.

p327  1925 – Casa Bernardino Martins Gomes. Minho. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 204: 7 desenhos.

p333  1925-1956 – Casa Eduardo A. Pereira. Av.  Álvares Cabral, Lisboa. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 211: 11 desenhos, memória [1956].

p331  1925 – Casa Irene de Gonta. Estrada da Luz, Lisboa. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 209: 2 desenhos, caderno de encargos.

p328  1925 – Casa Lúcio Agmelo Casimiro. Ponta Delgada, Açores. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 205: 4 desenhos, 1 postal.

p329  1925 – Casa Maria Vilhena Coutinho. Rua de S. Domingos no111, 
Lapa, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 207: 8 desenhos.

p334  1925 – Estabelecimento de Recreios: ante-projecto. Teresópolis, 
Brasil. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 624: 1 desenho.

p220  1925 – Hotel Av. Palace. Rua Primeiro de Dezembro, 125-145. Praça 
dos Restauradores, 1-9, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 212: 
19 desenhos.

p57  1925 – Igreja de Figueiró. Beira. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
615: 3 desenhos.
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p384  1929 – Jardim da Casa Henrique Missa. Travessa do Alcaide, 
Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 267: 10 desenhos.

p386  1929 – Jardim para Reynaldo dos Santos. Largo da Rosa, Lisboa. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 258: 2 desenhos.

p381  1929 – Loja de Fernando Carneiro Mendes. Av. da Liberdade n.º 
72-74, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 265: 7 desenhos.

p380  1929 – Padrão de Santa Maria. Vila do Porto, Forte de São Brás, 
Ilha de Santa Maria, Açores. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 642: 1 
desenho, esquiços.

p385  1929 – Pavilhão anexo à Casa Eduardo Plácido. Cascais. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 270: 5 desenhos, esquiços.

p387  1929-1932 – Portão para Campo de Jogos. Viseu. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 301: 2 desenhos.

p168  1929 – Stand para a Feira de Sevilha. Companhia Industrial de 
Portugal e Colónias. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 61: 1 desenho.

2.4.4. Década 1930–1939

 1930 ———————————————————————
p389  1930 – Casa Eliseu Vieira da Cruz. Praia do Ribatejo. BA-FCG, 

Espólio Raul Lino, RL 277: 14 desenhos, memória [1930].

p493  1930-1940 – Casa Lourenço Varela Cid, Vila Nova da Caparica. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 415: 20 desenhos, memória [1939], 
correspondência.

p34  1930 – Museu de Arte Contemporânea. Rua Serpa Pinto 4, Lisboa. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 276: 7 desenhos.

p93        • 1930 – Pavilhões de Portugal. Exposição Colonial Internacional de  
Paris. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 292: 15 desenhos, 4 fotos, 
programa, memórias [Julho 1930, 1931], caderno de encargos, artigos.

p14  1930 – Prédio da Sociedade Industrial Aliança: transformação. Rua 1.º 
de Dezembro, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 278: 26 desenhos.

p391  1930 – Projecto de fachada para rés-do-chão. [Mestre Monteiro].
Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 274: 3 desenhos. 

p390  1930 – Sala de Espectáculos Margarida Mayer. Rua do Loreto n.º 
50, Rua das Salgadeiras, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
275: 4 desenhos.

p15  1930 – Sala de Espectáculos Miranda & Filhos. Rua 31 de Janeiro 
e a Rua da Madeira, Porto. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 279: 20 
desenhos, memória [1930], observação ao projecto. 

 1931 ———————————————————————
p397  1931-1932 – Casa Carlos Ribeiro Ferreira. Lisboa. BA-FCG, Espólio 

Raul Lino, RL 300: 5 desenhos.

p396  1931 – Casa Evaristo Matos Branco. Torres Novas. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 291: 15 desenhos. 

p173  1931 – Casa H. de Moura Neves. Serra da Estrela, Covilhã. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 287: 4 desenhos.

p89  1931 – Casa João de Almeida. Porto. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
282: 4 desenhos.

p393  1931 – Casa José Portugal Dias. Aljustrel. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 290: 5 desenhos.

p16        • 1931-1938 – Loja das Meias: remodelação. Pimentel e Costa. Praça 
D Pedro IV, n.º 1 a 3 e Rua Augusta n.º 291 a 295, Lisboa. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 289: 31 desenhos, caderno de encargos, 
cálculos. In catálogo Raul Lino: Exposição retrospectiva da sua obra, 
1970, p. 173. [Alterado].

p394  1931 – Mundial. Rua da Beneficiência e Rua Cardeal Mercier, 
Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 285: 1 desenho.

p392  1931 – Prédio de José de Sousa e Faro. Estrada das Laranjeiras n.º 
2, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 286: 4 desenhos.

p395  1931 – Teatro-Clube. Arganil. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 288: 
13 desenhos.

p362  1927-1947 – Estabelecimento Valentim de Carvalho. Rua Nova 
do Almada, 97, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 471: 78 
desenhos, esquiços, memória [1927], correspondência, cálculos. 

p355  1927 – Mercado: estudo. Setúbal. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
232: 1 desenho. 

 1928 ———————————————————————
p373  1928 – Asilo da Infância Desvalida Álvaro Possolo. Alcobaça. 

BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 250: 5 desenhos.

p374  1928 – Caixa Geral Agrícola Mútuo. Santarém. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 251: 9 desenhos, memória [1928].

p369  1928 – Casa A. Almeida Braga. Gondarém. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 246: 2 desenhos.

p372  1928 – Casa de Valteiro. Louzada. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
249: 5 desenhos.

p367  1928 – Casa Domingos de A. Centeno. Estoril. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 243: 1 desenho.

p366  1928-1929 – Casa Fred Abecassis. Estrada do Poço do Lumiar, 
Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 255: 19 desenhos, esquiços.

p364  1928 – Casa Tiago Marques. Rua do Prior, n.º 24, Lisboa. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 240: 9 desenhos.

p365  1928 – Casa Visconde de Sacavém. Rua da Escola Politécnica n.º 
177-179, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 242: 1 desenho.

p363  1928 – Casa Visconde de S. Gião. Alentejo. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 241: 2 desenhos.

p59  1928 – Casino Pavão: remodelação. Companhia de Turismo. 
Funchal. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 252 e RL 631: 30 
desenhos, memória [1928], orçamentos; 6 desenhos.

p368  1928 – Edifício de António Ribeiro Ferreira, Campo Grande, Lisboa. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 245: 3 desenhos.

p60  1928 – Eldorado [Cine Palácio]. Augusto de Ornela Bruges. Calçada 
da Estrela, n.º 21, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 256: 21 
desenhos,  memória [1928], correspondência.

p375  1928 – Monumento ao General Avelar Machado. Abrantes. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 244: 2 desenhos. 

p31  1928-[1945] – Paços do Concelho de Setúbal: reconstrução. Câmara 
Municipal de Setúbal. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 253: 20 
desenhos, memória [1928].

p371  1928 – Prédio Eugénia Wiese. Rua do Cabo n.º 84, Lisboa. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 248: 3 desenhos, caderno de encargos.

p370  1928 – Sapataria Garret: vitrina. J. Castela. Lisboa. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 247: 1 desenho.

 1929 ———————————————————————
p376  1929 – Armação de um estabelecimento de J. Castela. Estoril. 

BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 257: 3 desenhos.

p377  1929 – Asilo A Caridade. Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
259: 1 desenho.

p633        • 1929 – Casa Augusto Calça e Pina. Sousel. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 269: 7 desenhos.

p382  1929 – Casa Eduardo Pinto Basto. Rua do Sacramento à Lapa, Lisboa. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 263: 9 desenhos, memória [1929].

p379  1929 – Casa Estella Pinto Soares. Costa da Caparica. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 262: 1 desenho.

p378  1929 – Casa J. J. Bairrão Oliveira. Alferrarede. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 261: 2 desenhos.

p388  1929-1934 – Casa José Pais Borges. Estrada do Calhariz de Benfica 
n.º91, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 333: 5 desenhos.

p634  1929-1963 – Casa Manuel Serra da Mota. Rua Tenente Valadim, 
Abrantes. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 271: 16 desenhos, 
memória [10 Agosto 1963]. 

p383  1929 – Casa Mário Formigal. Reguengos. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 266: 3 desenhos.
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p418  1933 – Central Eléctrica. Câmara Municipal de Santiago do Cacém. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 316: 6 desenhos.

p422  1933-1934 – Ermida. Alfredo Cunhal. Alentejo. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 322: 1 desenho.

p411  1933 – Gelados NANOUK [Fábrica de Gelo A Neveira]. Augusto de 
Ornellas Bruges. Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 307: 1 desenho.

p410  1933 – Junta de Freguesia do Campo Grande. Rua Ernesto de Vas-
concelos, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 306: 1 desenho, 
memória [1933]. 

p408  AFRL• 1933-35, 1936-38 – Monumento ao Infante D. Henrique. Sagres. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 393: 27 desenhos, 100 fotos, 
programas, memória [Maio 1934], condições de colaboração, cor-
respondência, orçamentos, cálculos. + AFRL, Armário B: RAP (1.º 
vol.), 63-63A: memória [Maio 1934]. + Catálogo Raul Lino: Exposição 
retrospectiva da sua obra, 1970, p. 103.

p119  1933-1936 – Padrão da Grande Guerra. Comissão dos Padrões da 
Grande Guerra, Ponta Delgada. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 364: 
10 desenhos, memórias [1933], correspondência.

p20 AFRL 1933-1935 – Palácio do Congresso da República: Sala do Governo, 
Largo de São Bento, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 351: 
15 desenhos, memórias [2 Janeiro 1934 e 24 Fev. 1934]. + AFRL, 
Armário B: RAP (1.º vol.), 60: memória [24 Fev. 1934].

p409  1933 – Pavilhão-Botequim. Germano José Carvalheda. Lisboa. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 305: 1 desenho, memória [1933].

        • 1933 – Pelourinho. Sardoal. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 311: 
alçados, plantas, pormenores, esquiços, apontamentos.  

 1934 ———————————————————————
p430  1934-1936 – Casa Alfredo Cunhal. Amoreira da Torre. BA-FCG, 

Espólio Raul Lino, RL 334: 6 desenhos.

p426  1934 – Casa António Tavares Lebre. Verdemilho. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 328: 1 desenho.

p428  1934 – Casa Capitão Joviano Lopes. Estrada n.º 83, Parede. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 330: 1 desenho.

p432  1934-1935 – Casa Carlos Tavares Lebre. Quintans. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 355: 5 desenhos.

p433  1934-1937 – Casa Ernesto Vilhena. Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 354: 19 desenhos.

p429  1934 – Casa Oliveira Salazar. Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, 
RL 332: 2 desenhos, esquiços.

p425  1934 – Casa Pequito Rebelo: transformação. Mogofores, Anadia. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 325: 1 desenho.

p431  1934-1935 – Estabelecimento Olavo Cruz, Lda. Av. da Liberdade, n.º 
11, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 350: 12 desenhos, esquiços.

p434  1934-1939 – Jardim-Escola João de Deus. Rua do Major Leopoldo 
da Silva, Viseu. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 381: 7 desenhos, 
memória [Agosto 1937], correspondência, orçamentos, medições.

p61  1934 – Ordem dos Advogados. Palácio Regaleira, Largo de São 
Domingos, 14, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 327: 3 desenhos.

p19 AFRL • 1934-1956 – Palácio Nacional da Ajuda. Largo da Ajuda, Lisboa. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 554: 113 desenhos, memórias [Set. 
1936, Dez. 1944], medições, caderno de encargos. + AFRL, Armário 
B: RAP (4.º vol.), 752B: memória [Dez. 1955]. [Não executado].

p97  1934 – Pavilhão da Sociedade Portuguesa de Fibro-Cimento. 
Exposição Colonial do Porto. Porto. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
331: 2 desenhos e esquiços.

p427        • 1934 – Plano Económico de Embelezamento da Entrada da Vila de 
Mação. Câmara Municipal de Mação. BA-FCG, Espólio Raul Lino, 
RL 329: esquiços. [Não executado].

p37  1934-1935 – Restauração da Sala Pompeia e Ajardinamento do 
Antigo Palácio dos Condes de Ega. Calçada da Boa Hora, n.º 30, 
Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 326: desenho, memória [18 
Abril 1934], correspondência.

 1932 ———————————————————————
p35  1932 – Banco de Portugal. Gaveto da Rua do Ouro e Rua S. Julião, 

Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 302: 7 desenhos.

p22  1932-1935 – Capela da N. S.ª do Castelo: ante-projecto. Vouzela. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 345: 3 desenhos, esquiços.

p402        • 1932 – Casa de andares. José Sousa Charters, Leiria. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 304: 8 desenhos, memória [1932]. In LINO, 
Raul – Casas Portuguesas: Alguns apontamentos sobre o arquitectar das 
casas simples. [1933-1954] (1.ª a 5.ª edições).

p401  1932 – Casa Figueiredo Ribeiro. Abrantes. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 299: 3 desenhos.

p399  1932 – Casa Reverendo Pároco da Freguesia da Correlhã. Ponte de 
Lima. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 295: 2 desenhos.

p404  1932-1933 – Casa Zacarias Guerreiro. Av. 5 de Outubro, Tavira. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 321: 15 desenhos.

p643  1932 – Instalação Sanitária para Jardim. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 661: 1 desenho.

p407  1932 – Marco Fontanário. Sociedade Protectora dos Animais. 
Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 296: 1 desenho.

p405  1932-1934 – Melhoramentos no Concelho do Sardoal. Câmara 
Municipal do Sardoal. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 311: 5 
desenhos, esquiços.

p406  1932-1933 – Monumento à memória do Rei D. Carlos e do Príncipe 
Luís Filipe. Panteão dos Braganças. Mosteiro de São Vicente de Fora, 
Largo de São Vicente, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 310.

p17  1932 – Museu Colonial. Calçada do Galvão e Rua General João de 
Almeida, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 303: 6 desenhos.

p18  AFRL • 1932-1934 – Panteão dos Braganças. Mosteiro de São Vicente de 
Fora, Largo de São Vicente, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
335: 11 desenhos, 1 foto, memória [Nov. 1932]. + AFRL, Armário B: 
RAP (1.º vol.), 45: memória [Maio 1932].

p403  1932-1934 – Posto de Transformação. Alcanena. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 298 e RL 315: 1 desenho, memória [1932]; 1 desenho.

p398  1932 – Quiosque ou Posto de Turismo. Comissão de Turismo de 
Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 294: 1 desenho, esquiços.

p400        • 1932 – Stand Opel. Sanches de Castro. Av. da Liberdade, Lisboa. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 297: 3 desenhos. [Demolido].

 1933 ———————————————————————
p413  1933 – Auto-Vitória. Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 308: 1 

desenho.

p601  1933 – Campo da Vigia: Ajardinamento, São Pedro de Sintra. 

p419  1933 – Casa Arnaldo Monteiro. Av. Portugal, Estoril. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 317: 6 desenhos, esquiços.

p420  1933 – Casa Domingos Boloto. Ruas Gaspar Barreiros e da Vitória, 
Viseu. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 318: 5 desenhos, caderno de 
encargos e condições.

p415  1933 – Casa Guilherme José Bastos. Av. Columbano Bordalo 
Pinheiro, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 313: 4 desenhos.

p423  1933-1934 – Casa João Júlio Vergas Rocha. Estremoz. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 336: 13 desenhos, caderno de encargos, correspondência.

p417  1933 – Casa José Lopes Dias. Castelo Branco. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 319: 10 desenhos.

p412  1933 – Casa José Santos Lima. Travessa do Jardim à Estrela n.º 92, 
Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 312: 5 desenhos, orçamentos.

p414  1933 – Casa Luiz Marques dos Santos. Abrantes. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 309: 3 desenhos. 

p424  1933-1934 – Casa Lusitano Brites. Rua Pascoal de Melo, n.º 127-131, 
Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 337: 25 desenhos, cálculos.

p416  1933 – Casa Simplício P. Pestana. Castelo Branco. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 314: 11 desenhos.
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p48  1936-1950 – Edifício Lima Mayer & Companhia: alterações. Rua da 
Prata, n.º 53 a 65, Rua da Conceição, n.º 63 a 69, Lisboa. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 524: 11 desenhos.

p468 AFRL • 1936 – Estação Marítima de Alcântara: proposta de fachadas. Lisboa.  
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 382: 6 desenhos. + AFRL, Armário B: 
RAP (2.º vol.), 342: memória [Out. 1940]. [Não executado].

p38  1936-1939 – Hotel Atlântico (Palacete Baraona): ampliação. Monte 
Estoril, Estrada Nacional. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 359: 32 
desenhos, esquiços.

p451  1936 – Monumento a Alfredo Keil. Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 358: esquiços.

452  1936-1939 [1955] – Parque Infantil Bairro da Estrela. Associa-
ção Nacional dos Parques Infantis. Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 519 e RL 403: 3 desenhos, correspondência; 2 desenhos, 
memória [Nov. 1939].

p459        • 1936 – Pavilhão de Portugal para a Exposição Internacional de 
Paris. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 667: memória [15 Set. 1936.]. 
[Concurso. Preterido].

p39  1936 – Praça 5 de Outubro em Ponta Delgada. Câmara Municipal 
de Ponta Delgada. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 363: 1 desenho, 
esquiços, memória [Junho 1936], considerações [5 Maio 1936]. 

  1936 – Quinta da Monta: fogão de sala. Pinto Basto. Penafiel. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 360: 4 desenhos.

 1937 ———————————————————————
  1937 – Altar da Rainha Santa Isabel. BA-FCG, Espólio Raul Lino,  

RL 659: 1 desenho.

p465  1937 – Casa Álvaro Pinto. Rua João Josef Break, Alto do Dafundo. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 375: 6 desenhos, caderno de 
encargos, observações.

p467  1937-1954 – Casa Celestino da Costa, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 378: 2 desenhos.

p469  1937 – Casa de habitação. Companhia de Açúcar de Angola. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 383: 19 desenhos, memória [1937], cálculos.

p463  1937 – Casa Júlio César Henriques de Carvalho, Largo do Milagre e 
Travessa de S. Braz, Santarém. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 372: 
5 desenhos, memória [1937].

p461  1937-1939 – Casa Maurice Falconer, Vila Real de Santo António. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 370: 2 desenhos, correspondência, 
caderno de encargos.

p470  1937-1938 – Colégio das Missões Beneditinas. Roriz, Negrelos. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 384: 52 desenhos, caderno de 
encargos, orçamento, medições.

p466  1937 – Instituto Português de Oncologia. Porto, Coimbra, Évora. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 377: 6 desenhos, esquiços.

p464  1937 – Monumento a João Antunes, Condeixa. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 373: 1 desenho.

p471  1937-1938 – Priorado de Santa Escolástica, Roriz, Minho. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 387: 51 desenhos, caderno de encargos, cálculos.

p23  1937 – Sala no Palácio da Assembleia Nacional: mobiliário. Lisboa. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 374: 3 desenhos.

p462  1937 – Termas Águas Radium. [Estrada do Sabugal, Caria, Serra da 
Pena]. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 371: 1 desenho, correspondência.

 1938 ———————————————————————
p480  1938 – Casa Baptista da Silva, Estrada de Bicesse, Cascais. BA-FCG, 

Espólio Raul Lino, RL 399: 1 desenho, fotos.

p485  1938-1957 – Casa da Agrela. Augusto Carneiro Pacheco. Santo 
Tirso. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 414: 22 desenhos, memória 
[Janeiro 1940].

p474  1938 – Casa do Pároco. Abrantes. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
391: 2 desenhos. 

p36  1934 – Teatro Gil Vicente: renovação. Câmara Municipal de Cascais. 
Largo Manuel Rodrigues Lima, 7-13 Cascais. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 324: memória [Out. 1934], orçamentos. 

 1935 ———————————————————————
p443  1935 – Casa António Jervis Pinto Basto. Cascais. BA-FCG, Espólio 

Raul Lino, RL 348: 3 desenhos.

p445  1935 – Casa António Valença. Braga. BA-FCG, Espólio Raul Lino, 
RL 356: 3 desenhos, esquiços.

p442  1935 – Casa F. Martins de Almeida. Mangualde. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 347: 3 desenhos, caderno de encargos.

p447  1935-1937 – Casa João da Silva Bastos. Rua n.º 24, Estoril. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 379: 7 desenhos, memória [1935].

p440  1935 – Casa José Augusto Sá da Costa. Av. Columbano Bordalo 
Pinheiro, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 344: 2 desenhos.

p444  1935 – Casa Lucinda Andrade. Cucujães. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 349: 6 desenhos.

p441  1935 – Casa Nunes de Carvalho. Rua Joaquim António de Aguiar, 
Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 346: 4 desenhos.

p437  1935 – Casa Octaviano Leal. Abrantes. BA-FCG, Espólio Raul Lino, 
RL 340: 2 desenhos.

p446  1935-1937 – Casa Pedro Rodrigues Costa Júnior. Estrada das 
Laranjeiras, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 367: 35 
desenhos, caderno de encargos.

p436  1935 – Casas Económicas: secção sul, rural, Portimão, Lisboa. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 339: 21 desenhos, legislação.

p439  1935 – Casa Serras Pereira. Abrantes. BA-FCG, Espólio Raul Lino, 
RL 342: 4 desenhos.

p449  1935 – Escola Infantil para 60 crianças. Lisboa. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 353: 3 desenhos, indicações relativas à construção.

p450  1935-1936 – Escolas Primárias: Alentejo e Ribatejo, Estremadura e 
Algarve. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 352: 46 desenhos, esquiços, 
memória [1935], correspondência, orçamentos, medições.

p435  1935 – Herdade da Amoreira da Torre. Alfredo A. Cunhal Júnior.
Alentejo. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 338: 2 desenhos.

p448  1935-1938 – Instituto Português de Oncologia de Lisboa. Estrada 
de Benfica, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 376: 101 
desenhos, esquiços, memórias [Maio 1937, Nov. 1938], correspon-
dência. [Colaboração com Ernest Kopp].

p438  1935 – Jardim para a Comissão de Melhoramentos de Sintra. São 
Pedro de Sintra. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 341: 1 desenho.

p21        • 1935-1955 – Mosteiro dos Jerónimos: transformação da Ala 
dos Dormitórios. Praça do Império. Rua dos Jerónimos, Lisboa. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 550, RL 343, RL 550: 6 desenhos.

 1936 ———————————————————————
p453  1936 – Casa António Câmara. Ponta Delgada. BA-FCG, Espólio Raul 

Lino, RL 361: 3 desenhos.

p456  1936-1937 – Casa Castro Freire. Rua do Arriaga, Lisboa. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 366: 22 desenhos, caderno de encargos, cálculos.

p458  1936 – Casa Manuel Aboim Ascensão de Sande Lemos. Rua Aboim 
Ascensão. Campo Grande, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
649: 10 desenhos, esquiços, memória [1936].

p455  1936 – Casa Maria Elisa Pareto Rebelo Alves. Rua de João Panha e 
Travessa da Fábrica das Sedas, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, 
RL 365: 11 desenhos, memória [1936], cálculos.

p457  1936 – Casa Marques Pinto. Rua do Arriaga. Lisboa. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 368: 28 desenhos, memória [1936], caderno 
de encargos e condições.

p454  1936 – Colégio Infante de Sagres. Calçada Palma de Baixo, n.º 5, 
Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 362: 6 desenhos.
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p635        • 1939 – Casa Raul Lino. Rua Feio Terenas, Lisboa. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 411: 1 desenho, esquiços, memória [1939], 
correspondência.

p490  1939 – Casa R. L. L. Braddell: ampliação, Galamares. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 408: 1 desenho.

p491  1939 – Casa Vasco Bramão. Rua da Escola Politécnica, n.º 147, Rua 
do Arco a São Mamede, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 410: 
5 desenhos, memória [1939].

p499  1939 – Padrão Histórico tipo. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 641: 2 
desenhos.

p602  1939 – Palácio dos Condes de Almada [Palácio da Independên-
cia, Palácio do Rossio ou Palácio de S. Domingos]. Largo de São 
Domingos, Rua das Portas de Santo Antão, Lisboa.

p494  AFRL • 1939-1940 – Pavilhão do Brasil. Exposição do Mundo Português. 
Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 417: 34 desenhos, esquiços, 
memórias [Nov. 1939], correspondência. + FRL, Armário B: RAP (2.º 
vol.), 321A: memória [Nov. 1940]. + Catálogo Raul Lino: Exposição 
retrospectiva da sua obra, 1970, p. 181.

p498  1939-1945 – Pimentel e Casquilho, Lda. Av. da Liberdade, n.º 13, Lisboa. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 474: 28 desenhos, memórias [1939].

p488  1939-1942 – Residência do Governador de Moçambique. Lourenço 
Marques. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 406: 57 desenhos, 
esquiços, memória [1939], 1 capa de dossiê.

p26  1939-1942 – Sociedade das Águas da Curia: balneário e trans-
formação do Pavilhão das Fontes, Curia. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 413: 21 desenhos, esquiços, memória [12 Junho 1939], 
correspondência.

p87 AFRL 1939 – Sociedade de Geografia de Lisboa: remodelação. Rua das 
Portas de Santo Antão (Antiga Rua Eugénio dos Santos). AFRL: 
relatório [12 Outubro 1939].

p644 AFRL 1939-1951 – Urbanização de Alfama, Lisboa. AFRL: 3 memórias 
[30 Janeiro 1939, 27 Janeiro 1940 e  6 Maio 1951].

2.4.5. Década 1940–1949

 1940 ———————————————————————
p501  1940 – Casa António Moura Neves. Abrantes. BA-FCG, Espólio Raul 

Lino, RL 422: 5 desenhos, memória [1940], correspondência.

p636  1940 – Casa Caetano Beirão. Serra da Lousã. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 425: 1 desenho.

p52  1940-1971 – Casa dos Bicos (Casa de Goa). Câmara Municipal de 
Lisboa. Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 573: 52 desenhos, 
memórias [Dez. 1952, 11 Janeiro 1968 e 10 Março 1971], actas, 
correspondência, 5 fotos. 

p503  1940 – Casa Fernando Estrella e Silva, Grândola. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 427: 2 desenhos, correspondência.

p500  1940-1961 – Casa João de Almeida. Magueija, Lamego. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 419 e RL 457: 13 desenhos, correspondência; 
24 desenhos, correspondência.

p505  1940-1941 – Casa José Alçada: ampliação, Covilhã. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 432: 4 desenhos, correspondência.

p502  1940 – Casa José de Sousa Cabral: estudo de transformação da 
entrada. Évora. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 426: 1 desenho.

p28 AFRL 1940-1942 – Legação de Portugal em Berlim. Berlim. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 429: 13 desenhos, esquiços, memória [20 
Março 1941], correspondência, recortes de imprensa. + AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 347 e 391: memórias [20 Março 1941 e 
29 Dez. 1942]. + Arquivo do Ministério dos Negócios Estrangeiros: 
relatórios [Julho 1943 e 17 Set. 1954].

p27 AFRL 1940 – Palácio de D. Manuel, Évora. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 421: 
10 desenhos. + AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 384, 569, 566: memória 
[1940], explanação [Nov. 1949], carta [18 Nov. 1949].

p482  1938 – Casa Fernando Moura Neves, Abrantes. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 423: 5 desenhos, esquiços, memória [1938], 
correspondência.

p473  1938 – Casa Joaquim de Sousa Bellino, Gouveia. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 389: 11 desenhos, correspondência.

p477  1938 – Casa Leal Pancada, Alameda das Linhas de Torres, Lisboa. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 397: 2 desenho, memória [1938], 
caderno de encargos, correspondência.

p472  1938 – Casa Luís Moura Neves, Abrantes. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 386: 3 desenhos.

p476  1938 – Casa Raul Rodrigues Cohen. Travessa do Combro n.º 1, 
Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 395: 3 desenhos, esquiços, 
memória [1938], correspondência.

p24  1938-1952 – Castelo de Arade, Ferragudo, Faro. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 388: 33 desenhos, esquiços, 3 fotos, memória [1938].

p478  1938 – Escola Profissional de Paiã. Rua Pedro Álvares Cabral, Paiã, 
Pontinha, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 396: 9 desenhos, 
memória [Junho 1938], correspondência.

p479  1938 – Jardim Infantil da Junta da Província da Estremadura no 
Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho. Rua Rodrigo da Fonseca, 115, 
Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 398: 6 desenhos, memória 
[9 Nov. 1938].

p483  1938-1939 – Monumento aos Mortos da Grande Guerra. Cidade 
da Beira, Moçambique. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 409: 2 
desenhos, esquiços, memória [1938], correspondência.

p508  1938-1944 – Paço Episcopal de Nampula, Moçambique. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 394: 16 desenhos, esquiços, correspondência.

p25  1938 – Paços do Concelho de Santarém: remodelação. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 390: 13 desenhos, 1 foto, memória [1938, 
Junho 1938], correspondência.

p43  1938-1947 – Palácio Nacional de Sintra, Sintra. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 495: 10 desenhos.

p484  1938 – Palácio Praia. Largo do Rato, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 400: 2 desenhos.

p475  1938 – Repartições Públicas: ante-projecto do Salão de Honra, Beja. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 392: 1 desenho.

p481  1938-1941 – Santa Casa da Misericórdia do Funchal: aditamento ao 
projecto, Funchal. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 401: 6 desenhos.

 1939 ———————————————————————
p654        • 1939-1940 – Aldeias Portuguesas. Exposição do Mundo Português. 

Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 417: 34 desenhos, esquiços, 
memórias, correspondência. [Não executado].

p496  1939-[1940] – Bairro de casas económicas, Montemor-o-Novo. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 420: 4 desenhos, esquiços, memória 
[20 Maio 1939]. In LINO, Raul – Casas Portuguesas: Alguns apontamen-
tos sobre o arquitectar das casas simples. [1943-1954] (3.ª a 5.ª edições).

p497  1939-1941 – Casa Armando Moura Neves, Abrantes. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 434: 11 desenhos, correspondência.

p489  1939 – Casa Eduardo Pinto Basto. Estoril. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 407: 1 desenho.

p486  1939 – Casa Francisco Carvalho Rodrigues. Ponta Delgada. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 402: 1 desenho, correspondência.

p495  1939-1940 – Casa Horácio Rodrigues Costa. Rua Mestre de Aviz, 
Algés. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 418: 37 desenhos, memória 
[1939], caderno de encargos e cálculos.

p492  1939 – Casa Laura Santana Marques, Elvas. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 412: 12 desenhos, correspondência.

p487  1939, 1948 – Casa Manuel Fernandes: ampliação e garagem. Rua 
Miguel Bombarda, Abrantes. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 404 e 
RL 505: 8 desenhos.



O VALOR DO TEMPO. O PROGRAMA INTELECTUAL E ARQUITECTÓNICO DE RAUL LINO · MARTA ROCHA MOREIRA206  2. O ARQUIVO PESSOAL DE RAUL LINO: CRONOLOGIAS

p65  1942-1944 – Paços do Concelho do Funchal: ante-projecto de com-
pletamento. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 439: 15 desenhos.

p518  1942 – Quinta do Cartaxo: transformação. Orminda Durão 
Cordeiro. Castelo de Vide. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 447: 13 
desenhos, correspondência.

 1943 ———————————————————————
p526  1943-1944 – Casa Eduardo A. Coimbra. Tondela. BA-FCG, Espólio 

Raul Lino, RL 467: 5 desenhos.

p528  [1943]-1951 – Casa Francisco Pidwell Arraes Beja da Costa. Santiago 
do Cacém. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 463: 10 desenhos, 
esquiços, memória [1943], correspondência. 

p527  1943-1944 – Casa Francisco Vieira Machado. Cartaxo. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 464: 8 desenhos, esquiços.

p525  1943 – Casas para funcionários em África: projecto-tipo. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 455: 20 desenhos, memórias [Janeiro 1944], 
caderno de encargos, orçamentos, medições.

p529  1943-1958 – Garagem, alteração de fachada e estantes na casa de 
Fernando Emmygdio da Silva. Vila Baía, Monte Estoril. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 571 e RL 454: 6 desenhos, memória [1943].

p523  1943 – Ourivesaria Rossio: alterações. Sociedade Civil dos Herdeiros 
de D. Sofia Ferrar Schindler. Rossio n.º 92, Lisboa. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 451: 4 desenhos, memória [1943], cálculos.

p522  1943-1944 – Paço Episcopal da Cidade da Beira. Moçambique. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 450: 37 desenhos, memória [1943], 
caderno de encargos, orçamentos, medições.

p524  1943 – Patronato Feminino. Zulmira de Sousa Bellino. Sítio do 
Castelo, Gouveia. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 453: 2 desenhos. 

 1944 ———————————————————————
p542  1944-1946 – Alminhas e Altar. Padre João da Assunção Jorge, 

Crato. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 480: 2 desenhos.

p540  1944 – Casa Alda da Costa Ribeiro. Bobadela, Sacavém. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 470: 4 desenhos, correspondência.

p544  1944-1946 – Casa Alfredo Alberto dos Reis. Rua do Sacramento 
à Lapa, n.º 29, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 488: 15 
desenhos, esquiços, caderno de encargos e condições.

p530  1944-1958 – Casa Ana de Mayer de Carvalho. Azenhas do Mar. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 456: 16 desenhos, memória [1944 e 1958].

p112  1944 – Casa Guilherme L. de Faria, Porto. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 466: 1 desenho.

p532  1944-1945 – Casa José Cromwell Camossa Vaz Pinto. Rua António 
Cândido, n.º 12, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 459: 3 
desenhos, esquiços, correspondência.

p531  1944 – Casa Júlio Fraústo. Castelo de Vide. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 458: 14 desenhos.

p541  1944-1947 – Casa Lencastre. Casa dos Pelicanos. Carlos Mantero. 
Rua Frederico Arouca, Alameda Duquesa de Palmela, Cascais. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 472: 71 desenhos de arquitectura, 
cálculos de estabilidade.

p534  [1944]-1954 – Casa Maria V. Almodovar de Paiva Raposo. Santiago 
do Cacém. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 460: 7 desenhos.

p536        •	 1944 – Edifício de andares. Administração Civil de Imobiliários, Lda. 
Av. da Liberdade, n.º 175, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
462: 5 desenhos, esquiços, memória [Nov. 1944]. 

p67  1944-1945 – Ermida do Corpo Santo: Sede da Confraria dos Nave-
gantes e Pescadores de Setúbal, Setúbal. BA-FCG, Espólio Raul Lino, 
RL 485: 7 desenhos, memória [Junho 1945].

p537   [1944] – Jardim-Escola João de Deus. Mortágua. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 465: 2 desenhos.

p535  1944 – Joalharia Lory. Rossio e Calçada do Carmo, Lisboa. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 461: 9 desenhos, apontamento, memória 
[1944], descrição da estrutura metálica.

p504 AFRL 1940-[1943] – Palácio do representante do Governo. Av. 5 de 
Outubro, Cidade da Beira, Moçambique. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 428: 40 desenhos, esquiços, memória [1940]. + AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 346: memória [1940].

p506  1940-1957– Quinta da Fidalga. Casa Alfredo Reis. Seixal. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 499: 81 desenhos, esquiços, memória [1940].

 1941 ———————————————————————
        • 1941 – Casa de Férias. Estremadura. In LINO, Raul – Casas Por-

tuguesas: Alguns apontamentos sobre o arquitectar das casas simples. 
[1943-1954] (3.ª a 5.ª edições).

p509  1941 – Casa de Repouso de Abrunhosa-a-Velha, Mangualde. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 435: 2 desenhos.

p507  1941-1964 – Casa Francisco Vieira Machado. Ribeira de Palheiros, 
Lourinhã. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 433: 27 desenhos, 
esquiços, memória [1941].

p29 AFRL  1941-1943 – Legação de Portugal em Roma, Santa Sé, Roma. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 430: 15 desenhos, memória [12 Abril 
1941], correspondência. + AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 349, 
351-353, 384a: relatório [15 Março 1941]; explanação e memória [12 
Abril 1941]; relatório [26 Junho 1943].

p510 AFRL • 1941 – Monumento a João de Deus, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 431: 2 desenhos. + AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 338 e 
(6.º vol.), 1233: memória [1941] e explanação [16 Abril 1969].

p63  1941-1942 – Palácio da Junta Geral do Distrito Autónomo do 
Funchal, Av. Gonçalves Zarco. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 441: 
6 desenhos.

 1942 ———————————————————————
p515  1942 – Casa Ema Favila Vieira (grupo de 4 casas), Av. do Infante, 

Funchal. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 444: 6 desenhos, memória 
[Fev. 1942], cálculos.

p514  1942 – Casa Ema Vieira Pereira (grupo de 4 casas), Av. do Infante, 
Funchal. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 443: 5 desenhos, memória 
[Fev. 1942], cálculos.

p516  1942 – Casa Fernanda Favila Vieira (grupo de 4 casas), Av. do 
Infante, Funchal. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 445: 3 desenhos, 
memória [Fev. 1942], correspondência, cálculos.

p513  1942 – Casa Fernão Favila Vieira. Av. do Infante, Funchal. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 442: 4 desenhos, memória [1942], cálculos.

p517  1942-1943 – Casa José Maria Deulonder. Praia de Santa Cruz. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 446: 18 desenhos, esquiços, memória 
[1942], correspondência, cálculos.

p519  1942 – Casa Regina Quaresma. Caneças. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 448: 4 desenhos, memória [1942], cálculos.

p521  1942 – Catedral de Nampula. Moçambique. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 405: 86 desenhos, esquiços.

p64  1942 – Esplanada do Largo dos Navegantes. Estação de Camiona-
gem, Funchal. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 437: 15 desenhos.

p511  1942 – Grémio dos Exportadores de Frutas e Produtos Hortícolas 
da Ilha da Madeira, Funchal. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 436: 
17 desenhos, correspondência.

p512 AFRL • 1942 – Monumento ao Infante D. Henrique. Câmara Municipal do 
Funchal. Praça do Infante, Funchal. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
438: 5 desenhos, esquiços, orçamento. + AFRL, Armário B: RAP (2.º 
vol.), 385A: memória [Abril 1942].

p66  1942-1943 – Obras diversas para a Câmara Municipal do Funchal: 
Praça do Município, Igreja do Colégio, Parque de Santa Catarina, 
Av. do Mar, Teatro, Funchal. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 440: 20 
desenhos, esquiços.

p520  1942-1952 – Ourivesaria A. D’Abreu, Lda.: alteração das fachadas. 
Rua Áurea, n.º 57 e Rua Nova do Almada, n.º 106, Lisboa. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 449: 13 desenhos, memória [1942].
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 1947 ———————————————————————
p566  [1947] – Casa Carreira de Sousa. Belas. BA-FCG, Espólio Raul Lino, 

RL 496: 5 desenhos.

p70  1947-1948 – Casa do Povo. Rua 25 de Abril, Ferreira do Alentejo. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 497: 2 desenhos, correspondência.

p565  1947-1953 – Casa José Maia e João Borba. Av. 5 de Outubro, Setúbal. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 494: 29 desenhos, memória [1947].

p568  1947-1949 – Casa Luiz de Sousa Monteiro: alterações. Rua Higino 
de Sousa, São Pedro de Sintra. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 513: 
2 desenhos.

p567  1947-1948 – Casa Valentim de Carvalho. Paraimo, Anadia. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 502: 1 desenho.

p569  1947-1960 – Intervenção no Solar da Quinta de Suratesta. José 
Carlos Passanha Pereira. Ferreira do Alentejo. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 523: 14 desenhos, correspondência.

p45 AFRL 1947-1953 – Palácio e Quinta de Seteais: alterações, Sintra. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 498: 30 desenhos, memórias [Abril 1948 
e Março 1953], caderno de encargos, correspondência. +  AFRL, 
Armário B: RAP (3.º vol.), 474 e (4.º vol.), 695A: memórias [Março 
1947 e Março 1953].

p72  1947-1954 – Projecto de urbanização de Tavira, Tavira. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 584: 40 desenhos, memórias [15 Maio 1948, 
6 Out. 1948, 1953, 31 Dez. 1953], estudos.

 1948 ———————————————————————
p576  1948-1949 – Casa de renda económica, série B, tipo 6. Alvalade, 

Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 510: 10 desenhos, esquiços, 
memória [Out. 1948]. 

p571  1948 – Casa Eugénio de Sousa. Belas. BA-FCG, Espólio Raul Lino, 
RL 501: 15 desenhos, memória [1948].

p574  1948 – Casa José Barreira. Ribatejo. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
506: 4 desenhos.

p572  1948 – Casa Valentim de Carvalho. Encosta da Ajuda, Lisboa. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 503: 18 desenhos, apreciação do cliente. 

p575  1948 – Casa Vasco da Cunha. Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, 
RL 507: 4 desenhos.

p98  1948 – Fontanário para João de Almeida. Porto. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 508: 2 desenhos, esquiços, correspondência.

p573  1948-1953 – Jardim-Escola João de Deus. Rua Joaquim Souto 
Maior, Figueira da Foz. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 504: 16 
desenhos, esquiços, memória [1948] , correspondência.

p44  1948 – Palácio das Portas do Sol – Palácio de Azurara: adaptação 
a Museu de Artes Decorativas Portuguesas para Ricardo Espírito 
Santo. Largo das Portas do Sol e Rua de Santa Luzia, Lisboa. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 500: 19 desenhos.

 1949 ———————————————————————
p606  1949-1957 – Capela da Quinta da Gandarinha. Maria de Morais 

Sarmento Espírito Santo Silva. Sintra. BA-FCG, Espólio Raul Lino, 
RL 555: 24 desenhos, memória [1949].

p46  1949 – Casa Afonso Lopes Vieira: adaptação dos anexos a colónia 
de férias. Rua Dr. Adolfo Leitão, n.º 4, São Pedro de Moel. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 512: 2 desenhos.

p577  1949-1951 – Casa António Augusto Wagner Ribeiro. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 511: 7 desenhos, esquiços, correspondência.

p578  1949-1950 – Casa Francisco Arraes Pidwell da Costa. Av. Vasco da 
Gama e Rua 8, Encosta da Ajuda, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 514: 14 desenhos, esquiços, memória [1949].

p579  1949 – Casa Parracho Filipe, Av. Augusto Freire, Sintra. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 650: 1 desenho.

p71  1949-1950 – Palácio das Necessidades – Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 515: 7 
desenhos, esquiços.

p538  1944 – Liceu de Coimbra. Coimbra. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
468: 2 desenhos.

p533  1944-[1953] – Propriedade Maria do Carmo Contreiras Machado. 
Gaveto Rua de S. Domingos à Lapa, n.º 58, Rua das Praças, Lisboa. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 487: 116 desenhos, esquiços, 
memórias [25 Maio 1949].

p539  1944 – Quinta do Gaio: ampliação. Duarte Francisco Manoel Atalaia. 
Cartaxo. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 469: 3 desenhos, esquiços.

p543  1944-1946 – Repartição Técnica de Agrimensura. Lourenço Marques, 
Moçambique. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 486: 5 desenhos, 
esquiços, memória [Jan. 1945], correspondência.

 1945 ———————————————————————
p551  1945-1954 – Banco Nacional Ultramarino. Torres Vedras. 

BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 536: 7 desenhos, memória [1945], 
correspondência.

p550  [1945] – Casa Raul Pereira. Foz da Carvoeira, Mafra. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 484: 5 desenhos, memória [1945].

p547  1945 – Casas João R. Miranda. Azenhas do Mar. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 477: 9 desenhos, correspondência, cálculos.

p549  1945-1946 – Depósitos de Água de Évora e Beja: disfarce. Direcção-
-Geral dos Serviços de Urbanização, Évora, Beja. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 482: 9 desenhos, memórias [4 Dez. 1945 e Abril 1946].

p552  1945 – Edifício de Escritórios da Empresa Eborense de Construções 
Urbanas, Largo do Colégio, Évora. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
483: 7 desenhos.

p546 AFRL 1945-1946 – Jardim-Escola João de Deus, Tomar. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 473: 26 desenhos, esquiços, memória [1945], caderno 
de encargos. + AFRL, Armário B: Campanha da Vegetação: explana-
ção [Out. 1946].

p40  1945 – Legação de Portugal em Paris, Paris. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 475: 4 desenhos, 16 fotos.

p47  1945-1955 – Paço Ducal de Vila Viçosa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, 
RL 522: 48 desenhos, esquiços, correspondência.

p548  1945-1957 – Palacete Visconde de Sacavém. Rua do Sacramento à 
Lapa, n.º 24 a 28, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 478: 21 
desenhos, memórias [1957].

p41  1945 – Palácio da Quinta Grande: alterações. Sociedade Agrícola 
e Abastecedora Sagrial, Lda.. Praça da República, Belas, Sintra. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 481: 15 desenhos.

p68  1945-1946 – Praça Luís Ribeiro. Câmara Municipal de São João da 
Madeira. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 493: 17 desenhos, esquiços.

 1946 ———————————————————————
p570  1946-1947 – Casa António Faria Carneiro Pacheco. Rua do Borja, 

n.º 141, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 562: 8 desenhos, 
memória [Julho 1958], correspondência. 

p553  1946 – Casa Fernando Emygdio da Silva. Rua da Imprensa 
Nacional, n.º 37, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 489: 10 
desenhos, memória [1946].

p554  1946 – Farmácia e Perfumaria da firma Azevedo, Irmão & Veiga, 
Lda.. Rua da Misericórdia, n.º 24 a 30, Lisboa. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 491: 2 desenhos.

p42 AFRL 1946 – Legação de Portugal em Haia, Holanda. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 492: 2 desenhos, memórias [Agosto 1946], plano de 
distribuição dos móveis, 5 fotos. + AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 
456A, 474A, 474A: memória [Agosto 1946], relatório [Maio 1947], 
relatório [Junho 1947].

p69  1946 – Museu de Arte Regional: ante-projecto, Largo de São 
Domingos, Viana do Castelo. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 490: 4 
desenhos, memória [Nov. 1946], correspondência.

p555  1946-1958 – Quinta dos Arciprestes: alterações. Mário da Cunha 
Gonçalves. Linda-a-Velha. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 545: 97 
desenhos.
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        • 1953 – Ministério da Marinha. Remodelação. Rua do Arsenal e 
Ribeira das Naus. Lisboa. [Não executado].

p74  1953 – Pastelaria Ferrari. Rua Nova do Almada, n.º 93, Lisboa. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 539: memória [6 Set. 1953].

 1954———————————————————————
p604  1954-1955 – Casa Jorge da Fonseca Bastos. Crato. BA-FCG, Espólio 

Raul Lino, RL 543: 6 desenhos, memória [24 Maio 1954], cartas.

p605  [1954]-1955 – Casa José Pinto Machado: ampliação, Quinta de Alfer-
ragide, Amadora. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 544: 4 desenhos.

p603        • 1954-1956 – Casa Miguel Sá da Bandeira. Crato. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 542: 17 desenhos, correspondência. [Não executado].

p599  1954-1956 – Edifício de apartamentos. Valdez Trigueiros de Martel, 
Conde Castelo Branco. Rua D. Pedro V, n.º 56 a 72 e Largo das 
Taipas, n.º 55 e 57, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 540: 10 
desenhos, memória [Julho 1954].

p607  1954-1956 – Edifício de habitação. Duarte Ferreira. Rua de São 
Francisco de Borja, n.º 56, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
558: 5 desenhos. 

 1955 ———————————————————————
p75  1955-1956 – Banco Nacional Ultramarino: remodelação e ampliação. 

Guimarães. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 557: 5 desenhos.

p611  1955 – Ermida de Nossa Senhora do Baluarte. Moçambique. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 552: 1 desenho para a coroa que faltava.

p609  1955 – Estalagem do Senhor da Serra, Belas. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 549: 12 desenhos.

p610  1955 – Garagem de Manuel da Gama Salema Reis: ampliação. Rua 
de São Caetano e Rua Pau da Bandeira, n.º 16, Lisboa. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 551: 2 desenhos, memória [1955].

p612  1955 – Jardim-Escola João de Deus, Alcobaça. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 553: 3 desenhos.

p608  1955-1956 – Palácio da Carreira. Maria Teresa Falcão e Silva. 
Santiago do Cacém. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 547: 11 
desenhos, memória [1955].

p51 AFRL• 1955-1956 – Panteão Nacional. Igreja de Santa Engrácia: comple-
tamento. Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 546: 46 desenhos, 
memória [Março 1956], correspondência, actas, parecer. + AFRL, 
Armário B: RAP (4.º vol.), 756 e (7.º vol.), 1270: memória [Março 1956] 
e comunicação [Abril 1970]. + LINO, Raul – Considerações e Comentá-
rios, Sem Título. In Belas Artes. Revista e Boletim da Academia Nacional 
de Belas Artes, n.º 24 a 26. Lisboa. (Junho 1970) p. 23-28.

p79 AFRL 1955 – Volta do Duche: alargamento. Câmara Municipal de Sintra. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 591: 6 desenhos. + AFRL, Armário 
B: Campanha da Vegetação: memória [17 Julho 1955].

 1956 ———————————————————————
p76  1956 – Dispensário. Igreja de Benfica. Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul 

Lino, RL 560: 8 desenhos.

p614  1956-1962 – Jardim-Escola João de Deus. Chaves. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 566: 15 desenhos.

p615  1956-1964 – Jardim-Escola João de Deus. Rua Conde Arnoso n.º 3, 
Alvalade, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 586: 96 desenhos, 
esquiços, memórias [1956 e Set. 1959], programa do concurso, 
nótula, caderno de encargos, medições, orçamento.

p613  1956-1963 – Prédio Ilda da Conceição Valadas Garcia. Rua David de 
Sousa e Rua Óscar Monteiro Torres, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, 
RL 564: 30 desenhos, memórias [Ago. 1956, 2 Set. 1957, Julho 1962 e 
22 Jan. 1963].

p618 AFRL 1956-1957 – Urbanização e Restauro da Capela do Senhor Santo 
Cristo. Câmara Municipal de Lisboa. Rua de Alcolena, Lisboa. AFRL, 
Armário B: RAP (4.º vol.), 808: parecer CML/memória [15 Set. 1957].

 1957 ———————————————————————
p619  1957 – Banco Ultramarino Brasileiro. Rua Álvares Penteado, São 

Paulo, Brasil. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 574: 17 desenhos, 
memória [Dez. 1957].

2.4.6. Década 1950–1959

 1950 ———————————————————————
p584  1950-1953 – Casa António Malheiro C. Pereira Peixoto, Braga. 

BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 538: 13 desenhos, memória [1950], 
correspondência.

p580  1950-1961-1967 – Casa Júlio César de Andrade Freire. Av. do 
Restelo, lote 35, n.º 18, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 509: 
49 desenhos, memória [1950 e 1 Jun. 1961], estudo de estabilidade.

p585  1950-1951 – Casa Manuel Proença Robalo Lisboa. Rua João IV e 
Rua do Correio Velho, Abrantes. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
517: 17 desenhos, memória [1950], caderno de encargos, cartas.

p581  1950 – Igreja. São Pedro de Moel. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
516: 7 desenhos.

p582  1950 – Livraria na casa de M. Consilglieri. Génova, Itália. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 518: 7 desenhos, correspondência.

p583  1950 – Vila Grinalda. Casa José J. Parreira: alteração. S. Pedro do Estoril. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 520: 4 desenhos, memória [1950].

 1951 ———————————————————————
p589  1951 – Asilo O Abrigo: estudo. Alpiarça. BA-FCG, Espólio Raul 

Lino, RL 528: 2 desenhos.

p73  1951-1952 – Café-Restaurante Martinho da Arcada: alterações. 
Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 525: 7 desenhos, memória 
[Junho 1951 e 13 Junho 1952], correspondência.

p586  1951-1954 – Casa Raul Abecassis. Rua Pau da Bandeira, Rua do Prior, 
Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 521: 85 desenhos, esquiços, 
memória [1951, 26 Set. 1952 e Fev. 1954], correspondência.

p588  1951-[1958] – Ermida para José Bonifácio da Silva. Peniche. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 527: 3 desenhos.

p50  1951-1952 – Panteão dos Patriarcas. Igreja de São Vicente de Fora. 
Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 532: 11 desenhos, memória 
[30 Junho 1952], correspondência.

p587  1951 – Termas de Pedras Salgadas. Companhia das Águas Pedras 
Salgadas, Vidago. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 526: 4 desenhos.

 1952 ———————————————————————
p596  1952-1966 – Banco Nacional Ultramarino. Penafiel. BA-FCG, Espólio 

Raul Lino, RL 592: Penafiel. 38 desenhos, memória [Maio 1966]. 

p594  1952-1953 – Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência. 
Mangualde. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 535: 38 desenhos.

p592  1952 – Casa Carlos Moncada. Monte da Casa Nova, Chamusca. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 530: 19 desenhos.

p595  1952-1958 – Casa do Cruzeiro. Casa Carneiro Pacheco. Rua de 
Olivença, n.º 5, Estoril. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 563: 12 
desenhos, esquiços, memória [28 Julho 1955 e Julho 1958].

p591 AFRL 1952 – Hotel. Lamego. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 534: 4 desenhos. 
+ AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 659: memória [Maio 1952].

p590 AFRL 1952-1954 – Padrão-Atalaia evocativo da Era de Salazar, 
Encumeada de São Vicente, Ilha da Madeira. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 533: 3 desenhos, esquiços, memória [Dez. 1952 e Jan. 
1954], correspondência, medições, orçamentos. + AFRL, Armário B: 
RAP (4.º vol.), 709A: memória [Jan. 1954].

p593 AFRL 1952 – Padrão Camoneano, Câmara Municipal de Lisboa. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 531 e RL 643: 7 desenhos; 3 desenhos. + AFRL, 
Armário B: RAP (4.º vol.), 649: memória [Fev. 1952].

p49  1952 – Palácio de São Pedro: alteração, Funchal, Madeira. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 529: 27 desenhos, memória [Abril 1952]. 

 1953 ———————————————————————
p597  1953 – Casa António da Silveira Machado de Sousa Monteiro. Av. de 

Portugal, Estoril. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 537: 8 desenhos.

p598  1953-1957 – Casa Maria Manuela Machado Pereira Rodrigues. 
Praceta V. E. à Rua D. Francisco de Almeida, Lote 50, Ajuda, Lisboa. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 556: 47 desenhos, esquiços. 
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p628  1963-1969 – Villanova. Casa Manuel Rodrigues de Almeida 
Coutinho.  Rua Mouzinho de Albuquerque e Rua de Angola, Estoril. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 598: 77 desenhos, correspondência.

 1964 ———————————————————————
p102  1964-1965 – Casa Henrique G. Graça, Calçada dos Clérigos, Sintra. 

BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 589: 11 desenhos, memória [29 
Março 1965].

p80  1964-1968 – Instituto Alemão [Goethe Institut], Lisboa, Campo 
Mártires da Pátria. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 595: 50 
desenhos, esquiços.

 1965 ———————————————————————
p90  1965-1967 – Casa Fernando J. M. Franco p79 Feijó, Sintra. 

BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 587: 7 desenhos.

p101  1965 – Cenários para a Rádio Televisão Portuguesa. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 590: 8 desenhos, esquiços.

p629  1965-1968 – Jardim-Escola João de Deus, Faro. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 593: 62 desenhos, esquiços, memória [1965], caderno 
de encargos, medições, orçamento.

p53  1965 – Teatro de D. Maria II, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
588: esquiços, parecer, correspondência.

 1966 ———————————————————————
p62 AFRL 1966-1967 – Pedestal para o Monumento a Guerra Junqueiro. 

Câmara Municipal de Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 559: 
2 desenhos. + AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1161, 1185 e 1173: 
memórias [19 Agosto 1966 e 19 Maio 1967], carta [27 Dez. 1966].

 1968 ———————————————————————
p100  1968-1970 – Casa Teodomiro de Almeida Carvalho. Rua Dr. 

Oliveira Salazar, Lagos. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 599: 41 
desenhos, memória [Março 1970], 18 fotos.

p62 AFRL 1968-1969 – Monumento a Henrique Lopes Mendonça. Câmara 
Municipal de Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 559: 2 
desenhos. + AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1243 e (7.º vol.), 1258: 
cartas/memórias [14 Julho 1969 e 3 Janeiro 1970].

2.4.8. Década 1970–(1974)

 1970 ———————————————————————
p630  1970 – Casa Carlos Sílvio Pareto Rebelo Alves, Sintra. BA-FCG, 

Espólio Raul Lino, RL 600: 4 desenhos, esquiços, 2 fotos.

p631  1970-1971 – Casa Jaime Croner, Cascais. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 603: 5 desenhos.

p81 AFRL 1970 – Igreja da Ribeira de Palheiros, Lourinhã. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 602: 5 desenhos, memórias [1970], descrição da obra. 
[Inclui dois projectos distintos]. + AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 
1242: memória [1970].

p658 AFRL 1970 – Palacete dos Marqueses de Pombal. Câmara Municipal de 
Lisboa. Rua das Janelas Verdes, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, 
RL 559: 1 desenho. + AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1262, 1263, 
1281:  relatórios [17 Fev. e 21 Fev. 1970], memória [1 Maio 1971].

 1971 ———————————————————————
p99   1971 – Versailles: loja. António Augusto Wagner Ribeiro. Rua do 

Carmo e Rua 1.º de Dezembro, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, 
RL 604: 17 desenhos, memória [7 Junho 1971], 1 foto.

 1974 ———————————————————————
p632  1974 – Edifício residencial para a Companhia dos Diamantes em 

Angola. Janas, Sintra. B A-FCG, Espólio Raul Lino, RL 605: 40 
desenhos, esquiços, memórias [1974], estimativa de custo.

p617  1957 – Biblioteca para D. Nuno Francisco Xavier de Siqueira, 
Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 567: 7 desenhos, esquiços.

p616  1957-1959 – Casa António Carneiro Pacheco. Av. B.L., Lote 441 - 
Bairro do Restelo Encosta da Ajuda, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 561: 23 desenhos, memória [1957].

p620  1957-1959 – Casa José António de Ayala P.imentel Fragoso. Quinta 
de Santa Joana. Av. Croft de Moura, Oeiras [Caxias]. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 565: 11 desenhos, memória [1957].

 1958 ———————————————————————
p105  1958 – Casa Eduardo Malta. Travessa Monte Sereno, S. Pedro de 

Sintra. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 568: 2 desenhos, memória 
[Março 1958].

p622  1958-[1959] – Casa José Martins da Silva Marques. Oleiros, 
Azeitão. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 575: 18 desenhos, memória 
[1958], caderno de encargos, correspondência.

p77  1958-1960 – Embaixada da República Federal da Alemanha. Rua de 
Alcolena e Rua D. Constantino de Bragança, Lisboa. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 577: 23 desenhos, memória [29 Junho 1959].

p621  [1958-1959] – Escola Alemã de Lisboa. Lisboa. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 569: 7 desenhos.

 1959 ———————————————————————
p618  1959 – Chafariz do Andaluz. Câmara Municipal de Lisboa. Largo do 

Andaluz, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 559: 2 desenhos, 
correspondência.

p600  1959-1960 – Hotel na Praia da Rocha. Portimão. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 186: 2 desenhos, anotações, correspondência, 
medições, recortes de imprensa.

2.4.7. Década 1960–1969

 1960 ———————————————————————
pp78  1960 – Asilo de Infância Desvalida D. Pedro V: ampliação da 

portaria. Lisboa, Campo Grande, n.º 380. BA-FCG, Espólio Raul 
Lino, RL 597: 4 desenhos.

p624  1960-1963 – Casa Armando Beltran. Paço de Arcos. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 579: 54 desenhos, memória [18 Nov. 1962].

p623  1960-1969 – Edifícios de Habitação. Prédios nas Portas de Santo 
Antão, na Rua Nova da Trindade, na Rua do Poço dos Negros, 
81-86, na Calçada do Combro, n.º 107, Lisboa. BA-FCG, Espólio 
Raul Lino, RL 576: 42 desenhos.

 1961 ———————————————————————
p625   1961-1964 – Casa Carlota Almeida Carvalho. Parede, Costa do Sol. 

BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 581: 10 desenhos, esquiços, memória 
[Fev. 1961].

p626  1961 – Casa dos Condes de Nigra, Av. da Torre de Belém, Lisboa. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 583: 7 desenhos, esquiços.

p104  1961-62 – Quinta de S. Gonçalo. Estrada da Torre, Carcavelos. 
BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 580: 17 desenhos, memória [1 
Março 1962], correspondência.

 1962 ———————————————————————
p103  1962-1970 – Casa Cecile Hirschler Kahn. Malveira da Serra, 

Cascais. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 601: 15 desenhos, memória 
[5 Março 1970], correspondência.

 1963 ———————————————————————
p627  1963 – Casa Senhora de Mundet. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 

585: esquiços.

p54  1963-1969 – Palácio da Pimenta. Câmara Municipal de Lisboa. 
Campo Grande, n.º 245, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 594: 
32 desenhos, diário da obra, memórias [8 Maio, 19 e 24 Set., 31 Out. 
1963, 7 Jan., Fev. e 7 Junho 1964, 17 Junho 1965, 28 Set. e 22 Dez. 
1966, Páscoa e Dez. 1967, 27 Junho 1968], pareceres, correspon-
dência, relatório, 10 fotos.





3.  
OS ESCRITOS DO ARQUIVO 
PESSOAL DE RAUL LINO: AMOSTRA





Goran Schildt conta a propósito dos escritos do arquitecto Alvar Aalto 
que neles a diferença entre comunicação escrita e oral era inexistente; as 
duas encontravam-se de tal modo entrelaçadas que o privilegiado biógrafo 
até se atreve a sugerir, exagerando, que todos os escritos de Alvar Aalto pro-
vinham de manifestações orais prévias. Aalto não era um pregador, diz-nos, 
preferia o diálogo – usava guiões estabelecidos previamente para conferên-
cias e discursos solenes para a partir deles improvisar, prescindindo de afir-
mações categóricas e gostando de contradizer as suas próprias teses, sendo 
um orador extremamente popular.1

Tim Benton estuda no livro Le Corbusier conférencier a legendária e fulgu-
rante capacidade de improvisação do arquitecto perante numerosas plateias 
deslumbradas e ávidas, e afirma que as frequentes palestras de Le Corbusier 
em diversos contextos, países e épocas, lhe serviam para clarificar, intensi-
ficar e enriquecer a sua doutrina. Contudo o improviso era sobretudo uma 
sensação do público. A documentação que Tim Benton analisa demonstra 
que as actuações do arquitecto eram cuidadosa e escrupulosamente prepa-
radas e o imprevisto limitado, sendo o discurso oral apoiado em inúmeras 
notas prévias e depois frequentemente acompanhado com a execução ao 
vivo de muitos desenhos em extensas folhas de papel. 2

Percorrendo um sentido oposto de relação dos escritos dos arquitectos 
com os seus discursos orais, José Augusto França, sem se dedicar directa-
mente ao tom com que Raul Lino proferia as suas palestras, sugere que o 
arquitecto escrevia como quem conversava:

«De Raul Lino se pode dizer que ensina a sentir, integrando o ver e o ouvir com-
plementarmente, numa sensibilidade requintada, exigente e nobre – a que o 
tom algo antiquado da sua prosa […] empresta um sabor especial e algo fasci-
nante. A atitude de Raul Lino [nos seus escritos] é tranquilamente pedagógica. 
Ensina a sentir, e reflecte sobre as brutas transmutações do mundo, em todos 
os seus domínios, da arte (que não faz mais do que reflectir a crise materialista 
que se atravessa) à deliquência infantil (que igual crise traduz), à maneira de 
falar (outro sintoma de semelhante crise), à maneira de correr (outro ainda), 
às maneiras, em suma, que exige que sejam boas – na aquitectura também… 
[…] Através de exemplos simples, recordados de pessoas, de factos ou de leitu-
ras, Raul Lino procura, modestamente, ensinar conversando.»3

A mesma convicção – de que Raul Lino procurava ensinar conversando e, 
sobretudo, de que escrevia como se de uma conversa se tratasse – conduziu à 
conformação da presente Amostra de escritos da autoria do arquitecto, com a 
intenção de condensar a totalidade de documentos listados nas cronologias 
do capítulo anterior.

1 SCHILDT, Goran (edição) – Alvar Aalto, de palabra y por escrito. Madrid: El Croquis Editorial (Col. Biblioteca de Arqui-
tectura 8), 2000, p. 9-12.

2 BENTON, Tim – Le Corbusier conférencier. Paris: Éditions Le Moniteur, 2007.

3 FRANÇA, José-Augusto – Raul Lino. Arquitecto da Geração de 90. In PIMENTEL, Diogo Lino; FRANÇA, José-Augusto; 
ALMEIDA, Pedro Vieira de; RIO-CARVALHO, Manuel – Raul Lino: Exposição retrospectiva da sua obra. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1970, p. 110.
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De facto, o próprio Raul Lino reconhecia no modo como escrevia uma 
oralidade interessada no contacto e comunicação com os outros, como 
forma de partilha de ideias (pensamentos sobre modos de estar, de observar 
e de sentir, mais do que complicados conceitos) que procurava condensar 
anotando-as previamente de modo mais ou menos elaborado e completo, 
sendo certo que dominava com talento a representação da linguagem falada 
manipulando com agilidade recursos literários envolventes e subtis.

Por exemplo, em 1970, aquando da Exposição Retrospectiva da Obra de 
Raul Lino na Fundação Calouste Gulbenkian, Lino apresenta a conferên-
cia «A vida corre. O tempo continua» como um «falamento» sem qualquer 
pretensão de «adoptar estilo solene». Porventura a leitura do texto, regis-
tada numa rara gravação audio e marcada por uma tranquilidade própria da 
avançada idade do arquitecto, não se revela tão natural como uma simples 
conversa, mas a expressão e a forma de abordar os assuntos estabelece-se 
no campo da troca de palavras e ideias, e o discurso procura a interacção 
com o público que o tema autobiográfico da palestra não impede, pois que 
a aproximação se faz pela revelação de aspectos nem sempre conhecidos da 
assistência prendendo a sua atenção.

Por outro lado, quatro anos antes, em 1966, num jantar de homenagem 
a Raul Lino oferecido pelo Cenáculo da Tábua Rasa, o arquitecto confessava 
que o improviso lhe era impossível, impedindo-o de ser agradavelmente 
espontâneo, fluente, sintético e consequente diante de uma assembleia: 

«– É justamente o que eu não vos posso oferecer, um improviso! E vou já dizer 
os dois motivos porque nunca o tentaria fazer: primeiro, porque me afligeria 
obrigar V. V. Exas a defrontarem-se com o espectáculo desconsolador de uma 
pessoa titubeante, cheia de hesitação, com falhar de memória, gaguejando 
umas coisas em permanente conflito com os barrancos da dicção; e segundo, 
porque procuro dizer o que for essencial claramente e com o menor número 
de palavras que me seja possível; isto é, diligencio dizer as coisas da melhor 
maneira. Saber qual é a melhor maneira pode ter as suas dificuldades; para 
mim não é problema – eu sei perfeitamente que a melhor maneira de eu dizer 
o que preciso ou quero será aquela que for a menos má. Para isto é preciso 
ponderar, seleccionar, portanto é necessário tempo que o improviso não dá.»4

Ora, se Raul Lino nunca foi tão descontraído como Alvar Aalto nem tão 
pouco um pregador com o propósito de atrair multidões como Le Corbusier, 
o facto de as suas intervenções perante uma assembleia resultarem de cui-
dadosas selecções de pontos de vista preparadas intencionalmente com o 
tempo necessário à produção de sínteses, pareceu admitir a possibilidade de 
encarar o conjunto dos seus «falamentos» como sumários privilegiados das 
suas ideias e, mais, consentir a hipótese de considerar tais escritos lidos sufi-
cientemente abrangentes e pertinentes para ilustrar a diversidade e quanti-
dade de textos da sua autoria consultados no Arquivo Pessoal de Raul Lino.

4 LINO, Raul – «[Num jantar do Cenáculo da Tábua Rasa]». [Manuscrito e Dactiloscrito]. Lisboa. 29 Março 1966. 2 doc. 
3 f, 5 f. AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1147.
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Todavia, esta evidência não resulta de uma qualquer tese prévia anteci-
pada provisoriamente como caminho para a apresentação e explicação do 
vasto conjunto de documentos consultados. Pelo contrário, a sua origem é 
apenas fruto de uma pequena curiosidade que só muito tempo depois foi 
transformada em estratégia de orientação e desenvolvimento da investigação.

Os primeiros passos de selecção da presente Amostra surgiram da lei-
tura, melhor será dizer da observação, do livro Auriverde Jornada onde Raul 
Lino publica duas das suas primeiras conferências, preparadas no contexto 
de uma viagem realizada ao Brasil em 1935. Em várias páginas, uma estra-
nha distribuição de pequenos rectângulos vazios ao longo da transcrição 
das conferências «Espírito na Arquitectura» e «Casas Portuguesas do século 
XVII» [Fig. 4] foi suficientemente misteriosa para impulsionar o interesse 
pela descodificação do seu significado.

Por essa altura, a etapa de trabalho inicial de identificação e catalogação 
dos milhares de documentos do Arquivo Pessoal de Raul Lino tinha sido con-
cluída e era possível através das diferentes bases de dados criadas visualizar 
a classificação apresentada no subcapítulo Escritos de Raul Lino e terceiros. 
Cronologias por Formato a partir do Arquivo Pessoal de Raul Lino [< P.92]. 

Na categoria Diversos [< P.170] foram reunidos os dactiloscritos de discur-
sos, palestras e conferências de Raul Lino, e num momento de exploração 
mais aprofundada de cada documento, por sorte e algum engenho, o cami-
nho da descodificação impôs-se com clareza indiscutível. Naqueles dactilos-
critos, outros pequenos rectângulos, agora numerados, explicavam que no 
livro Auriverde Jornada os enigmáticos rectângulos vazios, impertubáveis 
ou expectantes, representavam os diapositivos das duas conferências que 
não tinham sido reproduzidos na publicação, dando informações adicio-
nais sobre a quantidade de imagens projectadas e sobre a sua exacta relação 
com o texto das palestras, informando e enriquecendo as ideias ali expos-
tas [Fig. 5]: em relação à conferência «Espírito na Arquitectura» quinze das 

Fig. 4 Publicação da conferência «Casas Portuguesas 
do século XVIII. In LINO, Raul – Auriverde Jornada - 
Recordações de uma viagem ao Brasil. Lisboa: Edição de 
Valentim de Carvalho, 1937, p. 271

Fig. 5 LINO, Raul – «Casas Portuguesas do Século 
XVIII». [Conferência proferida no Brasil no Gabinete 
Portuguez de Leitura no Rio de Janeiro no dia 4 de Junho 
de 1935, repetida no Instituto Histórico e Geográfico de 
S. Paulo no dia 25 de Junho, e no Salão Camoneano do 
Real Centro Portuguez em Santos no dia 27 de Junho]. 
[Dactiloscrito]. [Maio] 1935. 35 f. AFRL, Armário B: RAP 
(1.º vol.), 74A, p. 22.

Fig. 6 Caixa de diapositivos da conferência «Casas 
Portuguesas do século XVIII». AFRL, Armário B.
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trinta imagens foram incluídas no livro e em relação à conferência «Casas 
Portuguesas do século XVII» apenas uma das quarenta e quatro imagens 
usadas por Raul Lino foi reproduzida. 

Por outro lado, o indício da existência de um banco ordenado de imagens 
que excedia as incluídas na publicação aguçou a pequena curiosidade que só 
foi totalmente saciada quando se associou a sequência de números e anota-
ções manuscritas presentes nos dactiloscritos a um conjunto de diapositi-
vos guardados em vários estojos de madeira e caixas de papelão [Fig. 6] dis-
cretamente arrumados, ali mesmo, numa outra prateleira do Armário B do 
Arquivo da Família Raul Lino.

Deste modo, os três tipos de objectos – livro, dactiloscrito e diapositivo 
– anunciaram um novo, peculiar e original interesse no processo de explora-
ção do Arquivo Pessoal de Raul Lino: a possibilidade única de reconstituição 
integral das conferências «Espírito na Arquitectura» (1935) [> P.240] e «Casas 
Portuguesas do século XVII» (1935) [> P.268], e consequentemente também 
«Casas Económicas» (1935) [> P.300] e «Arquitectura Padrão Cultural» (1935) 
[> P.314] proferidas durante a mesma viagem, «A Casa Portuguesa» (1939) [> 

P.354] – três conferências ilustradas inéditas, e ainda, «Arquitectura e Música» 
(1947 e 1970) [> P.420 e P.550] e «Arte, Problema Humano (A propósito da sede 
da O.N.U. em Nova Iorque)» (1951) [> P.448], duas conferências publicadas com 
algumas imagens em opúsculos pelas Edições Valentim de Carvalho tal como 
«Quatro Palavras sobre Urbanização» (1945) [> P.404] e «Evocação de Alexandre 
Rey Colaço» (1954) [> P.472] que não incluíram projecção de imagens.

Durante a reconstituição destas nove conferências, outras foram sendo 
agregadas ao conjunto. No livro Auriverde Jornada pode também ler-se a 
conferência «As minhas primeiras impressões do Brasil» (1936) [> P.340]. 
Publicadas em opúsculos ou livretos existem ainda duas palestras pouco divul-
gadas – «Memória Justificativa e Descritiva de um Projecto de Hotel Português 
de Novo Tipo» (1915) [> P.218] e «Considerações sobre a Estética nas Escolas» 
(1916) [> P.222] – e outras três mais conhecidas «Arquitectura, Paisagem e a 
Vida» (1957 e 1965) [> P.476 e P.532] também ilustrada, «Manuel Emygdio da 
Silva» (1961) [> P.508] e «Das cidades e do sentido humanista» (1969) [> P.538].

Um grupo muito interessante de seis comunicações à Academia Nacional 
de Belas Artes – à qual Raul Lino pertenceu desde a sua refundação em 1932, 
tendo sido vogal, secretário, vice-presidente e presidente da instituição – foi 
analisado de seguida. A primeira dessas comunicações é um relatório inédito 
com o título «Primeira Missão Estética de Férias. Relatório» (1937) [> P.348] e as 
restantes cinco foram publicadas na revista/boletim da Academia  – «A propó-
sito da Sé do Funchal. A restauração de monumentos» (1941) [> P.384], «Afonso 
Lopes Vieira» (1947) [> P.414], «Uma obra de arte esquecida» (1957) [> P.486], 
«Sobre Alguns Elementos Morfológicos da Arquitectónica nas Artes Plásticas» 
(1962) [> P.514] e «Considerações e Comentários, Sem Título» (1970) [> P.556].

Noutras revistas como a Revista Municipal da Câmara Municipal de 
Lisboa foram publicadas as lições «A propósito da Cidade» (1950) [> P.444] 
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e «Arquitectura de Lisboa. Generalidades» (1953) [> P.466] anteriormente 
divulgada no Olisipo   – Boletim trimestral do grupo Amigos de Lisboa, e às 
quais se pode acrescentar sobre o mesmo tema as desconhecidas «Vistas de 
Lisboa: 6 Palestras Radiofónicas» (1960) [> P.492].

Além destes, para ler em diversas reuniões na Câmara Municipal de Lisboa 
Raul Lino escreveu textos sobre a capital como «O Rossio» (1934) [> P.234], «[O 
funcionamento do Rossio como verdadeiro coração da cidade]» (1934) [> P.236], 
«Arborização e Jardinagem: a propósito do Relatório da Gerência Municipal de 
1941» (1942) [> P.390], «Demorando-me em Roma alguns dias, não pude deixar 
de pensar na nossa cidade» (1943) [> P.394] e «Sessão de 14 de Abril de 1945: 
sobre o Relatório da Gerência Municipal do ano de 1944 (1945) [> P.402].

Duas das últimas conferências seriam divulgadas já depois do fale-
cimento de Raul Lino: em 1974 «O Romantismo e a “Casa Portuguesa”» 
(1970) [> P.552] e em 1999 e 2009, em dissertações distintas, «A vida corre. 
O tempo continua» (1970) [> P.564].

Finalmente o conjunto de escritos lidos que foi possível reunir inclui 
ainda outros documentos inéditos como «Visita ao Mosteiro dos Jerónimos 
com um grupo de operários» (1923) [> P.230], «[A Arte Arquitectónica 
como Padrão de Cultura]» (1935) [> P.336], «Arranjo artístico dos Palácios 
Nacionais» (1970) [> P.352], «A Importância do Desenho como factor da 
Educação Nacional (1944) [> P.398], «Visita ao Mosteiro dos Jerónimos com 
os alunos do Conservatório Nacional de Música (1948) [> P.440], «Tomada 
de posse como Director dos Serviços dos Monumentos Nacionais (1949) [> 

P.442], «Escola de Belas Artes [Da profissão do Arquitecto]» (1962) [> P.526], 
«Num jantar do Cenáculo da Tábua Rasa» (1966) [> P.534], «Num jantar de 
homenagem» (1969) [> P.546], «Jantar de Homenagem ao Dr. Ivo Cruz» 
(1971) [> P.572] e «José de Figueiredo e o seu tempo» (1973) [> P.574].

A identificação, reconstituição e reunião dos quarenta e quatro docu-
mentos acima identificados conduziu a um aumento do valor do conjunto 
dos escritos lidos de Raul Lino. Como referido anteriormente, esta Amostra 
reúne um grupo de documentos que foram elaborados por Raul Lino com 
o objectivo de serem lidos perante vários tipos de assembleias em contex-
tos diversos em Portugal, Brasil e Espanha. Redigidos entre 1915 e 1974, 
atravessando de forma regular seis décadas do século XX, assume-se que 
estes escritos lidos permitem obter uma visão ampla da sua obra escrita ao 
incluirem textos tão diferentes como memórias descritivas, pareceres, rela-
tórios, conferências, palestras, lições, epitáfios, discursos de homenagem 
ou de agradecimento, e outros, que cruzam vários temas e categorias dos 
escritos do arquitecto.

Nas páginas seguintes, apresentam-se as quarenta e quatro reconstitui-
ções e expõem-se pormenores do processo de identificação, organização, 
transcrição e montagem de cada um.
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3.1. 1915. MEMÓRIA JUSTIFICATIVA E DESCRITIVA DE  
UM PROJECTO DE HOTEL PORTUGUÊS DE NOVO TIPO

3-5 Setembro1915
Praia da Rocha
Congresso Regional Algarvio

Fig. 7 LINO, Raul – «Memória Justificativa e Descritiva 
de um Projecto de Hotel Português de Novo Tipo». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. 1 Setembro 1915. 6 f. Consultado 
no Arquivo da Família Raul Lino em Lisboa, Armário B: 
Arquivadores de Relatórios, Artigos e Pareceres (1.º vol.), 3.

Primeiro escrito de Raul Lino apresentado oralmente perante uma assembleia, a «Memória 
Justificativa e Descritiva de um Projecto de Hotel Português de Novo Tipo» foi lida por Thomaz 
Cabreira na Praia da Rocha no Congresso Regional Algarvio em representação da Comissão de 
Hotéis da Sociedade Propaganda de Portugal entre os dias 3 e 5 de Setembro de 1915.
Publicada nessa ocasião num conjunto de livretos das teses defendidas no congresso, foi objecto 
de duas reedições em revistas da época, uma em Novembro de 1917 no Boletim da Sociedade 
Propaganda de Portugal e outra em Janeiro de 1918 na Revista de Turismo, ambas ilustradas com 
desenhos do projecto.
Apesar de existir em quatro formatos e sob quatro títulos é um texto pouco conhecido que 
representa de forma exemplar a origem e o carácter da obra escrita do arquitecto nas três 
primeiras décadas do século XX, como testemunho da sua intrínseca relação com a prática de 
projecto.
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agradáveis mas cujo custo de instalação se reflecte duramente 
nos preços de hospedagem.

É portanto um novo tipo de hotel o que tentámos achar e 
se como fica dito foi posta de parte a ideia de um “Palace-Hotel” 
no entanto nem se trata de uma simples casa de hóspedes 
nem se quiz fazer uma espécie de caserna com o ar de um 
coordenador automático para hóspedes.

Tentámos (respeitando a questão económica) reunir 
umas certas condições de confôrto e de estética procurando 
achar um tipo de hotel que se prestasse a um funcionamento 
irreprehensível quanto aos seus serviços e que tivesse um 
aspecto novo, atrahente e absolutamente cabido na região 
à qual se destina. Se algum nome novo fosse preciso achar 
para este modêlo de hotel proporíamos que se chamasse 

“Hotel-Solar”.
Se a planta do nosso hotel é adaptável a qualquer parte 

de Portugal com raras excepções, o aspecto das fachadas 
é adequado só ao sul do paiz, podendo ser executado com 
propriedade, apenas eventualmente com alguma substituição 
de materiais, em qualquer região desde o litoral do Algarve até 
cerca das alturas de Santarém.

Suposemos este nosso hotel destinado à beira-mar do 
Algarve, para ser construído n’um amplo terreno que seria 
ajardinado em volta do edifício e de onde se disfrutasse uma 
vista agradável, pelo menos dos dois lados que na planta 
chamamos Sul e Poente.

A construção cujo custo deve orçar por cerca de 30.000$00 
compõe-se de duas alas principaes com rez-do-chão, 1.º andar 
e sótão e um ala só para os serviços do hotel com cave, rez-
do-chão e sótão, abrigando estas três alas um vasto recinto 
formando uma espécie de claustro ajardinado para recreio dos 
hóspedes.

Para as regiões quentes e quasi sempre acossadas 
de ventania no nosso paiz é esta disposição da máxima 
conveniência, muito aprazível já pelo refrigério e abrigo 
que oferece, já por dar logar a um mais fácil e rápido 
desenvolvimento de árvores e plantas decorativas, 
prestando-se muito bem para a creação de um jardim de 
carácter meridional com todos os belos elementos dos antigos 
jardins peninsulares, infinitamente mais atrahentes do que 
os insípidos arranjos de relva e palmeiras canarienses de que 
tanto se tem abusado. Suposemos fácil uma terraplanagem 
d’este claustro à altura do piso das salas para mais íntima 
ligação d’estas com o jardim.

A entrada principal abre-se a meio da fachada Sul; ligados à 
entrada ficam o escritório e a loja o poste do porteiro; a seguir 

«Exmos. Snrs.

Não nos compete falar da deficiência dos nossos hotéis 
nem da enorme importância da creação de casas ou palácios 
para hospedagem das pessoas que são obrigadas a percorrer 
terras de Portugal para tratarem da sua saúde, dos seus 
negócios ou apenas atrahidos pelas nossas admiráveis 
paisagens. A Comissão de hotéis da Sociedade de Propaganda 
de Portugal melhor que nenhuma outra entidade, tem com 
notável orientação e justa insistência reclamado as atenções de 
interessados e responsáveis para este capital assunto do qual 
depende em primeiro logar o tam desejado desenvolvimento 
do turismo.

A creação de hotéis no nosso paiz não é apenas uma 
questão de emprego de capital, é também um problema 
arquitectónico que se tem de resolver. A adopção de tipos 
extrangeiros além de graves inconvenientes de ordem 
prática é sobretudo tristíssima afirmação d’aquela fraqueza 
de espírito que infelizmente caracterisa tantos dos nossos 
empreendimentos. Não é também com a aplicação de motivos 
de decoração dos estilos históricos copiados e adaptados de 
quaesquer monumentos, como que n’uma obra de pachorrenta 
colagem, que chegaremos a nacionalizar as nossas construções. 
Temos imenso que aprender das disposições internas dos 
hotéis extrangeiros, sobretudo dos hotéis de maior luxo 
mas não devemos copiar de modo algum os seus aspectos 
exteriores que transpostos para o nosso meio terão sempre um 
antipático aspecto intruso.

O actual projecto que fomos incumbidos de apresentar não 
é o de um grande hotel de luxo do género “Palace-Hotel”, tam 
conhecido no extrangeiro, e nem se destina exclusivamente 
a uma clientela cosmopolita que procure as dispendiosas 
distracções dos grandes centros. O hotel cujo projecto temos a 
honra de apresentar pertence antes a um termo mediano, mas 
seria tão errado talharmo-lo pelas exigências, ou melhor pela 
falta de exigências da maioria dos nossos viajantes como se 
cruzássemos os braços esperando que uma aragem civilisadora 
viésse modificar profundamente os costumes das nossas 
classes médias. Podemos dizer que o que necessitamos é de 
um modêlo de transição em que o critério de quem projecta 
deve achar um justo meio com certa adaptação discreta, por 
um lado, às condições modestas da maioria dos que viajam e 
por outro lado correspondendo aos bons hábitos e exigências 
de pessoas com uma bôa educação moderna. Assim por 
exemplo, o nosso projecto tendo bôas salas de meza, uma sala 
de estar, um átrio e varandas alpendradas, não comporta salas 
especiaes para leitura, jogos, fumo etc., condições em si muito 
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Os quartos para o pessoal do hotel acham-se nos sótãos da 
ala de serviços e do corpo central, havendo n’este último um 
espaço grande destinado a enxugadoiro para as roupas lavadas 
no hotel.

Nas caves do edifício e em comunicação com os andares 
superiores pela escada de serviço e pelos dois elevadores há 
logar para a instalação de depósito de combustível, dispensa 
maior, frasqueira, geleira, lavandaria, etc.

A disposição dada à planta d’este hotel permite aumentos 
sucessivos no número de quartos para hóspedes sem prejuízo 
ou inconveniência para os serviços geraes conforme estão 
instalados.

As paredes grossas além de serem bons isoladores podem 
com a sobreposição de um andar geral nas duas alas principaes 
dando assim ao hotel mais 21 quartos com os respectivos 
banhos, retretes e casas de serviço. A ala do Poente pode ser 
prolongada conforme a indicação no projecto ao ponto de dar 
mais 8 quartos novos por andar. Teríamos então 30 quartos 
da construção primitiva (dos 31 descontamos 1 que serve de 
habitação para o director) mais 21 no andar superior da ala 
principal e mais 24 nos três andares da ala prolongada: ao todo 
75 quartos para hóspedes.

Não recomendamos a adopção de mansardas por serem 
de construção dispendiosa quando bem executadas e muito 
sujeitas a um aquecimento extraordinário pelo sol.

De resto a mesma disposição da planta permitiria um 
aumento na sala de mesa, na varanda alpendrada, nos anexos 
da cosinha e até no átrio (“hall”), projectando-se este último 
pelo claustro fora.

As decorações interiores são, como se deprehende do 
projecto, relativamente pouco dispendiosas ainda que de certa 
originalidade e poderiam ser enriquecidas a todo o tempo. 
Para a pintura das obras de carpintaria empregaríamos com 
predomínio o branco de nata, não diremos não obstante ser 
côr tam cativa mas justamente por essa mesma razão com o 
propósito de dar logar a que os hóspedes, director e pessoal 
possam mostrar o seu aceio escrupuloso, não impedindo 
contudo que haja placas de vidro junto aos puxadores de todas 
as portas.

Um projecto de hotel como este, apesar de toda a elasti-
cidade da sua planta, não poderia corresponder em absoluto 
às condições de todo e qualquer caso mas convém observar 
que além dos aumentos mencionados esta construção pode-
ria sofrer uma série de modificações tendentes a enriquecê-la 
ou, pelo contrário, a torná-la mais simples; lembra-nos, por 
exemplo, que n’um sítio onde houvesse um panorama especial 
a disfrutar se alteasse a torre central fazendo ahi um belo mira-
douro com serventia pela escada principal e elevador, podendo 
ahi também haver serviço de chá e refrescos facilitado pelo 
pequeno elevador da copa; a varanda alpendrada pode ser 

passa-se a um grande átrio (“hall”) em que se aloja a escada 
principal e 1 elevador e de onde se comunica directamente 
com todas as salas e com o claustro ajardinado. (Em todas 
estas partes se presta a haver serviço de chá, refrescos etc.)

(Salas de mesa poderão ser uma ou duas, conforme as 
necessidades da ocasião e a varanda alpendrada ao Sul pode 
também ter serviço de restaurante com acesso directo da rua.)

(Nas duas salas alojam-se para jantar em mesas pequenas 
cerca de 100 pessoas. No topo da sala maior passa-se por um 
duplo arco para um pequeno pavilhão anexo que pode ser 
aproveitado de vários modos segundo as condições locaes, 
ficando aberto se a vista não fôr desagradável, fechado com 
rótulas se fôr desejável a entrada de ar fresco mas a vista feia, 
e até fechado com vidros pequenos “catedral” e guarnecido de 
plantas se acaso nem a vista nem o vento forem estimáveis. Em 
qualquer dos casos se água fôr abundante ficaria bem uma bacia 
ao meio, quasi rente do pavimento e com um pequeno repuxo.)

Do exame das plantas ressalta logo o relativo isolamento 
das partes destinadas ao serviço. Assim a condução das malas 
aos quartos dos hóspedes faz-se pela escada de serviço ou 
eventualmente pelo elevador ali junto. Todo o movimento da 
cosinha e dos seus anexos está localisado em uma ala aparte 
com comunicação para as salas apenas por um corredor e 
uma copa, não havendo n’aquella ala abertura alguma para o 
claustro que o pudesse devassar.

(Tal como está projectado este hotel comporta 31 quartos 
em muitos dos quaes cabem duas camas e dada a variedade 
do seu tamanho e da sua posição pode o empresário, se julgar 
conveniente, estabelecer-lhes preços variáveis. Há também 
em cada andar grupos de aposentos com banho e retrete 
anexos, mas como pode bem acontecer que estes aposentos 
durante muito tempo não sejam requisitados com os seus 
anexos, tanto os banhos como as retretes, por uma disposição 
especial das portas, poderão ser utilisados, quando se queira, 
pela generalidade dos hóspedes. Em cada pavimento devem ser 
reservados um banho e uma retrete só para senhoras. Há ainda 
em cada pavimento perto dos chamados aposentos de luxo 
um pequeno quarto de dimensões resumidas e que pode ser 
destinado a um creado ou aia que pessoas de certa categoria 
não dispensam levar consigo em viagem. Estes quartos devem 
ter uma campainha para chamadas de qualquer dos aposentos 
de luxo do mesmo andar.)

Em cada pavimento há ainda uma ou duas casas de serviço 
com rouparia anexa e onde podem permanecer os creados 
de quarto durante o dia para responderem às chamadas por 
campainha ou por telefone dos quartos de hóspedes.

Para o serviço do 1.º almoço e das refeições nos quartos há 
um elevador junto à cosinha que se pode levar até ao último 
andar e que desce até à cave para a destribuição de bebidas 
frescas ou vinhos armazenados ali.
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ampliada ou reduzida, o mesmo quanto aos adornos arquitec-
tónicos do claustro ajardinado etc, etc.

Como acima ficou dito este projecto foi imaginado para 
a beira-mar do Algarve e julgamos que nos seus aspectos 
exteriores se encontrará qualquer cousa de regional esperando 
que não lembre, apesar da sujeição rigorosa que houve à 
propriedade da planta, quaesquer hóteis do extrangeiro.

Será porventura muito singela a decoração exterior, em 
compensação podemos dar toda a atenção às proporções 
do conjunto e partes, obtendo uma linha interessante dos 
telhados que seriam cobertos com telha “Lusa” caiada e que 
com as rótulas e persianas verdes, a alvenaria de tijolo à 
vista, as suas arcarias e agulhas, mancha alegre de construção 
solarenga.

Desejamos ter encontrado uma solução original para 
um problema novo e uma vez experimentado e julgado o 
resultado dos nossos estudos, seria com o maior interesse que 
tentaríamos resolver novos casos em projectos semelhantes 
para “Hotéis-Solares” nas outras regiões do nosso país, taes 
como a da incomparável Cintra, a das Beiras ou do nosso Norte.

Lisboa 1 de Setembro de 1915.»
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3.2. 1916. CONSIDERAÇÕES SOBRE A ESTÉTICA NAS ESCOLAS

[Março 1916]
Lisboa
Exposição A Arte na Escola da Sociedade de Estudos Pedagógicos 

Fig. 8 LINO, Raul – Considerações sôbre a Estética nas 
escolas. [Opúsculo da Exposição de Arte na Escola]. 
Lisboa: [Sociedade de Estudos Pedagógicos], [1 Março 
1916]. Consultado no Arquivo da Família Raul Lino em 
Lisboa, Armário E.

Na Primavera de 1916, a Sociedade de Estudos Pedagógicos realizou um vasto evento em Lisboa 
sob o tema A Arte na Escola. A par de exposições em escolas da capital, realizaram-se várias 
conferências. Foi nesse âmbito que Raul Lino preparou «Considerações sobre a Estética nas 
Escolas» que em conjunto com os artigos “Edifícios Escolares” (15 Fevereiro 1916) e “Decoração 
de Escolas Primárias. Memória justificativa de uma proposta para a decoração da Escola de 
Alcântara” (22 Junho 1916), forma um tríptico escrito em 1916 sobre edifícios escolares e ensino 
estético e artístico das crianças.
O texto seria publicado em 1917 no Boletim Oficial do Ministério de Instrução Pública (Ano II, N.º 
13/16), embora seja frequentemente referenciado como opúsculo não publicado apenas disponível 
no Arquivo da Família Raul Lino e no Museu do Jardim-escola João de Deus. Uma reprodução deste 
opúsculo integra também o Anexo Documental da dissertação de mestrado de Maria do Carmo 
Lino sobre As Artes Decorativas na Obra de Raul Lino.
Não foi encontrado original dactiloscrito ou manuscrito que lhe correspondesse.
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correspondem absolutamente a aquele propósito; isto é, se se 
trata de metodizar o desenvolvimento de todas as faculdades 
do educando de modo que êle venha a adquirir todas as 
possibilidades de viver fortemente, completamente. Julgando 
apenas pelos resultados obtidos, creio que no ensino oficial se 
desprezam alguns elementos educativos, cujo abandôno não só 
é um estorvo para a realização de aquele ideal, como representa 
ainda um depauperamento geral dos poderes espirituais 
de aqueles a quem, sistemáticamente e (ao que parece) em 
proveito de uma faculdade, se atrofiam outras quiçá não menos 
importantes para a perfeita floração da sua individualidade. 
O que êste depauperamento geral representa, só o pode julgar 
quem alguma vez permaneceu em outros meios onde as noções 
de estética (fora da literatura) não são apenas um requinte 
decorativo de pessoas cultas, – espécie de luxo dispensável e 
representado por uma sciência complicada ou bizantina.

Sabido como é moralizadora a influência da natureza 
e das obras de arte, e qual a sua importância na formação 
dos caracteres, – é estranho que não se procure, por todos 
os meios, dar a estas cousas o alto valor pedagógico que 
deviam ter. Nós, criados neste meio em que existe a maior das 
desigualdades na educação estética, não nos apercebemos já da 
paradoxal falta de equilíbrio em quási todas as manifestações 
da nossa vida espiritual: refiro-me ao predomínio, para não 
dizer exclusivismo, da cultura literária em detrimento de uma 
cultura estética geral.

Dir-se ia que alêm do fantasma da educação cívica, o único 
ideal que se nos apresenta como tipo superior de uma educação 
esmerada, é a carreira literária na sua acepção mais restrita.

Creio que temos a obsessão da palavra, parecendo que 
nada vemos ou ouvimos senão através da letra redonda ou 
do discurso. Se algum hábil conferente nos chama a atenção 
para qualquer obra interessante, nós anuimos sem convicção 
e sem entusiasmo alêm do que nos provocam directamente 
as palavras do orador, e dada a admiração que temos pelos 
literatos, estamos sempre prontos, como Polónio, a vêr 
nas nuvens ora um camelo ora uma doninha, segundo o 
que Hamlet nos dita. De aí a falta de espontaneidade ou a 
indiferença no acolhimento das obras de arte e o desprêzo por 
todas aquelas coisas que não são traduzidas por palavras, – o 
desrespeito pela paisagem, o enjeitamento de essas cousas 
mínimas com as quais Ruskin fez uma grande obra.

«Eu sam Lei da Natureza,
«Das gentes primeira mestra
Gil Vicente

«Deste-me por domínio a Natureza magnificente,
«E fôrça para a sentir, e fôrça para a gozar.
Do “Fausto” de Goethe

«Em resposta ao convite com que me honrou a Sociedade de 
Estudos Pedagógicos, desejaria poder apresentar um trabalho 
que fôsse de algum modo interessante, e se acaso não me 
faltassem as devidas habilitações, propor-me-ia visar o mesmo 
alvo que João de Barros tam nítidamente pôs a descoberto no 
seu livro sôbre a nacionalização do ensino, partindo, porêm, de 
um ponto de vista especial e enveredando por um novo rumo 
no campo dos problemas educa tivos. Procedendo então como 
que numa triangulação sôbre êste acidentado terreno, iria por 
fim caír no mesmo vértice onde convergem todas as actuais 
tendências reformadoras, e contribuiria dêste modo com 
mais um elemento construtivo para a fixação de uma última 
resultante em tão momentoso assunto.

Mas, desprovido da indispensável bagagem scientífica, 
abster-me hei de entrar a direito por tam complicado assunto, 
limitando-me a uma fugidia excursão periférica, com algumas 
observações de simples circunstante, e deixando que pessoas 
de competência, encontrem, dentro da nossa organização 
pedagógica, a explicação das causas que dão logar aos meus 
reparos. Por alguma vez que, por deficiência da bússola do 
instinto que me há-de guiar, se me desviarem os passos para 
o campo que não desejaria pisar, – revele-se-me essa falta em 
vista da boa diligência empregada.

Tratando-se de estética nas escolas, não posso deixar de 
relancear a vista por um certo aspecto da nossa vida nacional, 
analisando alguns efeitos característicos que se relacionam 
com aquele assunto; e não tenho mesmo outra maneira de 
justificar o facto de trazer aqui a pêlo, ainda agora, afirmações 
que em outros países estão, desde há muito tempo, justa e 
profundamente enraizadas.

Espero que não seja contestada, em absoluto, a utilidade de 
alguma vez também se aventar a opinião de quem não ocupa 
uma posição própriamente ao centro do assunto tratado.

Diz João de Barros que o principal fim da educação é 
“dar à criança todas as possibilidades de viver fortemente, 
completamente” devendo nós “proporcionar-lhe todas 
as maneiras de se aproveitar dos elementos que tem em 
volta de si, de tal modo que a sua individualidade encontre 
neles o melhor esteio, o mais complexo auxiliar para o seu 
desenvolvimento”. Proposição clara e incontestável; permita-
se-me, porêm, que eu ponha em dúvida se os programas de 
ensino oficial, e a maneira como êles são postos em prática, 
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Eu estou convencido de que para criar nos pequenos seres 
aquele desenvolvimento sensorial, aquele alargamento das 
faculdades sensitivas que permite um mais amplo contacto 
com a natureza e com a vida em todas as suas manifestações, 
para desenvolver aquela troca intensa de sensações que para 
a higiene da alma corresponde ao que uma boa respiração 
representa para a saúde do corpo, para se conseguir isto, 
o meio mais simples deve ser o de uma indução lenta mas 
constante, começando por se manifestar no aspecto das 
instalações escolares, e indo até aos cursos organizados de 
desenho, canto coral e dança.

Ninguêm, por certo, ousará negar a conveniência de se 
incutir nas crianças, metódicamente ou por simples influência 
do meio, noções de estética baseadas num apuramento dos 
sentidos; é como se quiséssemos afirmar a inutilidade da 
aprendizagem no uso da ferramenta própria de qualquer 
ofício, sim, do mais árduo de todos e de cujo exercício 
só nos livrâmos quando a morte é chegada! Se eu acho 
indispensável a insistência neste assunto, é porque creio que 
numa popularização das noções de estética, como resultado 
e uma aplicação inteligente de todas as nossas faculdades 
sensoriais, está por certo, não só uma boa possibilidade de se 
viver fortemente e portanto de se saber amar a pátria, como 
tambêm vejo nessa popularização, talvez o melhor meio de 
acabarmos com aquela “apagada e vil tristeza” de que já o Poeta 
se queixava.

A estética não é afinal uma sciência menos popularizável 
do que qualquer outra das que já têm representação nas 
escolas, e a noção de beleza não é aquela mistificação em que 
os filósofos e escritores têm envolvido a idea; beleza é, no 
fundo, conformidade com as leis da natureza, – leis algumas 
vezes precisadas pela sciência e que pelo artista nunca deixam 
de ser pressentidas. Pode-se muito bem e deve-se ter noções 
de estética sem a frequência de um curso superior, do mesmo 
modo que toda a gente conhece a sua taboada sem necessidade 
de uma formatura em sciências matemáticas… O pior é que 
nós não conhecemos a nossa taboada estética!

Todos os bons exemplos e todas as excelentes iniciativas 
tendentes a produzir um incremento geral da sensibilidade 
estética, não poderão nunca frutificar com a profundidade 
que seria desejável, enquanto o nosso campo de receptividade 
não sofrer uma preparação conveniente. E esta preparação que 
urge introduzir nos programas de educação, fazendo-se com a 
estética entre nas escolas, não sob êste nome de uma sciência 
abstracta a mais com que pejar o tenro cérebro do educando, 
mas traduzida praticamente no ensino de um uso superior de 
todas as nossas faculdades sensitivas.

Para lembrar o muito que se tem feito nesta nobre 
propaganda estética, basta citar o nome de Afonso Lopes 
Vieira; para provar o muito que se pode alcançar, pela acção 

Mas, dir-me hão, temos exposições de arte, concertos, 
espectáculos, edifícios, excursões… Temos, é verdade, 
mas a par das exposições, temos a sua crítica na imprensa 
diária entregue a simples curiosos, cuja apreciação, alheia 
à verdadeira essência em matéria de arte, parece satisfazer 
por completo a um público que na sua maioria ainda vai aos 
certames em procura do assunto anecdótico ou do retrato 
parecido, sem possibilidade de colher a menor ilucidação 
sólida na dita crítica; temos concertos sinfónicos cujos 
programas nem sempre impecávelmente organizados, 
precisam ainda de ser recomendados ao público por meio 
de uma adjectivação própria de cinematógrafos populares, e 
onde, com admirável pertinácia e regularidade, as peças mais 
fracas são sempre sublinhadas, por parte do público, com 
os maiores aplausos; temos espectáculos onde, a par do alto 
valor literário ou musical das peças que se representam, e sem 
ofensa para os espectadores, se ostentam os mais escandalosos 
scenários que denunciam um atraso, de pelo menos 30 anos 
na arte da enscenação, e ainda no ano em que estamos, uma 
interessantíssima conferência pelo ilustre escritor Manoel 
de Sousa Pinto, sôbre a Arte da Dança, ficou sem a devida 
ilustração por faltar em Lisboa quem soubesse dançar; 
edifica-se muito, é verdade, mas, sem que isso levantasse o 
mínimo protesto (ao que me conste), deixou-se derrubar uma 
frontaria de igreja antiga num estilo de rara nobreza, para com 
os seus destroços se amontoarem os elementos desconcertados 

de onde surgiu o edifício para a Faculdade de Medicina; (1) 
temos, por um lado, louváveis excursões organizadas a belas 
regiões do país, mas, de outra parte são os pontos mais 
pitorescos conspurcados por ignóbeis construções e existe, 
por exemplo, uma grande estância balnear inteira (das mais 
importantes em Portugal) assente, por assim dizer, com as 
costas voltadas ao mar e com os seus casinos construídos a 
meio da povoação, rodeados de casaria por todos os lados.

Mas temos, sôbretudo e em compensação, um abundante 
palavreado que tudo inunda e confunde, e através do qual 
todos os aspectos ganham uma aberração incalculável. Ora, 
a palavra é, sem dúvida, o grande elemento para o comércio 
das ideias, mas não devemos esquecer que para a permutação 
das sensações, quer sejam expressas por ritmo, harmonia, 
proporção, côr, timbre ou forma, quer sejam de carácter 
emocional, estimulante ou sugestivo, – todas as artes são úteis 
e não há nenhuma que seja supérflua.

1 Omito aqui propositadamente falar na Torre de Belêm, por estarem todos os protestos 
que se possam levantar a respeito da sua afronta tão gastos, como gastas estão hoje, 
infelizmente, as suas próprias pedras pela cárie de uma exploração mercantil, e por me 
parecer poder atribuir a indignação geral por tão satânica alegoria, antes ao que ela 
tem de irónico como símbolo do nosso sentimento nacional, do que própriamente pelo 
que representa como crime de lesa-arte, não obstante êste monumento, pelo seu feitio 
historiado, ser dos que apelam também para a fantasia dos menos cultos.
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amor filial no que êste tem de terno e espontâneo. Procurar 
despertar aquele amor ou fomentá-lo – parece-me o melhor 
princípio de toda a educação.

O amor da natureza, única base sólida de toda a educação, 
único fundamento em que sem prejuízo assenta qualquer 
espécie de boa educação, – não é senão o prolongamento lógico 
do sentimento que a criança tem pela pessoa que nutre, pelos 
objectos que a rodeiam e a distraem. Muito antes de poder 
começar a aprender a lêr, muito antes de poder distinguir um 
o de um a, já a criança se interessa profundamente pelo animal 
que a acompanha na sua vida incipiente – pelo gatinho, – pela 
flôr, – pelo caco reluzente ou tinir de uma campainha.

Parece-me que a ideia de Pátria ou o sentimento de 
nacionalidade que se procura incutir no ânimo da criança, 
é uma noção que, para adquirir certa solidez, tem de ser 
constituída gradualmente, manifestando-se só mais tarde 
na sua inteireza, à semelhança de um edifício que só se 
apercebe nas suas disposições gerais à maneira que vai sendo 
lentamente construído, pedra a pedra. Adquiridas de qualquer 
outra maneira, noções dessa ordem não passam de castelos de 
lona pintada que o vento sacode e derruba.

Antes que a criança possa admirar o herói que defendeu o 
pátrio solo, terá primeiro de amar a árvore, de saber olhar a 
paisagem onde vive; antes dela poder compreender o poeta, 
terá de amar as flôres e os campos; antes de poder apreciar o 
grande navegador das descobertas, terá primeiro de conhecer 
a beleza que se desenha numa conchinha ou numa alga, – será 
preciso primeiro que tenha brincado, debruçado sôbre uma 
poça e soprando a vela de um barquinho, – que tenha visto as 
praias desertas para pressentir o espírito da aventura, – que 
tenha estado junto do mar, ouvindo o seu rugido, para fazer 

idea dos seus perigos!4

O sentimento da nacionalidade não passará de um dístico 
vazio enquanto o educando não tiver corrido, de olhos abertos, 
os montes da sua terra, aspirado o ar das suas serras, bebido 
água das suas fontes, cantando as suas canções populares ou 
visto bailar as suas gentes!

Dada a origem natural da arte, – natural é que êste 
elemento, cujo móvel é o amor da Natureza, entre desde o 
princípio na escola como o mais poderoso de todos os meios 
educativos. A arte nas escolas não seria então tratada de 
matéria secundária, ministrada em pequenas doses nos cursos 
superiores, como se houvesse na sua aplicação o mesmo perigo 

4 No ano de 1913, sendo Ministro do Interior o Dr. Rodrigo Rodrigues e Director Geral 
interino do mesmo Ministério o Dr. João de Barros, nomeou-se uma comissão para a ela-
boração de um livro de leituras patrióticas segundo um excelente plano de assuntos que 
lhe fôra apresentado, tendo eu tido a honra de assistir algumas vezes a reuniões desta 
comissão. Lembro-me que de uma das vezes que nos reunimos, eu me aventurei a trazer 
à luz estes pequenos temas; naturalíssimo foi, porêm, que o tom da minha “frauda rude” 
desconcertasse a brilhante fluência com que eram discutidos problemas mais elevados 
de literatura, pedagogia e psiquiatria, e muito devemos lastimar que êste tão prometedor 
manancial logo se perdesse, sumindo-se na areia miúda de questões estéreis.

directa, em resultados visíveis, bastam-nos hoje as obras de 
António Augusto Gonçalves em Coímbra e de João Antunes 
em Condeixa; para nutrir em nós as mais consoladoras 
esperanças num futuro menos imperfeito, basta apontar a 
obra de João de Deus Ramos.

A muitos deve parecer fora de propósito uma tam 
grande importância ligada ao assunto da arte nas escolas, 
efectivamente assim o devemos julgar se quisermos ver de 
preferência na arte as suas origens e o seu fundo de natureza 
erótica, como alguns homens de sciência costumam fazer, 
– ponto de vista, porêm, que me parece restringir-se a uma 
parte do todo, pois que julgo a arte basear-se num amor mais 
extensivo, universal; e se os eruditos vêem nas primeiras 
manifestações da arte dos povos selvagens uma analogia com, 
por exemplo, o engalanar das aves no período de reprodução, 
parece-me justo que, com o desenvolvimento gradual dos 
conhecimentos humanos, êsse amor primitivo que explicou 
uma fase tambêm primitiva da manifestação artística, se vá 
amplificando até abranger a natureza inteira, perdendo assim a 
feição especial da sua origem.

Sob o ponto de vista puramente pedagógico, creio que será 
irrefutável a ideia da utilidade em se apoiar o ensino por textos 
com uma larga exemplificação dirigida, onde isso seja possível, 
directamente aos sentidos; creio mesmo que por êste meio se 
obviaria em grande parte ao perigo em se decorarem palavras e 

frases sem se realizar a sua significação. (2)
Claro está que se me afigura inútil procurar pôr ideas 

abstractas directamente ao alcance de crianças, ideas que só 
gradualmente se lhes poderão revelar sôbre bases emocionais 
nascidas de contactos directos.

Estou convencido de que, por exemplo, o enorme poderio 
da egreja católica está, não no ensino absurdo de qualquer 
catecismo, mas sim na divulgação de toda a ternura das suas 
lendas ou da parte anecdótica da vida dos seus Santos, e na 
riqueza do seu scenário e da sua música, em templo e festas, 

cousas que se gravam fácilmente na imaginação das crianças. 3

Amor da pátria, do dever, da liberdade, amor de 
instituições – são cousas que de princípio não entram na 
cabeça de nenhuma criança; insistir em falar nelas tem o efeito 
seguro de as tornar aborrecidas. O único amor ao qual, nas 
suas formas mais singelas, as crianças são acessíveis, é o amor 
da natureza, pela simples razão que é o mais parecido com o 

2 Últimamente contou-me um professor ilustre, lente da Universidade de Coímbra, que 
era frequentíssimo o caso desconsolador de rapazes de 16 ou 17 anos, com curso do 
Liceu, em traduções para português, se limitarem a escrever equivalências literais sem a 
mínima preocupação do significado geral do trecho!

3 Apraz-me particularmente lembrar que João de Deus Ramos, não contente em procu-
rar para os seus Jardins-Escolas aquela feição arquitectónica que artísticamente cor-
responde ao espírito pedagógico da sua obra, houve por necessária a colocação de um 
pequeno órgam ou harmónio em cada um dos seus edifícios escolares, para que não lhe 
faltasse êsse grande elemento emocional que são as suas vozes.
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análogas, quer seja por meio das artes plásticas, quer pela 
forma artística da palavra, ou pela música, podendo também 
haver boa arte na habilidade com que o professor souber 
despertar o interêsse da criança. 

O que não devemos esquecer é que o raciocínio não é nem 
o primeiro nem o único sistema educativo, a não querermos 

continuar nesta meia insensibilidade6 em que vivemos e a qual 
certamente nunca teria dado azo à observação justa do filósofo 
inglês que dizia “mandâmos os nossos filhos ao colégio, mas é 
nas vitrines das lojas por onde passam que êles vão fazendo a 
sua educação”.

A botânica e a zoologia sem o sentimento da forma, 
adquirido pela prática do desenho, não serão como um corpo 
ao qual faltasse coração?

E o canto coral! Que retórica será capaz de substituir o seu 
valor disciplinado, educando e recreando ao mesmo tempo? 
Estou certo que todas as matérias se aprendem com mais 
interêsse e relativa facilidade quando se empreguem mapas 
coloridos, diagramas, esquemas gráficos, etc. evidenciando-se 
assim o valor do auxílio visual tam desprezado na generalidade 
dos estudos. O que seria, porêm, o estudo da história, da 
geografia e de tantos outros assuntos, se se fizesse um largo 
uso de reproduções, umas fotográficas, outras desenhadas 
e coloridas, outras em projecção luminosa e até em 
cinematografia: – paisagens, aspectos da vida dos homens e 
dos animais, monumentos e outras de cultura?

Claro está que o interêsse e a habilidade do professor são 
sempre os elementos principais para uma boa educação. Eu 
desejaria poder conhecer um mestre que, por exemplo, não 
se limitando a ensinar a zoologia que está nos livros, não 
hesitasse em interromper a sua lição, chamando a atenção das 
crianças para os graciosíssimos meneios de um pisco que viesse 
pousar na janela da aula!

Parece-me da máxima utilidade e muito interessante a 
introdução, que agora se projecta, de pequenos museus nas 
escolas primárias. Tenho esperança que esta idea se realize 
largamente, tanto mais que não me parece dispendiosa a 
instalação de tais museus.

De qualquer objecto se pode extrair uma boa lição, desde 
a peça cerâmica levantada na roda do oleiro da região até à 
obra de arte de proveniência mais remota. O único rigor na 
escolha dos objectos devia ser a exclusão dos que não fôssem 

6 Não exagero revelando aqui êste traço especial do nosso feitio, e repito que se nem 
sempre o notâmos é justamente devido à sua normalidade entre nós, acontecendo-nos 
como a aquele homem que dizia o serem tantas as árvores que nem podia ver a floresta. 
Desde o exemplo clássico do ministro de estado que tratava as estátuas da antiguidade 
de bonecos sem cabeça até os exemplos que todos os dias topâmos, não se manifesta 
sempre aquele sistema de educação especial e de cujas normas uma das mais caracte-
rísticas é ensinar às crianças que reparar nas cousas é feio!? Eu não saberia achar um 
exemplo mais curioso que o caso burlesco (que eu não teria o mau gôsto de inventar) de 
há pouco tempo me ter sido pedido por um chefe de repartição do Terreiro do Paço, que lhe 
explicasse como se via a diferença que existe entre um cavalo e um macho!

que há, por exemplo, no uso das bebidas alcoólicas; a arte não 
seria encarada como fazendo parte de um ensino profissional 
para a educação de artistas no sentido restrito desta palavra, 
– para a criação, sim, em cada educando, de um verdadeiro 
artista da vida, com todas as qualidades inerentes aos que 
realmente merecem êsse nome: perscrutação da beleza nos 
sentimentos, nas ideas e nas cousas, anseio de perfeição, 
contentamento no trabalho produtivo, sinceridade no próprio 
esforço e respeito pelo alheio, e outras qualidades mais que, 
como estas, independentes do génio ou do talento, se por si 
só não garantem a felicidade, são no entanto o seu melhor 
fermento.

A nossa imaginação vagueia por entre arquipélagos e somos 
tentados a crer que cada ilhota, cada rochedo, é um corpo 
independente boiando à tona da água; a nossa inadvertência 
faz-nos esquecer que debaixo do mar das aparências, todas 
as cousas se firmam num mesmo torrão! Afigura-se-me que 
a nossa instabilidade hodierna é devida à falta de aderência 
nessa base natural e comum, debaixo das marés do acaso.

Parece-me que não haverá educação mais bem 
fundamentada que a que procurar para seu alicerce, êsse 
sentimento de unidade na natureza que encerra em si o amor 
de todas as cousas boas. Precisâmos começar desde o princípio 
a aprender a ver e a ouvir para mais tarde sabermos amar; – o 
contacto directo com as cousas, onde for possível; – os bons 
livros , destituídos da secura pedagógica usual e tornados 
atraentes por meio da arte, – sôbretudo a palavra eloquente do 
professor que saiba sentir!

Que melhor maneira de fazer amar uma árvore do que, por 
exemplo, levar os discípulos por uma tarde quente do outono a 
acolherem-se debaixo de um castanheiro protector; quando o 
sol doirado, brincando por entre a folhagem, obriga os ouriços 
entreabertos a soltarem os seus frutos, – castanhas roliças e 
luzidias, que desprendendo-se do alto das ramadas com uma 
rutilada de risonho que se escapa, vêm bater no tapete fofo do 
musgo aos nossos pés!

Não haverá nisto ensinamento mais útil do que em esticar 
crianças em ordem de marcha pelas ruas de uma cidade, por 
ocasião da chamada festa da árvore, fazendo-as cantar os 
versos:

 «Pela sementeira espera a cega Humanidade.
 «Ó Escolas, semeai…

 « Amor, a Vida, a Luz, a límpida Verdade? 5

Mas quando o contacto com a natureza ou as obras do 
homem, não for viável, só pela arte se obtêm impressões 

5 Toda a gente sabe que qualquer criança (pelo menos nos primeiros anos) preferirá sem-
pre uma canção bem ritmada que tenha uma linha melódica engraçada ou bela; pouco 
importam as palavras desde o momento que haja uma noção simples que sirva de chave, 
por assim dizer, à sugestão da música. Onde está porêm aqui nestes versos a noção sim-
ples, inspiradora da música?
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O aspecto de uma escola deve ser o mais atraente possível, 
tanto exterior como interiormente. Se se reconhecesse que 
para as pessoas cujos nervos já não estão muito sãos, é de 
benéficos efeitos um ambiente tornado alegre pela beleza, 
chegando a haver sanatórios especiais para esses meio 
tresloucados, onde as decorações são especialmente estudadas 
sob êste ponto de vista, – que admiração que se cuide da 
mesma forma quando se trata de casas onde as crianças vão 
passar a maior parte do seu tempo? Creio bem justificada 
a aplicação dos preceitos de higiene espiritual aos edifícios 
escolares, de preferência a reservá-los para quando as pessoas 
chegam a êsse estado complicado que reclama a permanência 
em uma casa de saúde.

Parece-me supérfluo dizer como se entende que uma escola 
deve ser bela, tendo declarado que o seu projecto devia ser feito 
por um artista. O pedagogo dará os elementos de que o edifício 
se deve compor; o arquitecto achará a melhor disposição a dar 
ao conjunto e cuidará da parte decorativa.

A impecabilidade da execução da obra é tão necessária e 
importante como o serão a ordem e o aceio depois da escola 
estar funcionando.

O luxo seria condenável, mas a riqueza, onde a puder 
haver traduzida pela solidez e propriedade de todas as suas 
partes, nunca representará um inconveniente em qualquer 
edifício escolar; que os abastados ali encontrem um confôrto 
semelhante ao de seus lares, que os pobres aí se vão regalar de 
bens a que não estão habituados, – tanto melhor! Um capacho 
à porta da aula não terá, por certo, menos valor pedagógico 
do que a folha de papel passento sôbre a carteira do aluno. 
O que é indispensável evitar é a monotonia ou a tristeza dos 
aspectos: paredes todas pintadas de cinzento a pretexto de não 
se conhecerem as dedadas sujas, e desguarnecidas como se 
fôssem de qualquer penitenciária; ausência de graça onde seria 
tão fácil introduzi-la; desamor pelas flôres ou pelas árvores, 
arrasando toda a vegetação em volta da escola, quando seria 
tão útil a sombra em volta da escola, quando seria tão útil 
a sombra de uma árvore ou a doçura de uma flôr, – numa 
palavra, é preciso evitar toda aquela uniformidade que faz 
com que as escolas pareçam edificações para explorações de 
indústria, com o carácter antisocial que elas infelizmente entre 
nós ainda mantêm.

Há um pormenor que eu não compreendi nunca, que é 
de se adaptarem de preferência para todas as aulas, carteiras 
com pés de ferro fundido; são de um aspecto odioso, e sempre 
supus que bastasse a sugestão maquinal da sua forma, para 
que fôssem consideradas antipedagógicas.

Muito cuidado é preciso haver nos assuntos das decorações 
e na maneira como estes são tratados. Parece-me que aqui 
a arte ainda será sempre a melhor balança para tarar a 
importância educativa dos processos. Julgo errada a exagerada 

belos, entendendo-se que até no modêlo de uma máquina pode 
haver beleza. Um professor inteligente acharia nesta colecção 
variada de objectos, um fortíssimo apoio para as suas lições, 
prendendo com facilidade a atenção das crianças.

À míngua de citações eruditas, permita-se-me que eu 
reproduza um exemplo tirado da minha própria, ainda que 
limitada experiência. Como quási todas as crianças felizes, 
contava eu tambêm entre os meus parentes, uma tia velha e 
interessante – senhora distinta e inteligente que tinha vivido 
largos anos na China. Na sua casa de Lisboa havia uma grande 
sala recheada de obras de arte do Império Celeste, em que 
tudo respirava aquela estranha quietação, tam característica 
da arte chinesa até nas suas obras de maior opulência, e aquele 
ar precioso que distingue todos os seus objectos ainda os mais 
insignificantes. Pois naquele tempo não havia para mim maior 
prazer que o de receber da tia velha, uma lição de orientalismo 
infantil na sua sala dos meus encantos; e tudo me ficara 
gravado quanto ela me explicava e contava a propósito de todos 
aqueles objectos, – desde o bonzo sorridente e barbudo que do 
alto de um contador parecia mostrar com orgulho a carnação 
amanteigada de sua barriga disforme até o velho cofre 
acharoado, cuja cadência, embaciada já pelo tempo, esmorecia 
na penumbra junto aos pés de um bufete.

E apesar de serem decorridos trinta anos desde então, 
parece que a estou vendo, a inteligente senhora, de uma vez 
que enfiara no polegar um grande anel de pedra aventurina 
e que, apontando com êle para o alto, me ensinava o gesto 
característico dos chineses quando querem dizer, com ênfase, 
que uma cousa é grande! De muitos pormenores como êste eu 
me recordo ainda, e não exagero dizendo que a impressão de 
exotismo oriental recebida então (muito intensa em relação 
à minha pouca idade), se mantêm ainda intacta, como núcleo 
em torno do qual se foram agregando os conhecimentos 
adquiridos desde essa época para cá.

A arte nas escolas tem por fim revelar ao educando a 
essência ou a forma das cousas, por modos alheios ao processo 
do raciocínio, isto é, baseados directamente nas funções 
sensoriais.

Entre o raciocínio puro e a intuição pura que se revela na 
arte mais abstracta, existe uma gama infinda de gradações. 
O equilíbrio consiste em nos apoderarmos desta escala, 
partindo do seu eixo central e progredindo nas duas direcções 
opostas até os extremos que o nosso temperamento e a nossa 
inteligência marcaram.

•
Tendo procurado explicar como eu julgo que a arte 

deve entrar nas escolas, desejaria ainda dizer alguma cousa 
especialmente sôbre o edifício escolar e o seu mobiliário. 
Escusado me parece dizer que um e outro devem de ser belos, 
isto é, delineados por artistas.
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regras que nos imbuímos, da maneira mais indelével, dos 
sentimentos de ordem, energia, perseverança e adaptação que 
formam a grande e variada lição de harmonia que todos os dias 
a Natureza nos dá.

Ia eu dizendo que não me parecem de uma grande utilidade 
êsses assuntos conceituosos pintados nas paredes de uma 
escola; parece-me antes que as decorações fixas devem ser 
de uma grande discreção para nunca se tornarem fastientas 
aos olhos das crianças. Julgo, porêm, que se devia fazer largo 
êmprego de quadros mutáveis em molduras adequadas, como 
ilustração das mais variadas matérias, reproduzindo, tanto 
quanto possível, obras de arte. Conheço uma enorme colecção 
de grandes estampas litografadas que se vendem por baixo 
preço, devido à facilidade na sua reprodução, e que, sendo 
desenhadas por artistas, se prestam a uma abundantíssima 
ilustração dos mais variados assuntos. Em qualquer dêstes 
quadros, – desde a expressão de uma figura à forma de 
uma nuvem, desde o pormenor de história dos costumes 
à concepção artística do episódio reproduzido, – que lições 
não se podem extrair e, aquela disciplina que, por não fazer 
parte dos programas escolares, não é com certeza de somenos 
importância: o aprender a observar e a discernir para se poder 
raciocinar! Se a esta enorme colecção de litografias estrangeiras 
se acrescentassem outras, feitas expressamente para o nosso 
país, e que reproduzissem as nossas obras de cultura, as nossas 
paisagens e quadros da nossa história, teríamos então um 
material esplêndido para suprir a observação directa onde ela 
fosse impossível ou difícil.

A acompanhar o ensino nacionalizado, deve lógicamente 
procurar-se a nacionalização do edifício escolar. Não devemos, 
porêm, esperar encontrar nos aspectos das escolas modernas 
êste ou aquele estilo do passado; o problema que hoje se 
oferece ao arquitecto é inédito, nova será portanto, tambêm, 
a fórmula que êle há-de encontrar para uma arquitectura 
adequada. O sentimento artístico de quem elabora o projecto 
arquitectónico e o emprêgo lógico dos elementos regionais, 
garantirão o bom resultado de qualquer solução.

•
Fui já demasiado longe na minha excursão, tendo talvez 

ultrapassado de alguma parte os limites que me havia proposto 
guardar; ocorre-me agora, porêm, uma objecção que há pouco 
tempo me foi feita por pessoa muito inteligente mas que, 
sendo pouco afecta à generalidade das cousas de arte, dizia 
não julgar muito importante a questão dos aspectos locais na 
educação das crianças. Perdoar-me há essa pessoa, e todos o 
que assim pensarem, por ter eu justamente querido provar 
o contrário nestas breves considerações que acabo de expor; 
pois estou convencido de que toda a sensibilidade das crianças 
está necessáriamente disposta em harmonia com a sua falta 
de penetração e de profundeza no entendimento; toda a sua 

atribuição didática de certas decorações, desconfiando da 
eficácia dos sermões pintados nas paredes das escolas e os 
quais o educando depressa se habitua a encarar sem a mínima 
comoção. Estas decorações em frisos e painéis, quanto a 
mim, não devem querer substituir o professor na sua missão 
educadora, mas apenas apoiá-lo pelos meios que lhe são 
próprios; mais uma vez se afirma a máxima que a obra de arte 
deve apelar directamente para os sentidos, devendo ser de 
carácter sugestivo e não descritivo.

Vejamos como a prática do ensino isto mesmo confirma. 
– Quando um bom professor faz uma explicação aos seus 
alunos, descrevendo-lhes minuciosamente qualquer aspecto 
ou processo, pode acontecer que estes não atinjam toda 
a significação das palavras que acabam de ouvir; então o 
professor, querendo recomeçar a sua explicação, em vez de 
repetir exactamente o que havia dito, procura achar uma ou 
mais imagens adequadas, escolhe novas palavras atendendo às 
suas qualidades de sonoridade, sublinha as frases por um gesto 
mais marcado… isto é, lança mão da forma artística da palavra 
para sugerir aos alunos o que êle primeiro julgara poder fazer-
lhes compreender por uma simples descrição.

Há um exemplo que me parece reduzir a um pequeno 
esquema tudo o que acima disse em favor da precedência do 
sistema intuitivo no ensino das crianças. – Se, para mostrar 
a uma criança o que é um cubo, desenharmos sôbre um 
papel três quadrados iguais, explicando que êles representam 
respectivamente as projecções horizontal, vertical e lateral 
de um corpo, a criança terá uma certa dificuldade em 
compreender e ligar as ideas; mas se pegarmos no lápis e 
esboçarmos rápidamente uma imagem perspéctica de um cubo 
com um ligeiro sombreado, então escusamos de acrescentar 
mais nada, – a criança compreendeu imediatamente.

Parece-me que com êste pequeno exemplo se pode 
simbolizar a diferença que há entre os processos, artístico 
e scientífico, na educação geral. O facto de julgarmos que a 
representação geométrica (que aqui representa o método 
racional) terá muitas vezes maior utilidade prática, não nos 
impede de reconhecer o valor intuitivo dos processos artísticos 
de educar. Isto quanto ao lado prático da questão; mas quanto 
não vale o que por meio dos exercícios artísticos se ganha, 
imperceptívelmente, na aquisição dêsse optimismo que, na sua 
expressão mais elevada, é o sentimento da beleza!

Convençamo-nos de que se uma simples curva nos 
parece bonita ou bem lançada, é infalívelmente só porque 
reproduz, como um reflexo, qualquer exemplo de submissão 
às infrangíveis leis da Natureza. Desde a curvatura da casca 
de um ovo até à parábola descrita por um cometa, tanto na 
mais humilde folhinha de erva como na figura humana mais 
perfeita, a beleza está simplesmente no concêrto universal 
com que todas as cousas são regidas. E pressentindo estas 
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vivacidade está, por assim dizer, no envoltório e é justamente 
só através desta sua vida superficial que nós poderemos, 
com algum resultado, atingir o seu âmago para os efeitos da 
educação. A formação dos caracteres dá-se do mesmo modo 
como se aprende a falar, – só muito tarde vem o conhecimento 
da razão das cousas que se aprenderam por hábito, – só muito 
tarde se compreende a gramática de uma língua.

Cuidemos da sensibilidade das crianças, habituando-as às 
belas impressões e às belas acções.

A branda argila a que nós procurâmos dar uma forma 
de beleza vai-se tornando a pouco e pouco, começando pela 
superfície o seu enrijecer e só chegando ao núcleo no fim 
de tudo. Tentar proceder invertidamente na educação das 
crianças, é querer encher um vaso cujas paredes estão fendidas 
ou ainda por completar. Comecemos por tornar a fôrma, ao 
menos, bem afeiçoada visto que isso está nas nossas mãos; 
mais tarde se tratará do seu conteúdo, à maneira que se 
pronunciar o temperamento do educando.

As escolas de um país assumem a responsabilidade no 
maior ou menor valor de um povo. – Que as minhas palavras 
confusas sejam de alguma utilidade, chamando a atenção de 
ilustres e incansáveis pedagogos para certos aspectos que, por 
acaso, não tenham merecido, até agora, a devida consideração.»
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3.3. 1923. VISITA AO MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS COM UM 
GRUPO DE OPERÁRIOS

17 Junho 1923
Lisboa
Mosteiro dos Jerónimos

Fig. 9 LINO, Raul – «[Visita ao Mosteiro dos Jerónimos 
com um grupo de operários]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 17 
Junho 1923. 5 f. Consultado no Arquivo da Família Raul 
Lino em Lisboa, Armário B: Pasta Relatórios, Artigos e 
Pareceres (1.º vol.), 34

Este pequeno texto inédito, escrito no final da Primavera de 1923 com grande simplicidade e 
clareza, é uma breve lição de história da arquitectura oferecida a um grupo de operários no início 
de uma visita ao Mosteiro dos Jerónimos.
Com o objectivo de lhes ensinar a identificar a verdadeira natureza da expressão arquitectónica do 
monumento, Raul Lino descreve e contrapõe dois grandes modos de arquitectar: o estilo clássico
e o estilo gótico, num registo que demonstra o cuidado com que, desde muito cedo, preparava 
cuidadosamente todas as mensagens a proferir perante qualquer assistência.
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tido tempo para me enfronhar nos alfarrábios, felizmente que 
tenho podido admirar e muito sentidamente toda a minha vida 
as grandes obras de arte, nomeadamente as da arquitectura.

Desta admiração intensa, ou deste dedicado amor, 
advém-me uma convicção – para meu uso próprio, mas que me 
apresso a comunicar-lhes hoje –, uma ideia minha arraigada, 
que se dela se quiserem os Senhores compenetrar – certa 
clareza lograrão, eu espero, no discernimento e crítica dos 
diferentes estilos.

É que há só dois estilos fundamentais, ou melhor – duas 
grandes divisões na maneira de conceber obras de arquitectura. 
E nestas duas grandes divisões cabe em arrumação subordinada 
toda a diversidade de estilos, como quer que se denominem.

Não lhes faça portanto confusão, meus Senhores, a 
quantidade de estilos em que se ouve falar, – grego, romano, 
românico, gótico, renascimento, barroco, os de D. João V, de D. 
Maria I, os dos reis franceses Henrique II, Luís XIV, XV ou XVI, 
o império etc. etc.

Apresso-me também a dizer-lhes que se vou procurar 
definir os dois estilos ou modos essenciais da arquitectura é 
que este edifício dos Jerónimos se presta como poucos para 
lhes demonstrar praticamente não só uma e outra forma bem 
diferenciadas, como o embate das duas tendências, a mistura 
dos dois géneros ou a sua combinação.

Se os Senhores estas coisas não souberem observar, não 
poderão compreender bem o que este edifício e alguns outros 
desta mesma época, significam como espelho da vida espiritual 
daqueles tempos, numa época em que se deu um grande passo 
na marcha geral da civilização.

Ora os dois grandes modos de arquitectar são: aquele que 
teve o seu auge de perfeição na antiguidade clássica dos gregos 
e romanos – o estilo clássico ou greco-romano se quiserem, e 
aquele outro estilo de origem muito diferente – dos países do 
Norte – a que se convencionou chamar o estilo gótico.

Eu não lhes falava nestas coisas se não tivesse a certeza, 
com a quantidade de revistas ilustradas que hoje circulam, 
que a nenhum dos Senhores é estranho, por um lado o 
aspecto de um templo grego, arco do triunfo romano ou 
construção semelhante; por outro lado o aspecto de qualquer 
catedral gótica das cidades do Norte, – catedrais  algumas que 
estiveram muito em evidência durante os bombardeamentos 
da grande guerra.

Infelizmente não temos em Lisboa exemplos completos e 
originais de uma e de outra espécie de arquitectura. Existem 
em Évora ruínas notáveis de um templo romano, e na Batalha 
temos um bom exemplo do que seja uma perfeita obra gótica.

«Os senhores vêm aqui para admirar este esplêndido 
monumento e não serei eu que lhes detenha a sua atenção por 
muitos minutos – ansiosos como devem estar por gozar os 
aspectos surpreendentes que esta obra oferece aos seus olhos 
cansados talvez das coisas feias ou pelo menos da vulgaridade 
de todos os dias.

Mas eu não os vou castigar com um discurso. Nós não 
vimos aqui em comemoração histórica, nem pretendemos 
mesmo evocar toda a época gloriosa a que o monumento 
está ligado. Não é essa a minha intenção nem os Senhores o 
podem esperar de mim. Para tal bem podem aqui voltar – e o 
monumento é digno de repetidas visitas – e então mais bem 
guiados do que hoje, na companhia de algum historiador, 
poeta ou literato, ouvirão da sua boca privilegiada a palavra 
nobre e alevantada que os faça estremecer de comoção perante 
o evocar desses tempos heróicos.

Ou os senhores voltam aqui numa hora de boa disposição, 
trazem consigo os Lusíadas, sentam-se à sombra destas 
paredes e entregam-se ao sonho que lhes sugere a leitura da 
obra escrita e a contemplação da que aqui têm erguida em 
vulto palpável.

Quero crer que hoje vimos aqui todos principalmente para 
admirar a obra arquitectónica, ficando-lhe com maior amor. Mas 
para bem amar uma coisa temos de lhe compreender primeiro 
a sua beleza. Pois é o que eu vou tentar: elucidá-los quanto eu 
puder sobre a expressão arquitectónica do monumento.

A arquitectura é semelhante a uma linguagem falada. – 
Uma língua não se cria de um dia para o outro. Isto tudo que 
os Senhores aqui vêem não foi criado desde a raiz num dado 
momento; não saiu assim inteiro e original da imaginação de 
um artista.

Há em todas as obras de arquitectura, a par de influências 
ocasionais, uma grande parte de herança em formas e 
processos. É esta continuidade no desenvolvimento de um 
mesmo género de arquitectura que constitui o que se chama 
um estilo. Portanto para conhecer um estilo é conveniente 
conhecerem-se-lhe os antecedentes. Um pouco assim como 
para conhecer uma pessoa se gosta de saber primeiro de quem 
é filha ou de onde veio, sobretudo como se fez a sua educação, 
que ocupações tem tido na sua vida, etc.

Ora meus Senhores, eu creio que não tenham muito tempo 
para se dedicarem a fundo ao estudo deste assunto. Devo 
dizer-lhes que também a mim, a vida não me permite passar 
os dias nas bibliotecas e arquivos. Não posso trazer aqui ao seu 
conhecimento nada que não esteja já publicado nestes livros 
mais ou menos ao alcance de toda a gente. Mas se não tenho 
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Ora a humanidade marcha sempre de reacção em reacção. A 
centelha da velha civilização clássica nunca se apagou de todo. 
O mundo antigo grego romano com a sua organização arre-
dondada e completa, a sua compreensão calma da existência e 
vida de certezas exercia uma atracção – fascinava os homens 
da edade média, era para eles uma visão de beleza perfeita, sob 
todos os pontos de vista – na vida, na arte e em tudo.

Esta atracção para o mundo antigo e clássico foi julgada 
durante muito tempo como sacrílega e condenável, de modo 
que o que se ia descobrindo em escritos ou obras de arte, como 
estátuas que se desenterravam aqui e acolá, era guardado a 
princípio em segrêdo ou passado de mão em mão entre as 
pessoas estudiosas – apenas – ou as de ideas mais liberais. 
Mas a tendência tinha de se generalizar; em breve apaixonava 
toda a gente de toda a parte. Da Itália passou para a França, 
para a Espanha, para a Inglaterra, Alemanha e também para 
Portugal. Chamou-se a esta grande, a esta enorme mudança: 
o Renascimento. Em Portugal coincidiu com a gloriosa época 
dos descobrimentos que por sua vez tiveram larga influência 
na expansão dos povos e no desenvolvimento do comércio, que 
caracterizam os tempos xxxxxxx modernos e actuais.

Foi portanto em pleno Renascimento que calhou a 
fundação por D. Manuel deste mosteiro de Belém. Não 
havia então nesse tempo nem a imprensa jornalística, nem 
as revistas ilustradas, nem a fotografia, nem a facilidade de 
transporte ou a regularidade e frequência dos correios; de 
modo que nós, um tanto afastados da Itália – que foi o foco ou 
berço do Renascimento – não estávamos ainda nada correntes 
no uso dessa arte nova do Renascimento.

Quando D. Manuel lançou a primeira pedra para a 
construção deste belíssimo monumento, aí pelo ano de 1500, 
pensava-se em o executar naturalmente nos moldes tradicionais 
que eram então à maneira gótica. Só a pouco e pouco se foram 
introduzindo os motivos dessa arte nova do Renascimento. 
Sabe-se que nos portais, por exemplo, trabalhou um escultor 
francês, e porque os nossos artistas se fossem apoderando da 
nova expressão, quer indo pessoalmente à Itália, quer vendo o 
que os estranjeiros de lá e da França para aqui traziam, o que é 
certo é que quando cincoenta anos mais tarde se completava a 
capela-mor, já aí impera o novo estilo do Renascimento, tendo 
desaparecido todo o vestígio da arte tradicional gótica.

Em resumo – este mosteiro dos Jerónimos é a expressão 
plástica da grande transição dos tempos medievais para os 
tempos modernos; mostra um pouco tardiamente – porque o 
gôsto e a ciência de construir não podem evolucionar com a 
mesma rapidez que o espírito humano – mostra como ao ideal 
gótico se substituía o pensamento moderno.

Se me permitem tentar exemplificar por uma imagem 
única qual foi esta grande mudança – direi que a arte gótica 
pura corresponde aos tempos em que se acreditava num 

Mas se os Senhores puderem pôr na sua imaginação um 
templo grego ou romano e do outro lado uma catedral gótica, 
não se podem furtar ao espanto que causa pensar quão 
profundamente diversas, dentro da sua perfeição, são estas 
duas espécies de arquitectura.

Assim como na Europa há o tipo meridional dos morenos, 
de cabelo escuro e olhos negros, e o tipo dos países do Norte de 
gente loira, tez claríssima e olhos azuis, – assim também há na 
nossa civilização os dois géneros de arquitectura: o clássico e o 
gótico; sem que se possa dizer ser este mais belo que aquele ou 
aquele mais importante que o último.

Estas duas formas de linguagem arquitectónica nasceram 
em épocas muito diferentes, mas ambas se desenvolveram, 
ambas atingiram em determinadas circunstâncias e cada uma 
no seu género – a suma perfeição.

A arquitectura clássica produziu as suas obras mais belas e 
mais importantes há já mais de 2000 anos. Ela é bem filha da 
região do Mediterrâneo, dos países do céu azul e do sol doirado, 
terras da abundância e de vida mais fácil, países onde o solo dá 
o pão farto, os frutos mais saborosos, o azeite e o vinho.

A arquitectura clássica nas suas linhas claras, cheias de 
placidez, respira a satisfação nos bens terrenos, a conformidade 
sem resignação com a existência – tal como ela é –, o pleno gôzo 
da vida presente.

Quando a velha civilização sossobrou e que as raças fortes 
mas bárbaras do Norte invadiram Roma, há perto de 1500 
anos, a arquitectura clássica quasi que se apagou. Depois 
passados alguns séculos, muito lentamente, foi-se criando e 
desenvolvendo num foco muito afastado do Mediterrâneo 
aquela outra arquitectura muito diferente da clássica, a que 
hoje chamamos gótica.

Esta outra arquitectura – a gótica – nasceu de um espírito 
muito diverso daquele que gerou a arquitectura clássica.

Os homens tinham entretanto aprendido a não se 
contentarem apenas com os bens terrenos e com os prazeres 
da vida presente. Pensava-se muito na vida que depois da 
morte é começada; um poder de dúvidas assaltava o género 
humano que chegou a acreditar com enorme pavor que o ano 
1000 seria o fim do mundo. Os pensadores debruçaram-se 
cada vez mais sobre as suas almas, confinavam-se nas suas 
preocupações especulativas – isto é: cismavam demasiado, 
“matutavam” – como se costuma dizer, – cheios de apreensões, 
ansiando depois por se libertarem das teias de preconceitos 
em que se enredavam. E procuravam fugir a direito, para cima, 
para fora do mundo real – desprenderem-se da vida terrestre, 
fugirem para o alto…

É a este estado de espírito que corresponde a arte gótica nas 
suas últimas consequências, a arte por excelência das grandes 
catedrais do Norte, construídas até à data deste mosteiro.
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com todas estas intersecções ou penetrações. Como numa 
velha árvore não se pode dizer: nesta linha termina a raiz e 
aqui começa o tronco, – aqui também é tudo vago, é contínuo, 
sem interrupção o desenvolvimento. A arquitectura vai 
subindo e vai florindo e por fim termina em cima com pena de 
não poder crescer ainda mais alto…

Este é o sentir gótico. Mas agora quero preveni-los de 
uma particularidade importante que no interior desta igreja 
claramente se manifesta interessante que no interior deste 
templo melhor podemos observar. Foi, como disse, toda esta 
construção planeada mais ou menos nos moldes tradicionais 
da arquitectura medieval. Mas os tempos haviam mudado 
e desaparecido tinha tambêm entretanto aquele espírito 
gótico em que as almas constrangidas ansiavam por fugir da 
terra para o céu das alturas. Os grandes pilares esguios não 
se lançam aqui num naco, como nas catedrais góticas, até 
se dissolverem lá muito em cima numas abóbodas que pela 
sua grande altura parecem querer-se esquivar aos nossos 
olhares. Assim alguns dos Senhores o terão porventura 
podido ver na Batalha ou em Alcobaça. Aqui, pelo contrário, 
os pilares logo em si nos prendem com o seu complicado 
lavor; na extraordinária amplidão deste cruzeiro sentimo-nos 
antes empolgados do que conduzidos para o alto. É que os 
portugueses de então tinham todas as suas atenções dirigidas 
no sentido do horizonte, todo o seu pensamento estava fito no 
mar, nas descobertas ou no Oriente. Se levantamos as cabeças 
sob estas riquíssimas abóbadas, e nosso olhar não se perde 
nas alturas, fica antes bem preso na rede daquelas nervuras 
e encontramos lá no cimo de tudo as armas de Portugal, os 
castelos e as quinas, mais as esferas armilares e as cruzes de 
Christo, como símbolos da verdadeira finalidade de esfôrço da 
raça: o engrandecimento da Pátria pela expansão através dos 
mares.

Mas os Snrs. devem estar ansiosos, e com razão, por 

visitar o monumento, – e do mais que for ocorrendo 

conversaremos pelo caminho…

Lisboa, 17 de Junho de 1923. Dirigido a um grupo de 
operários junto da entrada dos Jerónimos.»

Adamastor e se receava a sua ira tenebrosa; enquanto que 
com o Renascimento veio a convicção que ao homem bem 
intencionado e livre de preconceitos toda a ousadia é permitida 
desde que resulte no bem de todos.

Meus senhores, se ainda têm paciência para me ouvir, falta 
ainda dizer-lhes no que consiste a diferença fundamental entre 
as maneiras clássica e gótica de arquitectar.

Peço-lhes outra vez que se ponham em imaginação diante 
de um templo romano ou grego. Ou se quiserem então, para 
não irmos tam longe, imagine-se de pé no Rossio – diante do 
Teatro Nacional, que dá uma pálida idea desses templos.

Vejam a clareza de toda a composição, com as suas 
colunas, entabulamentos ou cimalhas corridas, vãos simples e 
simétricos, o cortamento de tudo pelo frontão liso.

Na criação de obras de arte, os artistas – quando não 
queiram, propositadamente ser extravagantes – submetem-se 
instintivamente a certas leis da Natureza, – digo instintivamente 
porque não precisam de ter a consciência dessas leis.

Ora na arquitectura clássica as leis em que tudo se baseia são 
as leis do equilíbrio dos corpos sólidos. O artista que arquitecta 
nos moldes clássicos nunca perde o sentimento dessas leis do 
equilíbrio, nunca se esquece de que está a lidar com pedras que 
vai sobrepondo umas às outras sucessivamente.

Começa por assentar os degraus ou socos; em cima destes 
as bases das colunas – todas à mesma a altura, bem alinhadas –; 
sobre estas os fustes das colunas – verdadeiros esteios activos 
a suportarem o peso dos entabulamentos e da cobertura. Os 
capitéis são a expressão da resistência ao peso do que se lhes 
sobrepõe; a cimalha com o seu pronunciado balanço ou saliência 
da idea da função protectora da cobertura; finalmente as linhas 
do frontão adaptam-se em absoluto à forma do telhado que 
tudo fica arrematando de uma maneira decidida e nítida… 
Lembram-se de que lhes disse que esta arquitectura calma 
representa a conformidade com a existência tal como é?

Vejam agora que diferente é a maneira gótica em que foi 
planeada esta obra; aqui parece que os artistas zombam das 
qualidades da pedra com que construem; desprezam o carácter 
do material; na sua generalidade dão-nos a impressão que 
não precisam de se sujeitar às leis de equilíbrio dos corpos 
sólidos. Parece de facto que se regem por outras leis muito 
diferentes; o seu instinto parece que se guia pelas leis do 
crescimento orgânico do mundo vegetal. O desenho das suas 
obras assemelha-se ao crescimento de uma planta. Vejam que 
mobilidade; não podemos fixar um ponto deste portal que não 
sejamos logo distraídos para cima, para o alto.

Na arquitectura clássica vemos muitas vezes as juntas das 
pedras acentuadas , abertas em profundos regos a marcarem 
bem a justaposição dos blocos, a sobreposição por camadas. 
Nada de isso na arquitectura gótica. Reparem logo nas bases 
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3.4. 1934. O ROSSIO

5 Março 1934
Lisboa
1ª reunião do Conselho de Estética Citadina da Câmara Municipal de Lisboa

Fig. 10 LINO, Raul – «O Rossio». [Dactiloscrito]. Lisboa. [CML. 
Conselho de Estética Citadina: 1.ª reunião]. 5 Março 1934. 3 
f. AFRL Lisboa, Portugal. Armário B: RAP (1.º vol.), 72.

Em Março de 1934, as primeiras reuniões do Conselho de Estética Citadina da Câmara 
Municipal de Lisboa foram dedicadas à apresentação de variados argumentos e impressões 
sobre a urgência de recuperação da imagem global do Rossio desvirtuado por inúmeras obras 
particulares, conduzindo mais tarde à definição de um processo do concurso para um plano de 
melhoramento estético da importante praça da capital.
O vogal Raul Lino, provavelmente em representação da Academia Nacional de Belas-Artes, 
apresentou no primeiro encontro esta breve explanação sobre a arquitectura do Rossio, 
condenando a possibilidade de uma reconstituição histórica da sua arquitectura pombalina, mas 
sugerindo uma nova imposição de ritmo de desenho das fachadas e a introdução de um andar de 
coroamento de todos os edifícios para definição de uma nova imagem de conjunto.
Em muitas ocasiões posteriores, na obra escrita e lida do arquitecto – em novas explanações, 
pareceres, artigos, palestras – o Rossio teve posição privilegiada.



MARTA ROCHA MOREIRA · O VALOR DO TEMPO. O PROGRAMA INTELECTUAL E ARQUITECTÓNICO DE RAUL LINO 3. O ARQUIVO PESSOAL DE RAUL LINO: AMOSTRA  235

Complemento indispensável desta disposição, para 
equilíbrio das fachadas, seria a construção de dois arcos 
decorativos à entrada da Rua do Amparo e da Calçada do 
Carmo, fechando assim e dando unidade aos lados da praça. A 
construção destes arcos a grande altura do chão, não oferece 
dificuldade técnica maior nem representa qualquer prejuízo 
dos prédios ou inconveniente para os seus moradores. Quanto 
à xxxxxxx execução dos pavilhões referidos, devemos pensar 
que qualquer inconveniente que de aí nasça será compensado 
pelo acréscimo da área útil habitável dos prédios.

Tratando-se do Rossio, não posso deixar de lastimar 
que não haja sido consentida – aqui, como em muitos 
outros pontos da cidade – a existência de árvores grandes e 
desenvolvidas, tam justificada é a sua presença por causa do 
nosso clima, como da mesma maneira desejável continuava a 
ser a sua ramaria para disfarce da pobreza arquitectónica das 
casas em volta. 

E quanto às fontes – as que ali existem, triste imitação de 
ferro fundido das da Praça da Concórdia em Paris (e mais triste 
se tornam pela quasi permanente ausência do jorrar da água), 
podiam ser com vantagem substituídas por outras mais nobres 
e mais originais, executadas na boa cantaria. Lembremo-
nos de tanto exemplo que há nas cidades e vilas do país, 
onde encontraríamos motivos suficientes de inspiração. Que 
nobreza, grandiosidade – pode dizer-se – não imprime à Praça 
de Geraldo em Évora a sua antiga e conhecida fonte.

Lisboa, 5 de Março de 1934»

«É lugar comum dizer-se que acordámos tarde xxxxxxxxx 
bastante para salvar o Rossio. Tinha sido facílimo, antes de 
haver sofrido as suas transformações mais importantes, 
enriquecer-lhe a arquitectura por meio de pilastras com seus 
capitéis, acentuação dos vãos principais, emprêgo de fogaréus 
ou obeliscos, etc., para então se sujeitarem tôdas as obras dos 
particulares a certo plano subordinado à feição arquitectónica 
da praça.

Hoje, porém, o completo desenfreamento com que 
foram executadas importantes obras particulares e as de 
transformação nos estabelecimentos comerciais, o modo 
desordenado de tôda a publicidade em tabuletas e anúncios 
luminosos – tornam extremamente difícil restabelecer o ritmo 
da praça, já não digo a sua primitiva fácies arquitectónica.

Reconstituir a arquitectura do Rossio como ela era 
primitivamente, parece-me além de utopia – inutilidade. 
Não se xxxxx compadece a bulhenta e remexida vida citadina 
actual, o permamente banzé da praça pública, com a placidez e 
a simplicidade honesta das casas pombalinas.

Mas se não pensamos numa reconstituição histórica, – 
nem a desejamos, – devemos considerar que a xxxxx imposição 
de marcado ritmo à arquitectura das paredes do nosso fórum, 
se bem que difícil, não é impossível.

Deixemos, por enquanto, a parte baixa das casas, por ser 
o problema aqui demasiado complexo e a sua solução cheia 
de dificuldades quando se tratasse de materialmente a pôr 
em prática. Podemos no entanto – sem dificuldade técnica 
máxima, nem prejuízo do comércio, cuidar da parte alta da 
praça, do seu recorte aéreo – da skyline, como os ingleses 
lhe chamariam. Julgo podermos enriquecer a rítmica desta 
arquitectura que – pode dizer-se, deixou de existir – atabafada 
como está pelos motivos duma publicidade berrante, 
indisciplinada e por vezes mesmo bárbara e brutal, – podemos 
enriquecer o aspecto arquitectónico do Rossio relevando-lhe 
a parte superior da casaria por meio de certas obras que não 
desmanchem o vago sabor pombalino que a custo ainda aí se 
descobre. Lembro-me de que o alteamento dos extremos das 
fachadas da praça, sob forma de pavilhões correspondentes à 
largura dos últimos troços de frontaria, é talvez das maneiras 
mais simples de compor o aspecto arquitectónico da praça. 
Mansardados, ou não, erguendo-se à altura de mais um 
andar, guarnecidos de quaisquer terminações ou acrotérios 
decorativos, estes pavilhões marcariam bem os cantos da 
praça, logo diminuindo a importância das outras excrescências 
que existem e que melhor disfarçadas ficariam ainda se fosse 
possível levantar um andar geral em tôrno de todo o Rossio, ao 
qual então se sobreelevariam os pavilhões terminais.
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3.5. 1934. O FUNCIONAMENTO DO ROSSIO COMO VERDADEIRO 
CORAÇÃO DA CIDADE

15 Março 1934
Lisboa
Reunião do Conselho de Estética Citadina da Câmara Municipal de Lisboa

Fig. 11 LINO, Raul – «[O funcionamento do Rossio como 
verdadeiro coração da cidade]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
[CML. Conselho de Estética Citadina]. 15 Março 1934. 2 
doc. 15 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 70, 71.

Dez dias depois da explanação anterior, de acordo com uma nota publicada a 16 de Março no 
Diário de Notícias, uma sub-comissão do Conselho de Estética Citadina da Câmara Municipal de 
Lisboa, constituída por Pardal Monteiro, Rebelo de Andrade e Raul Lino, apresentou as bases de 
um projecto de regularização arquitectónica do Rossio.
Leu-o Raul Lino, diz a notícia.
Escreveu-o também o arquitecto com ou sem a colaboração dos seus dois colegas?
Certo é que a data deste episódio coincide com a do texto «[O funcionamento do Rossio como 
verdadeiro coração da cidade]» guardado no Arquivo da Família Raul Lino.
Apesar de uma primeira parte dedicada à circulação de peões e veículos cujo conteúdo não se 
assemelha em nada às ideias defendidas por Lino, os argumentos das suas primeiras declarações 
são afinados e estabelecidos como possíveis bases de um concurso que a Câmara Municipal de 
Lisboa lançou no Verão daquele ano junto de artistas nacionais.
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Se o Rossio é coração do movimento ambulatório e de 
rodagem da capital, pelo que parece haver de forçoso no 
cruzamento aqui de todos os itinerários da vida citadina, – 
é também principal órgão urbano por excelência já pela sua 
posição topográfica, já por fôrça da tradição que motivam o 
concentramento aqui das mais importantes manifestações 
da sua agitação arterial. Por isso é naturalmente o Rossio 
centro considerável de comércio, lugar preferido para o trato 
de negócios, ambicionado local para sedes de estabelecimento. 
E de aí resultou o aspecto desordenado da praça, que todos 
conhecemos e que se deve ao desinterêsse de passadas 
vereações demasiado prontas em aceitar por boas tôdas as 
fantasias daqueles que empreendiam obras de transformação 
nas suas fachadas.

Mas o Rossio não é só dos comerciantes ali estabelecidos, 
nem dos ociosos que param à porta dos cafés, não pertence 
tampouco exclusivamente aos estetas que por lá passam 
todos os dias. O Rossio é de todos nós que habitamos a cidade 
de Lisboa, – mais, pela sua alta categoria histórica pertence 
ao país todo; e é indubitàvemente à Câmara Municipal que 
incumbe cuidar dos seus aspectos como praça representativa.

Que há a fazer nesta altura depois dos estragos que lhe têm 
sido infligidos na regularidade das suas fachadas? Primeiro 
que tudo – enfrear os ímpetos de transformação arquitectónica 
que continuam a ameaçar aquela pobre estética, sujeitando-os 
de início a normas dimensionais e rítmicas, submetendo-os 
igualmente a uma censura artística eficiente. Esboçar então 
e depois as possibilidades de qualquer obra que enriqueça, 
dignificando-a arquitecturalmente, a parte alta das xxxxxxxxx 
frontarias, os seu recorte aéreo.

Queremos dizer: proporíamos que fossem estabelecidas as 
seguintes regras quanto a futuras transformações – 

1.º Que se respeitem, na sua importância estrutural-
expressiva simétrica, tôdas as pilastras que ali existem e que 
marcam elementos verticais dum sistema perfeitamente 
regular;

2.º Que êste sistema seja completado por divisão 
transversal constante de estritas faixas horizontais seguidas 
– para separação dos andares, formando assim, com os 
elementos a prumo, um quadriculado absolutamente regular 
em cujas malhas ficariam incluídas tôdas as futuras obras de 
feição individualizada.

Passaria a ser obrigatório o respeito por estes elementos 
da primitiva estrutura geral da praça, e tôdas as obras que 
se projectassem não poderiam atingir, estreitando-os, estes 
elementos perpendiculares; emquanto que no sentido da 

«O funcionamento do Rossio como verdadeiro coração da 
cidade no que respeita o movimento do seu trânsito, levou-
nos, antes de pensarmos na questão pròpriamente estética, 
a considerar o que seria possível fazer-se para facilitar a 
circulação de peões e de veículos, sobretudo no sítio das suas 
mais apertadas embocaduras.

Abstraímos por agora do complicado cruzamento de carros 
– eléctricos e outros – à saída da Rua Augusta, que se não pode 
modificar emquanto dure o sistema de cais de partida das 
carreiras na sua actual disposição. Mas pensamos desde já que, 
num futuro mais ou menos próximo, pode vir a ser necessário 
o alargamento das embocaduras mais pejadas pelo trânsito de 
veículos, e que a maneira mais simples de remediar êste apêrto, 
sem haver que deitar abaixo prédio algum, seria o alargamento 
da faixa de rodagem conseguido à custa dos passeios. Isto 
é: o quarto de círculo do tornejo dos passeios passaria a ser 
inscrito, com raio muito maior, na tangência dos cunhais das 
casas. Naturalmente é indispensável a expropriação duma 
parcela do estabelecimento que ocupa a esquina, por onde 
se faria então a travessia dos peões de uma para a outra face 
do quarteirão. Mas a expropriação desta parcela não tem 
importância que se compare com o custo e o prejuízo da 
demolição de parte do edifício – de alto a baixo.

Outro inconveniente que notamos no trânsito do Rossio é 
a constante passagem de peões através das faixas de rodagem, 
mormente perto das esquinas, – inconveniente agravado pela 
usual despreocupação com que o nosso público abusa desta 
liberdade. Julgamos haver fortes razões para não ter sido 
ainda introduzido entre nós o sistema dos pontos obrigatórios 
de travessia, assinalados por carreiras de pregos cravados no 
leito de rodagem. De outro modo já há muito que a Polícia 
de Trânsito teria empregado esta disposição que noutras 
grandes cidades é julgada indispensável. Mas muito melhor 
resultado que estes carreiros à superfície, que exigem sempre 
certa fiscalização policial, dariam as passagens subterrâneas 
construídas nos locais criteriosamente determinados.

Tôdas estas disposições se tornam claras pela leitura do 
gráfico que acompanha êste parecer e onde avulta pela sua 
magna importância o traçado de um maior túnel que xxxxx 
ligaria a extremidade Norte do passeio ocidental do Rossio 
com a placa ao Sueste da Praça dos Restauradores.

Exposta sumariamente a ideia dêstes melhoramentos no 
que respeita o trânsito, vejamos o que se pode fazer no não 
menos delicado capítulo da polícia estética da praça.

·
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em si, como também as perspectivas, agora pobres, dos seus 
principais acessos (Ruas 1.º de Dezembro, da Betesga, Nova do 
Carmo, etc.).

Não se trata de fazer um Rossio novo e não se pretende 
restaurar um Rossio antigo. Para concepções que em tudo 
querem ser modernas, não falta terreno nos bairros novos, – 
que aí se construa a praça ideal. Com restaurações arqueológias 
não é o Rossio compatível, porque sempre foi e continuará a 
ser a praça mais central e mais cheia de vida de tôda a cidade, 
não podendo nela ser iludida a sua feição evolutiva.

Mas por isso mesmo que é a praça mais representativa da 
vida burguesa de Lisboa, temos de lhe procurar o vestido digno 
da sua importância. Lisboa não se compõe só de comerciantes, 
nem de industriais, tampouco de artistas apenas ou de ociosos 
– (ainda que estes justamente façam dos passeios do Rossio 
seu aborrecido parlamento). Não devemos ouvir apenas o 
que nos diz o lojista, nem confiar demasiado nas razões do 
hoteleiro, não fazer caso só do que o artista propõe, nem tomar 
como dogma as sentenças do ocioso. A todos há que atender na 
medida do possível e da conveniência geral, e é à acção tutelar 
da Câmara que compete zelar pela boa apresentação do nosso 
"forúm" no que respeita a estética, impedindo que êle seja 
campo livre oferecido a tôdas as extravagâncias, fazendo com 
que nele se mantenha o decôro que à cidade e a seus visitantes 
é devido.

Parece-nos portanto muito recomendável que a Câmara 
Municipal abra concurso entre artistas nacionais para 
projecto de uma obra que se impõe e que seria levada a termo 
quando e como a Câmara determinasse. Não se inculque 
nos concorrentes o estilo em que teriam de elaborar as suas 
concepções. Ao seu critério, à sua sensibilidade ficaria o achado 
da nota estilística. Indique-se apenas o que acima expusemos 
quanto a divisão e altura das fachadas e quanto ao propósito 
de levantar os seis corpos extremos no intúito de criar recorte 
mais imponente, sugerindo-se ao mesmo tempo a eventual 
necessidade de qualquer ligação das fachadas na sua parte alta 
e por cima das duas ruas médias.

Aceite êste plano, seria indispensável regular também a 
construção dos anúncios luminosos que deviam igualmente 
ficar sujeitos a certa pauta inscrita sôbre as casas, mas com 
excepção dos corpos terminais que permaneceriam livres dêste 
estardalhaço de publicidade. E que os projectados anúncios 
luminosos não deixassem de ser submetidos, como tôdas as 
obras da praça, à censura do Conselho de Estética Citadina.

Continue êste género de reclamos a alegrar a parte alta 
das casas, e volvamos entretanto as nossas vistas para a terra 
e para o centro da praça. Já fizemos algumas considerações 
sôbre o arranjo do trânsito; cuidemos agora também do 
embelezamento do Rossio a meio do espaço e a altura dos 
nossos olhos. 

altura, qualquer transformação ficaria sempre limitada por 
uma das faixas horizontais, não importando que a obra abranja 
2, 3 ou mais andares.

3.º Estabelecer-se-ia o perfil ou recorte aéreo, a cércea – 
(queiram Vs. Excias. ler gabari, se preferem) – da cansaria, não 
sendo permitido ultrapassar esta linha em caso algum, até que 
porventura a Câmara resolvesse traçar nova delimitação aérea.

Por agora propomos fique determinado que todo e qualquer 
e qualquer aumento em altura das fachadas deva atingir 
exactamente o nível da mais alta cimalha do Hotel Metrópole, 
base do seu frontão, parecendo que êste aumento será, ainda 
por muitos e muitos anos, suficiente para as necessidades 
utilitárias da nossa praça. Desejaríamos no entanto que 
êste aumento, representativo de certo acréscimo de riqueza, 
pudesse operar-se de seguida e ràpidamente, para benefício da 
regularidade de configuração desta arquitectura.

êste alteamento geral das três paredes da praça não 
prejudica, quanto a nós, o efeito do Teatro Nacional, – 
construção que mais domina pelo eterno prestígio das suas 
linhas classicistas, do que pròpriamente pela sua altura, e que – 
de resto – foi concebida segundo cânone de edifício mediano.

Não podemos deixar de notar que na sua grande maioria, 
as construções do Rossio, sítio da maior importância 
comercial, medem hoje ainda a mesma altura que a quando 
da sua execução, há mais de 170 anos, no tempo do Marquês 
de Pombal. (Simples observação à margem, com vista àqueles 
que, iludidos com a tal intensidade de desenvolvimento que 
só existe na sua fantasia, preconizam e julgam de urgência a 
construção de arranha-céus em Lisboa.)

Mal ficaria ao Conselho de Estética Citadina limitar-se a 
estabelecer pautas para altura ou largura de fachadas. Não é 
isto mais que simples modo de arrumação, insuficiente para 
criar a desejada rítmica. Nós julgamos que de arquitectura 
a visão completa inclui mais alguma coisa do que o jôgo de 
geometria nos alçados. A extensa casaria em tôrno do Rossio 
pede qualquer sôpro de espírito que lhe imprima carácter 
acima do estilo rigorosamente utilitário – tanto em voga 
nestes últimos tempos. Há que pôr de parte o projecto de tudo 
arrasar para criar tudo de novo em seguida. Esperamos que 
o terramoto não se repita! Temos, pelo contrário, de contar 
com muitas obras já existentes e alguns estropeamentos 
irreparáveis que impossibilitam a organização de um todo 
harmónico, pelo menos na parte baixa das casas. Salvemos 
portanto a parte superior da praça, a sua linha de recorte de 
encontro no céu. Nos extremos das suas três alas existem 
corpos de fachada, todos de igual largura, entre pilastras. 
Aproveitemos tal disposição para altear estes troços de edifício 
de modo a estabelecer nas seis esquinas principais outros 
tantos corpos mais erguidos, torreões que de novo imprimam 
marcada fisionomia à praça, enriquecendo não só o Rossio 
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As fontes que ali existem são imitações baratas, e sem 
interêsse artístico, das da Praça da Concórdia em Paris. Que 
belo motivo não seria para outro concursp entre artistas 
nacionais o projecto de novas fontes para serem executadas 
nos nossos preciosos mármores! Quanto não ganharia  
xxxxxxxxx em nobreza a praça com a feliz substituição destas 
fontes?

E que utilidade têm 4 pequenas placas empedradas, 
circulares, que rodeiam o monumento a meio da superfície 
asfaltada? – Lugar indicado para outros tantos grandes vasos 
decorativos, também de mármore! Belo tema para incluir no 
concurso das fontes.

Não podemos terminar esta exposição sem falarmos ainda 
das árvores. As que actualmente ali existem, por infelicidade, 
são das que dão folhas por conta e em pequenas prestações, 
para grande desespêro dos que na torneira do meio-dia ali 
têm de esperar a passagem dos carros eléctricos. De folhagem 
caduca, deixam a descoberto durante tôda a quadra invernal 
a balbúrdia arquitectónica da parte baixa da praça. Não seria 
possível, para digressão da vista, plantarem-se algumas 
árvores de folha permanente ao menos no pequeno largo 
em frente ao palácio Regaleira? Seria verdadeiro refúgio aos 
olhos escaldados pela pedraria nua e crua da baixa, e, tomado 
o gôsto, quem sabe se o exemplo se multiplicaria com agrado 
para muita gente.

Que as floreiras xxxxxxxx em tôrno dos lagos não 
apresentaram ainda a disposição vistosa que tanto 
desejaríamos ver, deve ser registado. Mas êste pormenor é 
apenas consequência da enorme falha na organização dos 
serviços camarários que merece ser tratada com a importância 
que até aqui se lhe negou mas que é indispensável para 
complemento de todo o empreendimento no campo da 
estética citadina – a ausência de uma direcção técnica, artística, 
superiormente competentíssima no pelouro dos jardins. 
Noutra ocasião falaremos dêste vasto assunto.

E, por fim, é também necessário substituir no Rossio as 
duas barracas de expedidor dos carros eléctricos, que não têm a 
apresentação devida. Francamente, é preciso não esquecermos 
que o Rossio está no centro da metrópole de um grande 
império!

Arrumadas as obras de transformação, que o progresso 
comercial exige, dentro do reticulado das fachadas; 
regularizada e enriquecida a parte alta das paredes da praça, de 
forma a criar – com a acentuação das seis esquinas  – marcada 
feição arquitectónica e rítmica do quadrilátero; substituídas as 
fontes actuais, de baixo valor artístico, por outras de carácter 
verdadeiramente monumental, acompanhadas dos seus 
quatro vasos marmóreos, não ficaria assim apreciàvelmente 
melhorado o aspecto do Rossio?

Vs. Excias o dirão. –»
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3.6. 1935. ESPÍRITO NA ARQUITECTURA

30 Maio 1935
Rio de Janeiro, Brasil
Escola Nacional de Belas-Artes

Fig. 12 LINO, Raul – «Espírito na Arquitectura». 
[Conferência proferida no Brasil na Escola Nacional de 
Belas Artes do Rio de Janeiro no dia 30 de Maio de 1935 
e na Escola de Engenharia Mackenzie em S. Paulo no 
dia 21 de Junho de 1935]. [Dactiloscrito]. [Maio] 1935. 
49 f. Consultado no Arquivo da Família Raul Lino em 
Lisboa, Armário B: Pasta Relatórios, Artigos e Pareceres 
(1.º vol.), 80.

21 Junho 1935
São Paulo, Brasil
Escola de Engenharia Mackenzie

Entre Maio e Agosto de 1935, Raul Lino viajou pelo Brasil a convite do arquitecto brasileiro 
Adolfo Morales de los Rios e de outros colegas do Instituto-Central de Arquitectos do Brasil, da 
Sociedade Brasileira de Belas-Artes, do Instituto Paulista de Arquitectos e do Instituto Histórico 
de Ouro-Preto. Na bagagem levava aquela que foi a sua primeira grande conferência: «Espírito na 
Arquitectura», que leu acompanhada da projecção de 30 imagens na Escola Nacional de Belas-
Artes no Rio de Janeiro, numa sessão presidida por Leitão da Cunha, Reitor da Universidade do Rio 
de Janeiro, e, também, na Escola de Engenharia Mackenzie em São Paulo.
No livro Auriverde Jornada conta o arquitecto que a voltou a ler para Azevedo Amaral numa 
sessão mais intimista em que participaram o Visconde de Carnaxide e o arquitecto José Cortez. 
Reorganizados, os mesmos argumentos voltariam a ser apresentados por duas vezes no Rio
de Janeiro em Julho do mesmo ano: primeiro, na Academia Brasileira de Letras com o título 
«Arquitectura Padrão Cultural» [> P.314] e, alguns dias depois, num jantar do Rotary Club do Rio 
de Janeiro numa versão muito resumida [> P.336].
No livro acima mencionado, ilustrado com 15 dos 30 diapositivos, a versão reorganizada e então 
intitulada «Arquitectura Padrão Cultural» aparece sob o título «Espírito na Arquitectura» que 
tinha sido dado à primeira versão.

Verão 1935
Rio de Janeiro, Brasil
Casa de Azevedo Amaral
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Vs. Exas. conhecem a sensação. A larguesa do horizonte nunca de 
antes percorrido pelos nossos olhos habituados à escala miúda de tudo 
que diàriamente nos cerca; a própria amplidão do espaço despovoado 
que, a não ser aqui, só encontramos por cima de nós no céu sem nuvens; 
a aragem saturada de aromas tonificantes que nos enchem o peito a 
mais não poder ser; o rumorejar das ondas lá em baixo; a luz que vibra 
e se expande na atmosfera sem o mínimo estôrvo, enter derramando 
palhetas de oiro ao longo duma estrada impoluta e deslumbrante, – tudo 
isto me subjugou, me encheu de religiosa comoção. Nunca me sentira 
tam exaltado diante da Natureza. Apoderoua-se de mim um desejo 
desconhecido, uma necessidade de comungar neste grandioso concêrto. 
Procureio em tôrno e levanteio às mãos ambas do chão às mãos ambas 
enorme pedra que eu quereria lançar bem longe para a ver caír com 
fragor no meio do mar, de sorte que as águas se apartassem à sua queda 
e se tornassem a ajuntar em sonorosos redemoinhos, como cortinas dum 
tabernáculo em que ficasse guardada para sempre x símbolo a eblação 
oferenda oferta simbólica do meu entusiasmo panteísta.

Nunca experimentei tam amesquinhadora desilusão…
O pesado calhau que eu mal pudera levantar do solo, ao caír no 

espaço, diminuía a olhos vistos até ficar reduzido aparentemente ao 
tamanho de ovo de pomba galinha. Em vez de caír no meio das 
vagas, foi com um desconsolador ruído oco que desapareceu em xéxx por 
entre as rochas no sopé xxxx do precipício. Nunca me havia sentido tam 
pequeno e impotente diante da Natureza portentosa…

E é essa impressão antiga da exaltação diante do mar que hoje me 
vem à memória; e é esta experiência frustrada do lançamento da pedra 
que ora e sempre me aconselha a calar e a guardar para mim as minhas 
impressões mais empolgantes sensações.»

«(Preâmbulo)

Do viajante que pela primeira vez põe o pé em terras do Brasil, 
espéra-se sempre que de algum modo nos dê conta das suas impressões. 
Por mais modesto que seja o vagamundo, temos curiosidade de conhecer 
a sensação que lhe causou o primeiro contacto com país estranho. Bem 
desejaria eu também poder apresentar a Vs. Exas. quaisquer observações 
judiciosas sôbre êste maravilhoso país, como testemunho do entusiasmo 
que me provoca o espectáculo da sua Natureza avassaladora e o encanto 
que para mim representa o trato com os seus habitantes tam cheios da 
boa afabilidade, grata aos portugueses. Contudo, permitam Vs. Exas. que 
me restrinja ao limitado âmbito do tema dêste ensaio, não vá eu ter a 
pretensão de lhes vos dizer coisas que outros viajantes, – êsses ilustres 
e capacitados, – já houvessem dito de forma bem mais interessante e 
merecedora do vosso aplauso.

De mais, manda a elementar prudência que eu me abstenha de 
falar sôbre assunto para que não esteja algum tanto preparado, por 
mais tìbiamente que fôsse fôra; e o deslumbramento que de mim se 
apodera à chegada a êste país de esmeraldas e oiro, não me deixa à 
vontade para formular desde logo quaisquer impressões dignas de serem 
comunicadas.

Procuro no panorama sem relêvo da minha vida calma de trabalho 
qualquer impressão comparável à que agora aqui tenho experimentado, 
e parece-me só a poder encontrar nos longínquos anos da adolescência 
quando pela vez primeira tive a revelação do mar na imensidade do 
seu aspecto. Lembro-me perfeitamente. – Vindo da cidade, chegara 
a certo ponto da costa em altas ribas, onde a vastidão do Oceano se 
oferece de súbito em tôda a sua imponência à admiração do viandante 
desprevenido.
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outras coisas, pela variada distribuïção das essências, pela 
abundância, pela escassez escassez ou raridade com que 
estão semeadas; e há quem julgue ter influência na psicologia 
das gentes o facto de existir ou não, de ser abundante ou de 
minguar êste género vegetal nas regiões povoadas.

De todos os tempos se tem atribuído personalidade às 
árvores mais vulgares, reconhecendo-se em cada espécie 
carácter particular adequado a certas noções religiosas, 
filosóficas ou simplesmente heráldicas. É sabido que o 
cipreste, com sua forma esguia, meditativa, sempre verde, 
apontando eternamente para o céu, simbolizava na antiga 
Pérsia a independência espiritual; o loureiro de fino recorte, 
incorruptível e – segundo a crença – resistente aos raios, 
significava, para os Antigos, Fama, emquanto que entre os 
filhos de Mafamede, a tamareira, que prodigaliza os seus 
frutos, passa por ser a imagem da generosidade; o carvalho 
robusto significa fôrça, a palma altaneira e triunfante vale 
por Vitória, – e assim por diante. A cada espécie corresponde 
uma noção que é sempre baseada nas características próprias 
da árvore, e assim se explica a longevidade dêstes símbolos 
vegetais determinados na sua origem, com certeza, por 
criaturas de sensibilidade superior e mantidos através dos 
tempos devido justamente ao acêrto da sua escolha.

Não só artistas pintores, poetas também e músicos dos 
melhores algumas vezes se têm inspirado na árvore como forte 
motivo de expressão, envolvendo num título sugestivo como: o 
castanheiro, a tília, a nogueira – um mundo de sensações…

De tôdas as árvores que povoam o bom solo de Portugal, 
porêm, uma das mais belas – e também das mais caluniadas 
– é, sem dúvida, a oliveira. Das mais belas digo eu porque é 
uma das que melhor se integram na paisagem, casando-se 
perfeitamente com todos os terrenos e, sobretudo, em tal 
harmonia com a nossa atmosfera, que a sua ramagem em vez 
de se recortar no horizonte – como sucede nas outras essências 
– parece, pelo contrário, querer confundir-se, diluindo-se na 
suavidade do nosso céu azul. O tronco cinzento, envelhecido, 
da oliveira, torturado nos contornos (deum desenho 
chamejante), irrompe da terra num arranco em arrancos 
de labareda e é como que a imagem de qualquer continuado 
anseio que se estivesse purificando nas suas próprias cinzas. 
Pela côr incerta de prata esmaecida que apresenta, o tronco, 
burilado e contorcido, lembra velhas alfaias de igreja, poídas 
pela oração e pelos fumos de incenso, na penumbra das naves.

Esta árvore que tanta gente insensível soe chamar feia e 
triste, mas que já o nosso grande Fernão Lopes sagazmente 
dizia ser “a boa e mansa oliveira portuguesa”, pelo seu feitio 
ao mesmo tempo humilde e venerando, pela constância da 
sua ramaria de maguado verde que se dilui no céu como 

«Minhas Senhoras e meus Senhores:

Eu creio que a arquitectura anda um tanto desviada dos seus 
destinos, – não por falta de quem religiosamente a cultive, com 
talento, honrando-lhe as tradições, – mas porque a atmosfera 
de compreensão que é propícia ao seu bom desenvolvimento se 
está tornando, na modernidade, bastante rarefeita. Acontece 
porventura à primeira das Artes plásticas o que sucede com 
as línguas mortas; é restrito o número daqueles para quem 
um edifício, um monumento, qualquer arranjo arquitectónico 
pode possa suscitar agrado, vibrante de entusiasmo, ou até a 
mais nobre das exaltações. Para a grande maioria das pessoas, 
a arquitectura, se não é absolutamente letra morta, não passa 
– no entanto – de simples maneira mais ou menos conspícua, 
mais ou menos agradável, de revestir as construções em que se 
desenrola a nossa vida.

A arquitectura não se limita porêm, a ser apenas servir 

de devaneio artístico para diletantes; não é só apenas campo 
onde se exerça a habilidade de desenhadores com talento.

Procurarei no que se segue dar porventura impressão mais 
justa do que deva ser esta Arte excelente que alguns pensadores 
consideram fundamental para a compreensão de tôdas as suas 
congéneres no reino das Musas.

Nesta breve exposição não vou adoptar o método que me 
é mais corrente sempre que tento explanar qualquer assunto. 
Habituado a trabalhar em arquitectura, gosto, no geral, de 
seguir ordem semelhante à da elaboração dum projecto: plano 
geral, bases determinantes, depois o aspecto dos alçados e 
por último alguns pormenores que mais interessem; em tudo 
procurando clareza e boa ordenação. No presente caso, porêm, 
não segui êste sistema – tal o receio de causar enfado a Vs. 
Exas. Farei de conta que estou esboçando – e de esbôço não 
passa o que vou dizer, – e que Vs. Exas. olhem com indulgência, 
por cima do meu ombro, para a folha sôbre que estou vou 
traçando o confuso desenho. – Deixo correr o lápis um pouco 
à toa sôbre o papel num leve rabiscar, – da esquerda para a 
direita, de cima a baixo, para diante e para trás, – em breve 
já tôda a folha estará coberta, e no emaranhado das linhas 
negrejam agora sombras em que pouco a pouco surge uma ou 
outra figura, mal definida – sim, mas onde eu espero que Vs. 
Exas. encontrem seja possível se possa encontrar a justa e 
necessária sugestão.

Se tal suceder, o merecimento será todo de Vs. Exas., por 
assim conseguirem dar vida às minhas garatujas.

…
No admirável conjunto da Natureza que nos rodeia, 

devemos apreciar as árvores não só pelo que elas representam 
de materialmente útil para a nossa vida, como também por 
constituírem elas o mais belo adôrno que a paisagem possa 
ter. As diferentes regiões da Terra distinguem-se, entre 
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lhe encomenda o trabalho poderá de modo semelhante ser 
considerada Snra. mãe da mesma obra. Convém que êste casal 
se entenda perfeitamente quanto aos fins que haja em vista 
quando a obra for terminada e posta a funcionar, porque, de 
contrário, de casais desavindos resultam quasi sempre filhos 
malcriados. A mãe da obra muitas vezes não sabe bem o que 
pretende exactamente; professa vagas ideas sôbre o fim que 
tem na imaginação, mas não consegue concretizar os seus 
desejos. O arquitecto, pelo contrário, tem a obrigação de saber 
dar corpo às aspirações da entidade que encomenda a tarefa, 
e mal lhe fica exorbitar em qualquer sentido, seja modificando 
a idea a que a obra obedece – para não falarmos de coisas 
materiais, – seja exercitando seus talentos abusivamente e em 
prejuízo do que poderá vir a ser parte do património artístico 
nacional ou – quem sabe? – universal.

Com a mesma facilidade com que entre nós até ao 
Liberalismo se destinavam inocentes moços às ordens 
eclesiásticas, entendia-se também até há pouco que menino 
sabedor de algum desenho poderia, com êxito certo, ser votado 
à carreira da arquitectura. – É engano. O desenho, assim como 
outras disciplinas que se ensinam, são apenas o instrumento – 
instrumento perfeito, se quiserem – mas do qual tanto se pode 
fzer fazer bom uso, como abusar de modo detestável durante 
uma vida inteira de trabalho.

Não, não basta saber desenho, matemática, geometria, 
estática, resistência de materiais, estereografia, etc. etc. para se 
poder arquitectar com propósito. Mais alguma coisa falta que é de 
suma importância.

Quando aínda na primeira infância meninice, abeira-se 
do berço do futuro artista uma fada amável que, estendendo 
a varinha por cima da cabeça do inocente, diz assim: “Tu 
serás músico. A tua alma terá a sensibilidade necessária para 
apreender o sentido das coisas que te rodeiam e será dotada 
da afinação precisa para compor o canto revelador dessa 
mesma sensibilidade. Tu serás músico; não no sentido restrito 
que agora se dá ao termo, mas como o entendia no século 
XVI o nosso Francisco da Holanda que chamava desmúsicos 
aos que pela pintura se não interessavam. Tu serás músico, 
mas não poderás abandonar-te à inspiração completamente 
à inspiração, acompanhando os vôos da tua fantasia, como 
é dado a teus irmãos mais felizes na arquitectura dos sons. 
Ficarás eternamente algemado à terra que te criou e que te 
inspira. Nas entranhas desta mesma terra, nas pedreiras do 
monte, na árvore da floresta e nas areias do rio, encontrarás 
instrumentos do mais variado timbre; o arco iris fornece-te 
tôda a escala de tons de que precisas e, para a melodia 
necessária à tua obra, inspirar-te-ás na Natureza e na Vida que 
te cercam.

palavras duma prece eterna, pela generosidade com que 
no verão esparge as suas modestas florinhas da côr da cera 
e, finalmente, pela qualidade do seu fruto que tempera a 
merenda dos pobres e que serviu para alumiar suas vigílias 
durante séculos e séculos, – esta árvore, a oliveira, não é só 
das mais portuguesas, é certamente a mais cristã de tôdas as 
árvores.

Foi ao abrigo duma oliveira que Jesus Cristo soltou as 
derradeiras orações na véspera da sua imolação. Foi junto 
das árvores do Getsêmani que Êle confirmou ao mundo a 
qualidade essencialmente humana de Sua natureza divina, 
sofrendo a agonia que todos os deuses do Olimpo jàmais 
conheceram. – Getsêmani quere dizer lagar onde se espremem 
os frutos do Olivedo.

Notem Vs. Exas. que não foi junto de qualquer outra árvore 
que o Deus-Homem orou. É o que está dito nas Escrituras. 
Nem podia deixar de assim mesmo ser. Concebe-se porventura 
a Oração no num Horto que não fosse de oliveiras; Cristo à 
sombra de loureiros, de palmeiras ou de jacarandás – aínda que 
os tivesse havido na Palestina?

Por isso quem queira representar a Jesus no Horto, de 
modo verdadeiramente, profundamente cristão, terá de colocar 
a sua Figura prostrada ao pé de oliveiras, e só de oliveiras.

O artista que queira representar êste passo da vida de 
Cristo, se for pintor, há que dar às árvores feitio e a côr suave 
da oliveiras; se for escultor, poderá trabalhar não importa 
em que material – mármore, madeira, cimento ou até miolo 
de pão – mas terá sempre que indicar as particularidades da 
oliveira, estilizando-a do modo que melhor entender. Só assim 
fará obra cristã; porque se trocasse aquela essência por outra, 
logo prejudicaria o necessário efeito de unção, desprezando 
o carácter de humildade e fortaleza, de paz e brandura que só 
encontram expressão na árvore de cujo produto a Igreja se serve 
para duas vezes ungir os a seus filhos – à entrada e à despedida 
dêste mundo em que vivemos.

Mas Vs. Exas. perguntam muito naturalmente ao que vem 
tôda esta digressão pelo reino vegetal a propósito de arqui-
tectura. Logo veremos mais adiante. – Não nos apressemos já 
a tirar conclusões. Basta-nos fixar por enquanto apenas que 
há uma árvore chamada oliveira que – como muitas outras – 
àparte seus caractéres botânicos, possui certas feições aparentes 
muito especiais que impressionam a imaginação dos homens 
num dado sentido e independentemente do significado que em 
qualquer época haja sido atribuído à referida árvore. Deixemos 
portanto as árvores e entremos agora no mundo das pedras, – 
das pedras animadas pelo espírito do Homem.

Se o artista-arquitecto passa naturalmente por ser pai 
da obra arquitectónica que projecta e erige, a entidade que 
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assistimos a um acto que sai acertado. – O atirador que dá em 
cheio no alvo; o tenor que depois de vários floreados vai caír 
direitinho nos carrapitos da nota alta; a bofetada (xntalante) 

aplicada a tempo (não em nós próprios – bem entendido, – mas 
naquele que por infelicidade acontece ser a terceira pessoa) 
etc. etc. são actos muito variados mas que todos provocam 
nos provocam a agradável sensação de respeito pelo que sai 
acertado como fôra previsto, aquilo que bate certo. Pois é nêste 
mesmo sentido de acêrto que algumas obras arquitectónicas se 
nos tornam respeitáveis; e a tal igreja que logo mostrarei a Vs. 
Exas. merece, pelo contrário, não apenas a nossa indiferença, 
mas a nossa inteira reprovação, pois que o seu autor além de 
errar o alvo, apontou para o lado oposto, e sôbre isto provoca 
também a nossa repulsa por se tratar tratar do que devia ser o 
mais espiritual dos edifícios.

Quando temos que planear qualquer armazém, 
estabelecimento comercial ou casarão de indústria, pode o 
arquitecto dispensar-se de congeminações espirituais porque 
a tarefa não implica tal preocupação. Mas se se trata de 
construir obra que não seja de feição exclusivamente utilitária, 
como – por exemplo – Palácio de Justiça, Academia, qualquer 
instituto cultural ou uma igreja, – então não podemos abdicar 
de certa preparação espiritual àparte o estudo técnico do 
problema. Não podemos arquitectar igreja ou templo cristão 
sem nos inspirarmos primeiro um pouco no espírito do 
cristianismo. A arquitectura dêste templo pode ser antiga 
ou moderna; pode ser inspirada nos estilos históricos ou de 
fantasiosa originalidade; ser a construção de pedra, de tejolo, 
de cimento ou de taipa – o material não importa, – o certo é 
que o arquitecto terá primeiro que se enfronhar bem na ideia 
que origina o problema, imbuíndo-se indispensàvelmente do 
espírito da religião a que o templo é consagrado, antes de pôr 
mãos à sua tarefa.

Vamos então ver como neste desrespeito pelo lado espiritual 
da obra, o modernista muitas vezes peca. Peca o modernista e 
peca também algumas vezes o artista de passadas épocas, mas a 
nós deve-nos interessar principalmente exercer a nossa crítica no 
que é de nossos dias e portanto susceptível de ser melhorado.

Quantos têm pensado construir a mansão de Deus e 
sai-lhes casa para Belzebú! Um dia quererão fazer edifício 
destinado ao culto das letras ou das Artes e, se o arquitecto 
tem a mania do ferro e do vidro, resultará porventura coisa 
parecida com fábrica e hospital. No entanto, é provável que 
o arquitecto modernista-materialista-internacionalista 
esteja muito à vontade ao projectar qualquer edifício para 
estabelecimento bancário ou semelhante, e, se for dotado de 
talento, é possível que o faça com muita felicidade.

Eu desejo que Vs. Exas. ajuizem directamente do que estou 
dizendo, à vista de reproduções. Elas falam por vezes mais 
claro que tôda e qualquer explanação por meio de palavras. 

Parecendo que trabalhas res para servir a clientela, tua lira 
entoará hinos à luz que nos ilumina, àpa à païsagem, à Vida ou 
à Morte…”

A boa fada que isto diz é invisível e fala tam baixinho que nem 
se pode ouvir. E é por isso que tantas há tantas vocações erradas 
em volta desta profissão de arquitecto.

Ora, havendo eu que falar um pouco sôbre coisas da 
arquitectura, penoso seria ter que o fazer sem dispor de 
algumas ilustrações adequadas ao assunto, o que tornaria 
esta palestra porventura menos clara e certamente aínda 
mais secante para Vs. Exas. Não pensei em buscar estas 
ilustrações de entre os exemplos clássicos, porque isso me 
obrigaria a repetir o que está descrito em muitos livros ao 
alcance de qualquer estudante ou estudioso que se interesse 
pela matéria. Achei que era melhor colher os elementos 
precisos fortùitamente entre produções da actualidade, feitas 
de fresco – por assim dizer – e que deviam portanto falar mais 
directamente ao nosso sentimento e à nossa compreensão.

Abro, ao acaso, certa revista e encontro logo num dos 
recentes números, acompanhada de artigos laudatórios, 
vária reprodução de dois edifícios modernos, ambos êles há 
pouco tempo inaugurados, e que chamam a minha atenção 
pela grande diferença que xxx caracteriza as suas respectivas 
qualidades. É uma igreja construída num país do Norte da 
Europa, e é um estabelecimento bancário que existe numa 
grande cidade nos Estados Unidos da América. De um lado o 
edifício destinado ao culto religioso, do outro lado aquele em 
que se instalam serviços de banca ou caixa económica. Ali os 
cuidados da alma; aqui a mais mesquinha das preocupações 
materiais. Deus além e Mamon aqui. Mas, – facto curioso, – a 
obra que provoca o meu respeito não é a casa de Deus, – é a 
banca; e aquela que me é indiferente, mais – que eu reprovo 
do fundo da minha alma, não é o estabelecimento bancário, é 
o templo cristão. Devo porêm desde já declarar, e antes de Vs. 
Exas me suspeitarem de ateu, que a minha repulsa de um dos 
edifícios e o meu respeito pelo outro, nada têm que ver com o 
destino de qualquer dos dois. Desprezo o primeiro e louvo  o 
segundo apenas pelo lado artístico da sua realização.

Eu disse que os aspectos do tal banco ou caixa de depósitos 
me haviam provocado todo o respeito; e parece-me que 
empreguei bem êste termo, porque não é bem só de aplauso 
que se trata. Emprega-se às vezes a palavra respeito para 
mascarar hipòcritamente uma espécie de medo, ou então para 
designar certo espanto diante do que é extraordinário, mas 
eu usei-a noutra acepção. Parece-me indispensável acentuar 
um pouco porque é que êste edifício comercial merece o nosso 
respeito.

Sem pretender filosofar, julgo que o sentido mais primitivo 
desta expressão, é o designar aquele grato sentimento mixto 
de aplauso e admiração que nos é conhecido de tôda vez que 
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1
Aqui temos uma igreja medieval, por certo como há muitas; – 

esta é francesa e da época romano-gótica. – Os pilares erguem-se 
a direito sem qualquer interrupção; sugerem no seu paralelismo 
perpendicular como que uma afirmação muitas vezes repetida, 
inabalável como a fé dos crentes. A nave é coberta por abóbada 
de ogiva – maravilhosa invenção dos construtores de catedrais. 
Sob estas linhas incurvadas, a abóbada ogival parece feita para 
querer proteger os que se acolhem aos seu abrigo, apontando 
ao mesmo tempo com o vértice para o céu. O seu perfil, dir-se-ia 
inspirado na linha das mãos postas em admiração adoração.

O todo é admirável de austeridade e firmeza; é um Credo 
entoado em cantochão. A nave, relativamente estreita e de 
grande altura, para marcar o desprêzo das coisas terrenas e 
elevar o nosso pensamento para as regiões superiores. Como 
a paliçada que ajunta o rebanho e o conduz ao abrigo seguro, 
aqui as balisas da nave levam o pensamento extraviado e 
vão-no guiando pelo bom caminho ao porto da sua salvação.

Paira em todo o templo o espírito do cristianismo. Quem 
elevou estas naves, delineou-as certamente por instinto, não 
seguiu um programa literário – felizmente. Quem elaborou 
estes traçados, fê-lo com perfeito instinto de arquitecto.

Sucedem-se as épocas e mudam as formas de sentir, mas o 
cristianismo permanece e, se a sua essência não continuasse a 
ser a mesma de sempre, em breve deixaria de existir a religião 
de Cristo, passando a haver em seu lugar nova seira dum 
cristianismo sucedâneo, um cristianismo – Ersatz.

Decorrido mais de um século sôbre a edificação dêste 
templo exemplo, desaparece a severidade de estilo da época 
romano-gótica para dar lugar à visão mais optimística da vida 
que caracteriza o alvor do Renascimento e que se manifesta 
neste interessante exemplar.

Mas antes de mostrar a Vs. Exas. o exemplo da igreja em 
que há pouco falei e que representa um verdadeiro desastre 
arquitectural – por isso mesmo cheio de ensinamento, – 
gostaria aínda de insistir na seguinte observação. Construir 
de qualquer modo, comquanto seja têcnicamente impecável, 
não se chama arquitectar. Só merece êste nome o trabalho 
em que o autor procura sujeitar o conjunto da obra a certa 
ideia independentemente da razão utilitária do edifício – ideia 
relacionada, sim, com o fim prático a que êle se destina, mas 
que exige também a expressão arquitectónica que lhe for mais 
própria. – Uma coisa é a palavra, outra o espírito da letra.

No presente caso de uma igreja, por exemplo, o fim 
material do edifício nada tem de muito particular; é o sítio 
duma assembleia que seria como qualquer outra se não 
houvesse o motivo espiritual que para ali atrai a reünião dos 
fiéis. Como tal, a nossa igreja terá de assumir a exteriorização 
própria do seu alto destino, em harmonia com o espírito da 
religião.

Vejamos, no entanto, primeiro o que nos sugerem alguns 
exemplos de épocas passadas.
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Não há aqui o aspecto de reclusão do nosso primeiro 
exemplo. Não é excluída ou separada a Terra da vida espiritual 
dos crentes. Pelas amplíssimas janelas da capela-mor, há 
o contacto com o mundo exterior à luz forte da Natureza. 
Se aínda não chegou a aragem pagã do Renascimento, 
esboçado está o amplexo com que a Igreja abrangerá no rol da 
criação divina tudo o que existe sôbre a Terra. Se o primeiro 
exemplo que admirámos era como que o Credo entoado em 
cantochão, êste agora é Osanna in excelsis cantado com grande 
instrumental.

Outra época, outro ensinamento; mas – o sentido é sempre 
o mesmo, a religião aínda é a de Cristo.

Venha agora o arquitecto contemporâneo com a sua obra ao 
banco dos réus, neste tribunal em que Vs. Exas. serão os juízes.

1 2
Outra época – outro gôsto; mas o sentido religioso fica 

sendo o mesmo. Nesta igreja alemã, o estilo gótico aparece-nos 
aqui despido de todo o motivo exótico episódico acidental 
da sua tam rica ornamentação; nem flora exuberante, nem 
frisos historiados, nem mesmo o lavor flamjante flamejante 
das molduras, tam característico desta época tardia. O estilo 
gótico chegou aqui às suas últimas conseqüências, alcançando 
a maior sobriedade ligada à admirável fluência de linhas que 
constituem esta arquitectura verdadeiramente esplêndida 
e que nós estamos tanto mais aptos a apreciar quanto ela 
se aproxima, no seu espírito construtivo, da nossa maneira 
de sentir na moderna arquitectura. De facto, estes pilares, 
estas abóbadas – perderam tôda a materialidade própria 
daquele modo de construir com pedra e cal em alvenaria. 
Dir-se-ia o todo fundido, sem esfôrço, emanado dum único 
sôpro criador. Os pilares nascem do chão e vão em jacto até 
ao alto, só perdendo nas nervuras da abóbada o seu impulso 
ascencional. Não há capitéis. Não há cornijas que embarguem 
esta tendência ascendente. As próprias abóbadas estão pandas 
da exaltação que lavra na ambiência do templo. O fervor dos 
crentes, o côro das preces, a música do órgão – enfunam estas 
abóbadas. Os pilares já não servem para suportar a cobertura, 
– tornam-se são, pelo contrário, as espias que a seguram ao 
solo para evitar o seu desprendimento.
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Ora que segurança nos sugere êste interior? Se olharmos 
para o alto destas naves, vemos um conjunto tumultuoso de 
linhas em conflito umas com as outras. Temos a apertada ogiva 
a par de arco em forma de ovo, o travejamento horizontal 
a contrariar a lógica dos arcos parabólicos. Parece um tecto 
a desabar! Imagino que se alguma vez, desprevenido, me 
tivessem conduzido de olhos vendados ao interior desta igreja, 
e aí então se me oferecesse repentinamente estae aspecto 
vista, eu fugiria espavorido – com certeza, – supondo assistir 
em pesadelo ao desmoronar do templo de Sansão.

O arquitecto, que aliás poderá ser homem talentoso, 
desprezou aqui o verdadeiro espírito do problema.

A iluminação dêste templo é fornecida por uma enorme 
abertura arredondada arrendada e cruciforme que ocupa quasi 
tôda a fachada.

2 3
Outra época, outro sentir. – Pergunto agora, no entanto, 

de que religião é êste templo? Será a de Cristo? – Não me 
parece. Se é, eu não a reconheço. – Que nos poderá sugerir êste 
desconcertante e desconjuntado conjunto?

Poderá alguém objectar que a apreciação da arquitectura 
é questão de gôsto, apenas; que o que agrada a alguém, 
desagradará porventura a outros. Assim, por exemplo, como 
se se tratasse de escolher, hesitando entre duas côres, fazenda 
para um vestido. Mas, não é nada a mesma coisa. Aponto 
justamente êste exemplo porque nele é fácil demonstrar por 
palavras e à luz da razão que o resultado saíu desastroso, que 
a obra executada não corresponde no espírito ao fim a que se 
destina – o que é extremamente grave. Ora vejamos.

Uma das grandes bênçãos que assistem o verdadeiro 
crente, aquela pela qual êle muita vez é invejado até pelos 
maiores ateus, está na felicidade que lhe dá a fortaleza da 
sua fé, a segurança no seu credo, e aquela certeza íntima com 
que encara a vida futura. Êste sentimento de tranqüilidade 
espiritual e satisfação deve ser considerado pelo autor duma 
igreja e, por assim dizer, sublimado nas disposições da sua 
arquitectura.
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assim: “Nem é preciso o Snr. prior encomodar-se a vir dizer aqui 
a sua missa, porque na minha igreja que eu desenhei, por baixo 
do altar, há um esplêndido gramofone que a rezará na perfeição, 
com voz clara e a horas certas. E também é dispensado o 
sacristão, porque as velas – acendo-as eu instantàneamente por 
meio dum interruptor…” – E assim estaria tudo muito certo. 

Nesta altura já talvez alguém de entre Vs. Exas. que me 
estão escutando, pense que eu tenha o preconceito de julgar 
a arquitectura moderna, e de nossos dias, incapaz de assumir 
a expressão própria de edifícios que não sejam de carácter 
utilitário.

Longe de mim tal convicção.
Vou imediatamente arredar esta suspeita, tendo o prazer 

de apresentar a Vs. Exas. vários exemplos de igrejas bem 
modernas que eu acho correspondem admiràvelmente ao 
que se espera de edifícios que deviam reflectir o aseio anseio 
espiritual de uma grande parte da humanidade.

3 4
Esta cruz enormíssima traz-me à memória o caso 

humorístico de um meu conhecido, pessoa timorata e bastante 
chegada à aristocracia, que em 1910, dias depois da revolução 
em que se implantara a República em Portugal, aparecia nas 
ruas de Lisboa meio afogado num enorme “cache-col” da mais 
viva côr vermelha. Dizia êle que quanto maior era o medo, 
maior devia ser o “cache-col” encarnado. – Ora aqui na frente 
dêste edifício, a cruz é tam grande porque – suponho eu – o 
autor teria medo que a sua igreja se confundisse com qualquer 
outra casa de destino muito diferente.

Efectivamente, a cruz é grande, mas, o hábito não faz o 
monge. A arquitectura está delineada com tal despreocupação 
da nota mística que devia revelar, que o templo mais sugere 
qualquer lugar de diversão do que a Casa de Deus. Na sua obra, 
o arquitecto esquecera-se do mais importante – a parte do 
espírito.

Eu não quero saber se esta peça arquitectónica é bela 
ou feia. Deve haver quem a julgue muito bela, porventura. 
Eu quero abster-me de criticar o seu desenho e vou falar 
simplesmente como se fôra o prior condenado a nela exercer 
seu sacerdócio. Eu diria ao autor da obra apenas isto: “Meu 
caro Snr., – a sua igreja é muito bonita mas eu não posso 
dizer missa nela lá dentro…. Que me importam seus arcos, 
seus mármores, seus enfeites e pinturas – se nada disto me 
inspira respeito nem me convida a louvar a Deus ou a cuidar 
das almas!” E o autor, para ser conseqüente responderia talvez 
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5 6
Mais risonho agora é êste exemplo de uma igreja na 

Hungria. De carácter mais meridional, interessa-nos sobretudo 
no exterior muito simples esta torre de feitio novo e inédito. 
Novidade e inèditismo que não ferem o nosso sentimento. O 
lanternim da torre lembra bastante um farol da navegação, 
tanto mais que aqui as ventanas – por onde se emite o som 
dos sinos – são de vidro e em forma de persiana cilíndrica. 
A analogia que aqui se esboça porém, em nada destrói o 
nosso conceito da missão cultural de indicar aos míseros 
mortais navegantes a rota segura no mar da vida. Pode êste 
arremate da torre, todo forrado de chapa e cobre e onde se vê à 
transparência do cristal o balançar dos sinos, lembrar também 
aquela conhecida forma das antigas custódias medievais, 
de corpo cilíndrico cristalino, onde era exposta a sagrada 
Partícula.

4 5
Temos aqui uma igreja construída há poucos anos num 

pequeno centro industrial do Norte da Europa. Escolhi êste 
exemplo muito mais simples, de propósito, porque se presta 
a demonstrar não ser com ouropéis que se obtém necessária 

a sumptuosidade para se obter o efeito digno, próprio dum 
edifício cultural. 

Tudo se baseia aqui humildemente na lógica da construção. 
A maneira económica de erguer as paredes demanda certo 
refôrço que aqui é traduzido no exterior por uma série de 
gigantes que animam as fachadas, imprimindo-lhes êste 
aspecto de firmeza tanto a propósito. As janelas, estreitas 
e altas, no intervalo dos gigantes, bem indicam que servem 
para iluminar razoàvelmente grande recinto que não pode ser 
confundido com qualquer estabelecimento industrial onde, 
porcer certo, seria necessário rasgar mais largos vãos.

Nesta singela pauta, inscrevem-se as três estátuas da 
frontaria, que, como os sustenidos na escrita musical, dão 
ao conjunto, à partitura, seu verdadeiro valor e significado. 
A torre, finalmente, ergue-se prismática e pura de qualquer 
devaneio, em obediência à velha praxe, [mais que milenária,] 
de chamar de longe os fiéis e de erguer levantar bem alto o 
símbolo da Redenção revelador da depressão financeira que 
se seguiu à Grande Guerra, é, no entanto, um edifício muito 
belo na sua simplicidade apropriada e que jàmais nos não 
cansa de o contemplarmos. Julgo também que o autor acertou 
na expressão que deu a êste edifício, que reflecte – segundo 
me parece – certo interêsse actual da Igreja pelos problemas 
sociais.
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7 8
A contrastar com esta modesta igrejinha húngara, vemos 

agora aqui o curioso exemplo – bem diferente – dêste templo 
protestante em Inglaterra.

Como se pode variar sem nunca desmentir os bons 
princípios da arquitectura! Ao ver esta estampa só me lembro 
do tam conhecido coral que se canta nas igrejas protestantes:

“O nosso Deus é fortaleza,
É nosso baluarte e arraial.”
Ter-se-ia o autor inspirado nestes versos para a concepção 

da sua igreja? – Em qualquer caso, vemos aqui a materialização 
duma idea bem definida: a fortaleza da Igreja cristã, pronta a 
acolher no seu seio todo aquele que for assaltado pela dúvida ou 
que não sinta em si mesmo a fôrça necessária para resistir ao 
ataque do grande inimigo.

Admiremos a sinceridade e a seriedade desta obra 
arquitectónica. Com a introdução de algum pormenor imitativo 
de castelo ou fortaleza, o artista teria fàcilmente caído aqui 
em deslise de mau gôsto, resvalando para a cenografia pueril. 
Não assim no presente caso, em que a simples porta quadrada, 
encimada pelo cordeiro de Deus, desmente qualquer fútil 
intúito romanesco e confirma a sinceridade desta sóbria 
concepção.

Depois disto vejamos observemos uma vista interior de 
outra igreja.

6 7
O interior do pequeno templo é de grande grande 

simplicidade e nada tem de extraordinário, mas há nele certa 
ambiência confortante e simpática que é bem acolhedora.
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A sombra duma tília. Pois a linha destas paredes que 
se prolongam até ao seu desaparecimento na espessura da 
abóbada ¿ não sugere tronco e ramos duma árvore?, duma tília 
até, pelo ângulo de inclinação das pernadas e pela lisura da 
superfície do revestimento?

Qualquer coisa há aqui que lembra a Natureza primitiva 
– seja a floresta ou uma gruta, e que dá a ambiência muito 
própria dêstes lugares, sem coisa alguma que distraia o fervor 
dos crentes. – Com que simplicidade de meios isto é obtido! 
Dada a modesta dimensão da nave, qualquer pequeno episódio 
ornamental que o arquitecto se tivesse permitido introduzir, 
logo amesquinharia as proporções, destruindo o efeito primário 
desejado e transformando o recinto numa igreja-miniatura, 
uma igreja de brinquedo.

Por onde se vê que, em arquitectura, as obras muito simples 
são às vezes aquelas que mais dão que pensar…

8 9
É uma nave que, parecendo muito simples, resultou no 

entanto, certamente, de aturado estudo. Não é uma simples 
abóbada ogival, como à primeira vista poderia parecer. As 
superfícies curvas que nascem dos pés-direitos, encontram-se 
no alto numa em uma linha imbricada original. O arquitecto 
marcou nesta obra, notável isenção, abstendo-se de exibir 
quaisquer invenções suas de carácter mais elaborado ou 
enfeitado; vê-se que procurou criar a ambiência própria 
de igreja cristã, sem, por um lado, fazer uso de formulário 
rìgidamente tradicional, nem ir tampouco para a originalidade 
forçada – a originalidade a todo o custo. Pelo contrário, é 
interessante ver como o arquitecto quis apagar em humildade 
nesta obra eminentemente cristã; eu julgo vê-lo esquivar-se, 
desaparecer por detrás desta sobriedade de linhas aliás 
muito sugestivas. E então afigura-se-me um feliz achado o 
sistema que êle adoptou, pelo qual – no desejo de simplificar 
e imaterializar – consegue suprimir uma das três partes 
essenciais de tôda a construção: o tecto. Efectivamente, esta 
sua nave parece compor-se apenas de pavimento e predes 
paredes. Naturalmente ocorre-nos a idea de Lutero – e esta 
igreja é luterana – sôbre lugares destinados ao culto de Deus. 
Dizia êle, com o sentimento próprio de reformador, que em 
qualquer telheiro se podia com eficiência exercer o culto divino; 
que a sombra duma tília era lugar bem adequado à reunião 
assembleia  dos crentes e ao serviço e ofícios da religião.
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10 11
A sugestão que à primeira vista nos dá é de que se trata 

de qualquer máquina ou aparelho colossal de engenharia. Se 
eliminássemos a cruz do alto daquele elemento semelhante a 
uma torre, diríamos ser isto espécie de irradiador dum sistema 
de aquecimento descomunal. Terá sido essa a intenção do 
arquitecto: aproximar, por analogia, a impressão de regalo 
do corpo que nos sugere o irradiador à ideia do confôrto 
espiritual que devemos encontrar no seio da igreja? Parece-me 
demasiado arrôjo! Em qualquer caso, êste edifício, só me 
lembra uma central de aquecimento, ou – se preferem, e por 
analogia – uma fábrica de gás e electricidade. Como tal estaria 
certa…

9 10
Uma igreja cujo exterior não correspondeu porventura às 

intenções do autor, parece-me ser esta, há pouco construída na 
Dinamarca. É curioso que o arquitecto não lhe haja colocado 
uma cruz em qualquer parte da fachada. Dir-se-ia que lhe 
faltou coragem para o fazer.

Sendo de uma monumentalidade interessante, a sua 
fisionomia contudo, não me parece muito apropriada. Para 
a minha maneira de sentir, esta fachada, com seu feitio de 

órgão, exprime sobretudo uma ideia de união, mas de uma 
união que não é necessáriamente de carácter confessional, que 
pode ser também uma união de partido político. – Em suma, 
julgo que lhe falta pureza de espírito.

A que excessos leva o desejo de originalidade, vamos nós 
agora aqui ver no aspecto exterior desta igreja moderna.
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12 13
Vejamos agora uma interpretação mais amável da vida 

futura. É também necrotério. Esta arquitectura poderia 
dizer-se falante, à semelhança do que se usa em heráldica para 
designar certos brazões de figuras que exprimem, quando 
lidas, o nome da família brazonada. O motivo escultural, 
alusivo à transfiguração da alma, só por si, confere todo o 
interêsse à arquitectura, que, sem aquele baixo–relêvo, ficaria 
destituída de significado. – Como se pode variar na variação 
motivação arquitectónica!

É preciso observar-se que êste necrotério foi construído 
para servir gente de tôdas as confissões; e de aí o contraste 
com o que acabáramos de ver, que se manifesta sobretudo no 
diferença carácter do portal.

E agora, para que não falte também exemplo do nosso 
Portugal, tenho muito gôsto em poder mostrar a Vs. Exas. esta 
interessante edificação há pouco terminada.

11 12
Temos aqui outro edifício, evidentemente também de 

carácter religioso. Não é simples igreja, mas faz parte de um 
necrotério. Nas igrejas, o portal sempre foi tem sido feição 
arquitectónica especialmente acentuada, mais ou menos 
enriquecida com ornamentação ou estatuária, – o que está 
naturalmente certo. Deve assinalar-se a portada do templo 
cristão, pela importância simbólica que assume na vida do 
crente. Quando os fiéis entram na igreja, ou vão receber 
qualquer dos Sacramentos, ou vão em busca de paz para suas 
almas doentes. Quantas vezes não atravessam êste limiar, 
transformados, em estado de alma diferente daquele em que 
pouco antes haviam entrado no mesmo recinto.

Aqui porém, o caso é outro e o arquitecto sublinhou com 
feliz instinto a diferença entre portal de igreja comum e 
entrada de necrotério. Aqui a porta é ampla abertura rasgada, 
como as portas da Morte que nunca a ninguém recusaram 
pronto ingresso. É simples fenda ao rés do solo por onde 
todos, sem distinção, algum dia se hão de esgueirar. Quanto 
a decoração, nada ostenta, porque de facto a entrada aqui 
nenhuma importância tem na vida da alma.

– Que traz a urna que atravessa estes ombrais? Pó; apenas 
pó. ¿ E que sai daqui depois? senão cinza, nada mais que cinza? 
Haverá diferença entre o pó e a cinza? Isto não é mais que 
estação Isto não é mais que simples estação intermediária na 
longa viagem que após a morte é começada.
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14 15
Devo dizer a Vs. Exas. que isto é uma igreja. Não parece, – é 

verdade, – mas assim deve ser; pelo menos é êsse o nome que 
lhe dão.

Folgo de ter êste exemplo para poder mostrar a Vs. Exas. 
o que me parece ser a antítese do verdadeiro arquitectar, e 
agradeço à Holanda, onde esta igreja foi construída – o ao 

autor dêste edifício o proporcionar-me ensejo de tam útil 
como evidente demonstração.

Para mim, uma só coisa de simpático tem esta obra – a de seu 
autor desconhecer, ao que parece, os pruridos da originalidade. 
Efectivamente, se o arquitecto não quere saber do que seja 
propriedade de estilo, tratando-se de uma igreja, – tampouco 
procura obter efeito inédito para a sua obra. Como êste edifício, 
lembro-me de ter conhecido alguns 16 ou 18 cinemas, 7 estações 
suburbanas de estrada caminho–de-ferro, algumas centrais de 
electricidade e inúmeras outras construções industriais.

Participa êste edifício, que pode ser apontado como 
modêlo de certo modernismo, de um espírito de actualidade 
eminentemente prático. Algum dia deixará de funcionar como 
igreja, e logo no dia seguinte poderá ali instalar-se entreposto 
de queijo flamengo ou fábrica de chocolates. Basta mudar o 
nome que a fachada ostenta e tudo mais estará certo. Pelo 
estilo, reconhece-se a pequena confiança que os edificadores da 
igreja têm no futuro da Igreja, – circunstância que não tende a 
fortalecer a fé dos prosélitos.

Para que esta arquitectura estivesse certa, teríamos de 
acordar numa das três seguintes proposições: ou a Arte de 
construir nada tem que ver com o destino dos edifícios; ou 
o culto religioso significa na vida do Homem qualquer coisa 
como, por exemplo, o comércio dos queijos; ou então o culto 
divino é realmente das esferas do espírito e esta arquitectura 
condiria, na verdade, com os fins para que fôra levantada.

Tôdas três asserções me parecem igualmente absurdas. À 
primeira, – sôbre nada ter a arquitectura que ver com o destino 
das construções, julgo inútil contrapor mais arrazoados que 

13 14
Infelizmente não abundam entre nós igrejas novas que 

mereçam ser reproduzidas e expostas. Ou se têm construído 
algumas, friamente, de gôsto sèdiço, sem vida, imitação de 
antigas igrejas – nomeadamente das do século XVIII, com seus 
azulejos e estuques, – da mais desconsoladora aparência; ou 
se tem ido para a construção de cimento armado, espécie da 
gíria de desenhadores, da espécie dalguns que aqui estamos 
criticando da espécie de algumas que aqui estamos criticando, 
de ambos os quais géneros resultam efeitos que me parecem 
deprimentes para as pessoas de bom gôsto e que, certamente 
também devem ser esterilizantes para o fervor dos crentes.

Mas esta igrejinha agora construída em Lisboa encanta 
pela sua simplicidade, pelo carácter meridional que soube 
guardar, pela graça inteligente com que se avizinhou dos velhos 
ciprestes, casando-se com a sua linha meditativa, e – sobretudo 
– pelo espírito verdadeiramente cristão da sua fisionomia. 
É uma construção simples, natural, graciosa e modesta ao 
mesmo tempo, como pode ser a alma de qualquer cordeirinho 
do rebanho de Deus, e que nada tem dos ouropéis de pretensão 
estilística, nem tampouco daquele género fácil de formas 
vasadas no cimento armado – espécie de gíria profissional ao 
alcance de qualquer jovem desenhador.

Não, quem isto desenhou não falseou o espírito da sua tarefa.
Sem dúvida, – em qualquer parte se pode orar a Deus. Nuno 

Alvares Pereira, Gustavo Adolfo e outros heróis rezaram no pró-
prio campo de batalha. Mas a comunidade não se compõe só de 
místicos e iluminados; e se à arquitectura não impende o dever 
de reflectir o espírito das nossas ideas, dos nossos anseios e das 
nossas emprêsas, então que fechem as escolas de arquitectura 
e fiquemo-nos pelas realizações puramente materiais. Deixe-se 
perder mais essa porção de poesia da nossa vida!

Mas agora vamos ver um exemplo típico do modernismo 
materialista-cosmopolita, – exemplo que reputo de tam 
dissolvente no campo da sensibilidade artística, como pode ser 
qualquer teoria comunista-subversiva na acção político-social.
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16
Efectivamente estas simples linhas (em a) que às vezes 

imprimem majestade ao panejamento de docéis ou de pálios, 
servem em muitos casos a acentuar também a majestade da 
Morte; denotam abatimento, exaustão, tristeza, e repetem-se 
com freqüência no coroamento de monumentos ou carros 
fúnebres, assim como na cobertura de urnas funerárias ou 
no revestimento de figuras carpideiras que povoam os nossos 
cemitérios. Digo mais, – é a esta linha característica que 
em grande parte é devido o sabor da melancolia, por vezes 
funéreo, do estilo de Luis XVI. Lembrem-se Vs. Exas. de como 
estas linhas aparecem desde a silhueta dos telhados até ao 
abuso das grinaldas pendentes na ornamentação e às tampas 
de cafeteira ou de bule na bela argentaria daquela época.

Assim poderíamos provar, por antítese, como a forma 
convexa assume, pelo contrário, expressão de vida, de vigor, 
resistência etc.

…
Mas abandonemos esta maneira perigosa de analisar, – 

perigosa pelos exageros a que está sujeita.
16
Se até aqui tratei principalmente de edifícios dedicados 

ao culto religioso, foi só porque nesses o motivo espiritual 
sobreleva de tal modo aos fins práticos da obra, que a sua 
existência não pode ser ignorada ou posta em dúvida. Mas 
falemos agora, para variar, de edifícios de outra categoria.

Se a raça dos reis está quase extinta, segundo dizem, – e 
a verdade é que são cada vez mais raras as testas coroadas, 
– palácios reais, por emquanto, abundam aínda por tôda 
a parte. Em geral são grandes construções mais ou menos 
sumptuosas, em que é da regra haver longas filas de fiadas 
sobrepostas, intérminas, de janelas tôdas iguais. O carácter 
residencial dêstes edifícios é inconfundível e manifesta-se 
principalmente na forma e repetição dos seus inúmeros 
vãos de janela. Evidentemente, não é a moradia de qualquer 
cidadão. Para o povo, o rei é entidade que paira acima das 
contingências da vida que entretêm ou afligem o comum dos 

os que constam desta mesma palestra. A segunda asserção, – 
sôbre poder-se equiparar o culto religioso a qualquer função 
apenas de ordem prática ou mercantil, não pode aqui ser 
discutida por saír fora do meu modesto propósito. A última 
hipótese, – a de ter êste edifício carácter espiritual condizente 
com o seu alto destino, – por igualmente absurda, não deixa 
– no entanto – de merecer duas palavras de refutação. E aqui 
vem a propósito lembrar o que a Vs. Exas. disse no princípio 
desta palestra sôbre as características de uma oliveira.

15
Há qualidades que são inerentes a certas coisas e que 

se exteriorizam por uma forma expressiva e particular. Há 
conceitos que estão indissolùvelmente ligados à nossa maneira 
de sentir e que não podem ser alterados sem que se violente o 
nosso instinto.

¿ Porque é que pomos no alto ou chamamos superior 
ou elevado a tudo que seja excelente, nobre ou forte no 
bom sentido; porque é que o branco será a côr da pureza, 
a escuridade símbolo do mal; porque substituímos tanta 
vez a noção do arredondado à do que é perfeito ou de bom 
acabamento; chamamos profundo ao que é intenso, dizemos 
duro o que é cruel?

Na linguagem plástica da arquitectura, há também 
proporções, formas, linhas que têm seu sentimento próprio. A 
apreciação da arquitectura não se faz desfiando e analisando 
estes elementos a um por um em separado, assim como a 
beleza da païsagem não se explica pela descrição botânica 
das espécies. Mas não deixará de ser curioso tomarmos um 
único exemplo para demonstrar como por vezes se explica o 
significado expressivo de uma linha.

Quando eu era Era eu  aínda novo, ia uma vez de passeio 
por certa azinhaga solitária quando, de repente, avistei ao 
longe, atravessado no chão, o corpo imóvel de qualquer animal, 
cavalo ou muar, que assim obstruía o caminho. Não sei porquê, 
logo tive a noção de que o bicho estaria, não a dormir, mas 
morto. Fui andando, fui-me aproximando, e de bem observar 
o corpo inerte pareceu-me reconhecer a razão porque logo me 
convencera da ausência de vida naquele animal. 

Qualquer coisa havia naquelas linhas, que me dava a 

impressão da morte. Estiraçado Da cabeça do fémur do corpo 
estiraçado, os tecidos distendidos, caíam flácidos para um e 
outro lado, dando à silhueta do vulto qualquer coisa de sinistro, 
inconfundível. Assim me foi revelada a expressão especial 
destas linhas características que ocorrem por vezes também na 
arquitectura e que são o reflexo de impressão indistinta.
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17
Aqui temos, por exemplo, um Palácio de Justiça que não 

nos inspira muita confiança como sede dos tribunais. Bem sei 
que pertence à época infeliz para a arquitectura que coïncidiu 
com os últimos decénios da plutocracia entronizada. Pois 
êste edifício tem muito da sua época e muito pouco ou nada 
do fim a que se destina e em que devia ter sido inspirado. 
Dir-se-ia que é a residência de um grande potentado da 
Bolsa, de qualquer ricaço ansioso de manifestar a sua fortuna 
e a sua magnificência. – Sem desrespeito pelo país em 
que êste Palácio funciona, devo dizer que o acho digno de 
acolher nas suas salas os mais venais dos magistrados, tal a 
sugestão da sua fachada pletórica de pormenores de cantaria 
dispendiosamente lavrada. Guardada a distância entre as 
diferentes épocas, esta arquitectura enferma exactamente 
do mesmo mal de tanto edifício agora construído naquele 
estilo industrial, modernista, cosmopolita, que pela carência 
de qualquer manifestação imaginativa parece querer marcar 
apenas o domínio tirânico da matéria e da técnica sôbre o 
espírito que devia animar a obra. Tanto num, como no outro 
caso, é, por assim dizer, exclusivamente o gôsto à moda da 
respectiva época que determina a arquitectura.

mortais. Para o povo, o rei não come nem dorme; pensa apenas 
em representar condignamente a nação sôbre a qual reina e 
cujas prosperidades devem ser sua única preocupação. Por isso, 
na fachada dum palácio real não se evidencia tal janela como 
pertencente a sala de jantar, a dormitório ou outra qualquer 
divisão em que se exerçam os misteres domésticos. Tôdas as 
janelas são, portanto, parecidas umas com as outras e tôdas de 
pura representação. Uma vez ou outra, o rei assoma à janela 
central para receber as saüdações do povo e, pela noite, a gente 
poderá ver, através dos vãos incendiados, tectos doirados ou 
lustres de cristal, e, de vez em quando, divisará porventura 
também, emoldurada pelos ombrais, alguma silhueta 
fugidia de dignatário ou cortesão com sua farda reluzente de 
condecorações.

Temos por exemplo  então o caso de, talvez sob a influência 
da designação usual – Palácio de Justiça, – darem também 
os arquitectos em delinear estes edifícios, destinados à 
instalação de tribunais, com aspecto de verdadeiras residências 
sumptuosas.

Êrro manifesto e pecado contra o espírito da arquitectura. 
Não basta encimar qualquer edifício grande e importante 
por uma palavra latina ou por qualquer símbolo, para se ter a 
impressão do que dentro dele se passa. No caso dum Palácio 
de Justiça, as carreiras de janelas como numem palácio real, 
o tipo doméstico da fachada – são coisas inconvenientes. A 
justiça não precisa de espreitar para a rua, e o povo deve ter a 
impressão de que os magistrados ali dentro recebem as suas 
luzes do alto e esquecem completamente as relações pessoais 
que mantêm cá neste mundo.

Um Palácio de Justiça, se bem que deva representar 
ingresso larguíssimo a dar ideia de que é fàcilmente acessível 
para tôda a gente, precisa, no restante aspecto exterior, 
guardar certa reserva e ar incomunicável que possam sugerir a 
integridade e a intangibilidade dos juízes.
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17 18
Esta série enorme de moradias é bem característica da sua 

época. Pela maneira como a perspectiva foi tirada, chega a 
sugerir o andamento de um comboio ao longo da linha férrea, 
com flagrante impressão do devorar da pista.

Até aqui tínhamos habitações que sugeriam o confôrto 
caseiro, o remanso, regalo ou a quietação apetecida. Esta agora 
dá-nos a idea do movimento acelerado, tendo estampado na 
fachada e parece que na sua fachada se estampa a praga da 
velocidade, a loucura do movimento contínuo e sem destino 
definido. - Sinal dos tempos!

Eu bem sei que, por exemplo, no século florentino de 
quatrocentos, há exemplares de igrejas em que seus autores 
esqueciam ou interpretavam muito à sua maneira o destino 
superior dêstes recintos consagrados ao culto de Deus. Essa 
deliciosa arquitectura de uma Arte que então era novíssima, 
tinha, sem dúvida, por vezes, carácter pagão e reflectia por 
veze principalmente o entusiasmo juvenil daquela geração 
que constituiu verdadeira primavera contínua, no seu 
anseio de beleza e no culto entusiástico de tôdas as Artes – 
inclusivamente a do belo-viver. ¿ Que nos dá porém a Arte 
modernista-materialista-internacional em troca do significado 
simbólico dos seus edifícios mais importantes? Quando não 
sugere maquinismos variados, dá-nos, se quereis, impressões 
de ordem disciplina, de ordem material, de apuro técnico e 
económico e… mais nada. Se as plantas obedecem ao bom 
aproveitamento do terreno e às exigências materiais dos 
respectivos estabelecimentos, – das fachadas, só podemos 
dizer que elas nos dão a maior parte das vezes a impressão 
nítida, mas sêca, de grandes esquemas de diagrama, de 
grandes folhas pautadas para inscrição de dados estatísticos, 
de inventários ou de escrituração por partidas dobradas, – 
folhas de esplêndido papel, muitíssimo bem impresso, mas 
completamente mudas no seu significado…

Eis aqui dois exemplos típicos dêste género.
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19 20
É a antiga xxgação d Embaixada da Alemanha na cidade 

que então se chamava San Petersburgo, (depois Petrogrado) 
e agora (- se é que aínda não tornou a mudar de nome) 
– Leninegrado.

Não se pode dizer que a êste edifício falte expressão 
bem definida. Direi até que o govêrno russo, ao tempo em 
que foi erigido êste palácio, só de o ver, deveria ter ficado 
com certa apreensão acêrca das intenções imperialistas do 
Estado germânico. Efectivamente, esta mole imponente, 
mais do que pelas dimensões, impressiona pela fôrça da sua 
expressão soberba e um tanto carrancuda. Tem qualquer 
coisa de avassalador êste conjunto que, não obstante suas 
reminiscências classicistas, lembra ao mesmo tempo qualquer 
terrível instrumento de guerra pronto a acometer o inimigo. 
É uma obra fortemente expressiva e bem apropriada ao seu 
destino.

Em ligação com êste belo exemplo de arquitectura 
representativa, merece a atenção de Vs. Exas. o interessante 
caso que passo a expor da cidade de Brescia na Itália.

18 19
Esta agora, com seus envidraçados sem fim, representará 

porventura para muita gente a solução ideal para o alojamento 
de pessoas. É como que o empacotamento mecânico e 
científico da espécie humana, com invólucro de “celophan”.

Consolemo-nos por uns momentos desta secura, regalando 
o nosso espírito na apreciação de um edifício concluído pouco 
antes da Grande Guerra.
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21 22
Aqui o edifício dos Correios e Telégrafo, listrado de 

mármores de côr, tanto da tradição italiana, e à direita do 
quadro – a Torre de Mussolini, com seu baixo-relêvo de bronze 
e, à sua frente, o púlpito de pórfiro para os oradores oficiais. 
Um belo conjunto.

20 21
Temos aqui a praça central mais importante da cidade, 

reformada há cêrca de cinco anos, e onde foi preciso construir 
vários grandes edifícios novos. O arquitecto incumbido 
desta reforma urbanística, executou-a com notável tacto, 
conseguindo estabelecer a indispensável harmonia com certos 
monumentos antigos que bordam o sítio, como a igreja de Sta. 
Ágata e a Loggia do Sansovino. Os novos edifícios, entre os 
quais um com o carácter de arranha-céus, são do mais perfeito 
equilíbrio, correspondem bem ao fim a que estão destinados 
e, sem que dispensem a expressão justa de modernismo, 
integram-se absolutamente no clima da tradição italiana.
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23 24
E agora aínda o novo edifício alto que em nada escandaliza 

antigos monumentos seus vizinhos.
24
Cada edifício público que se erige devia, pelas suas 

disposições arquitectónicas, pela sua linha fisionómica, dar 
idea da categoria a que pertence.

No passado ano, entre outras coube-me a ingrata tarefa, 
como vogal do Conselho Superior de Belas-Artes, de dar 
parecer sôbre um projecto de museu-biblioteca que pretendiam 
construir numa cidade do Norte de Portugal. O projecto era 
de estilo a que chamam modernista, e o seu autor declarava 
na Memória Descritiva que o edifício projectado era bem uma 
construção do século XX – “arrojadamente contemporânea.” 
Já se vê, nenhum motivo havia para refutar a veracidade 
destas asserções, era realmente uma construção do século XX, 
arrojadamente contemporânea. Mas o seu edifício não era nem 
de uma biblioteca museu, nem de uma biblioteca, nem de uma 
biblioteca-museu. Com a preocupação de apresentar aspecto 
absolutamente inédito e isento de qualquer reminiscência 
histórica, a fachada, tôda envidraçados e superfícies nuas, não 
sugeria senão “garage” ou depósito de gasolina e óleos para 
abastecimento de automóveis; e, onde o autor havia colocado o 
título do seu museu-biblioteca, eu involuntàriamente só lia as 
palavras SHELLSTANDARD ou MOBILOILANGLO-MEXICANA.

Um edifício para fins culturais não pode ter aspecto 
semelhante ao de uma oficina de máquinas. As simples 
palavras Museu, Biblioteca, pelo seu étimo, evocam um 
mundo de noções que não nasceram positivamente deste 
jovem século em que estamos, e, há muitas coisas, além de 
motores, aeroplanos, turbinas etc., que não são de todo para 
desprezar, – pelo menos assim pensam todos aqueles que se 

22 23
Outro aspecto da praça, em que modernismo e tradição 

estão combinados hàbilmente pelo talentoso autor desta 
reforma.
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Levámos a técnica a uma perfeição até aqui desconhecida, 
empenhados em mecanizar tôdas as actividades; 
quisemos substituir o homem pela máquina ou reduzi-lo 
a simples prolongamento da máquina. Na ânsia de ganhar 
tempominutos  e velocidade, acabámos por matar o tempo 
assassinar o tempo  e esquecer para onde íamos [na 

correria infrene]. Temos o domínio das fôrças conhecidas e 
desconhecidas; a transmissão do som e da imagem pelo fio de 
metal, e sem ser pelo fio; a Arte reproduzida mecànicamente; 
as ondas hertzianas; a captação e utilização dos raios de 
tôdas as côres; temos a aèrodinâmica, a estandardização, 
o tailorismo, a racionalização, o progresso, a ciência e… 
aínda bem que tudo isto temos. – mas, pergunto eu, não 
conservamos também muita coisa que já de antes existia e que 
é das esferas do espírito, da alma ou do coração? Não continua 
a haver hoje o heroísmo, a lealdade, a fé, o amor, o patriotismo, 
ternura, caridade?

Mal de nós se assim não for.
E estas virtudes humanas que não dependem da época em 

que se vive, nem exclusivamente dos progressos da ciência, 
eu pergunto se a sua qualidade mudou tanto neste século, 
e desde a Grande Guerra, ao ponto de se terem tornado 
irreconhecíveis. Assim devíamos supor ao ver igrejas que 
parecem palácios de exposição e que não reflectem a fé do 
povo, edifícios culturais que se confundem com “garages”, 
monumentos que parecem fábricas de indústriais, casas de 
habitação que sugerem institutos hospitalares.

Não, os modernistas-internacionalistas teriam tôda a razão 
desde que se lembrassem da nossa qualidade humana, integral, 
das nossas preocupações que não se limitam a mecanizar e a 
estandardizar a existência. O que é condenável na obra dos 
modernistas é o desprêzo voluntário do espiritualismo, o 
pecado contra o espírito – aquele que na Igreja romana mais 
difìcilmente é perdoado.

Pelas considerações que tenho feito, talvez Vs. Exas. 
fiquem com a convicção de que eu reprovo qualquer obra de 
feição moderna sem carácter tradicionalista. Mas não é assim. 
Já pedi a Vs. Exas. que observassem algumas fotografias de 
igrejas modernas, algumas sem tradicionalismo formal, que 
reputo muito boas, e agora é chegada a altura de expor aqui 
outro exemplo de uma construção moderna  de categoria 
muito diferente e que me parece absolutamente perfeita no seu 
género.

Trata-se dum edifício bancário há pouco construído em 
Filadélfia e que, se Vs. Exas. se lembram, eu vira por acaso 
reproduzido na mesma revista publicação  em que vinha 
aquela igreja moderna duma concepção totalmente errada e 
que nós há pouco criticámos aqui.

interessam pelo que está dentro dos museus e dentro dos 
livros que se guardam nas bibliotecas. Escusado é dizer que eu 
tive de concordar que o projecto apresentado era na verdade 
do século XX e arrojadamente contemporâneo, sendo para 
lamentar apenas que êle não tivesse tanto de feliz acêrto como 
representava de arrôjo e de contemporàneïdade.

Alguns dêstes, os chamados modernistas, afinal não são 
tam modernos como imaginam, não são bem do seu tempo; e 
eu, mais adiante, vou tentar explicar a Vs. Exas. porquê.

Dizem êles/os modernistas: Não é admissível que nós, 
no século XX, não deixássemos aínda de olhar para trás, 
buscando na galeria dos estilos históricos inspiração para as 
obras da grande época em que vivemos, – época do maior 
desenvolvimento e prestígio que a técnica jàmais atingira, 
edade das luzes, dos raios invisíveis – dispensadores de energia 
ou obreiros da Morte, época das velocidades máximas, das 
maiores conquistas no campo da ciência, assinalada pelas 
excursões estupendas em todos os elementos – desde o 
fundo do mar até à estratosfera! Que os vindouros não digam 
que o nosso século, o século XX, seja impotente para deixar 
vincada na arquitectura contemporânea a expressão própria 
dêstes tempos, que nós não possamos encontrar o estilo que 
corresponde ao grito dominador da nossa mocidade ovante!

Muito bem; muito bem. Isto está muito bem dito, é 
absolutamente certo, e repete-se a todo momento pelos 
modernistas apaixonados e… um pouco facciosos. Isto é já hoje 
moeda corrente, boa, sonora moeda corrente e que (- vamos -) 
também eu aceito por verdadeira. Tomo esta moeda de toque 
autêntico e jogo-a ao ar; cai-me de novo na palma da mão e… 
eis que no mesmo instante ela fala de maneira muito diferente. 
Tôda a moeda tem seu reverso. A moeda agora diz-me: “ Do 
outro lado vem a efígie de quem governa na actualidade, vem 
o valor facial que agora me atribuem e que é o estalão corrente 
do numerário, vem também a data do cunho, a data que – ai 
de nós! – depressa envelhecerá. Mas, aqui no reverso, o que 
tu vês é o nome do nosso país, que é o mesmo desde séculos; 
é êste o símbolo da nossa raça, o signo da nossa língua que 
perdura, é o índice da nossa terra, do nosso clima, do nosso 
temperamento, daquilo que é nosso e só nosso e pelo qual 
nós nos diferenciamos de outras gentes; é a razão da nossa 
existência e a explicação da nossa fôrça; é a nossa ficha, em 
suma, como agora se diz…”

Êsses modernistas, no que dizem têm razão, não há 
dúvida; dizem verdades como punhos, mas… não dizem 
tôda a verdade. O defeito está em que olham demais para o 
valor facial da moeda, para aquilo que ela vale no curso da 
actualidade; preocupam-se só com o quantitativo, como é 
próprio de gente nova, e não apreciam a significação do que é 
imutável e eterno. 
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25 26
Isto mal se percebe, tal o jôgo dos reflexos do mármore 

preto e da madeira polida; – é o átrio da escada.

25
O exterior dêste estabelecimento é imponente, como 

todos os arranha-céus, pela sua altura. ¿ Tem 30 andares, 35, 
40? É indiferente. É como uma pilha de livros, – comerciais 
neste caso, e é encimado por letras de mais de 8 m. de altura. 
No entanto, quanto melhor não é este edifício, quanto à sua 
arquitectura, do que aqueles seus congéneres que se enfeitam 
com reminiscências dos edifícios históricos.

Ninguém se lembraria de exigir dum fabricante, que fizesse 
máquinas de escrever em estilo gótico ou xxxxxxxx barroco, ¿ 
– porquê haveria então êste estabelecimento – espécie de caixa 
registadora – de ostentar galas de arquitectura?
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27 28
Aqui domina em tudo o material pela sua qualidade 

intrínseca. 
Outra preocupação não houve senão a de criar espaço 

apropriado para maior eficiência dos serviços. Quem entra 
neste edifício, vem para depositar ou levantar o seu dinheiro e 
pretende apenas ser atendido com brevidade. Que lhe importa 
o estilo do edifício? Não será a segurança da casa forte o que 
mais lhe interessa? Por isso não há sombra de espírito neste 
estabelecimento, a não ser – espírito de economia (bem 
entendido!); e assim é que está absolutamente certa a idea de 
quem o projectou. É uma obra moderna perfeita; e quanto a 
espírito, teve-o o arquitecto abstendo-se de espiritualizar a sua 
arquitectura.

28
Dêste género de edificações não faltam bastos exemplos 

muito notáveis, de fisionomia absolutamente adequada aos 
fins utilitários a que se destinam. 

Mas

Havendo querido definir um pouco êste estilo a que 
usualmente chamamos modernista, já em tempo tive 
ocasião de escrever o seguinte: É um estilo que participa 
da lisura da máquina – talvez pela importância que na vida 
moderna os meios mecânicos de transporte têm assumido; 
é uma arquitectura que apresenta ao mesmo tempo 
carácter sanatorial – devido, por certo, ao culto da higiene 
na actualidade; estilo abstinente, quanto a fantasia, – de 
acôrdo com a imperiosidade das leis económicas, – e que 
não conhece distinção entre nações – por causa de certas 
conhecidas tendências internacionalistas no campo da política 
social; – estilo nítido, severo, acerado e frio, de carácter 
científico e inindividual. Não é desprovido de beleza e não 

26 27
Notem Vs. Exas. o apuro de tôda a parte material da 

construção; estas superfícies lisas de mármore espelhento, 
estas madeiras escorridas, estes metais discretíssimos na 
forma e reluzentos no acabamento. Notem Vs. Exas. sobretudo 
a ausência de ideas arquitectónicas. Isto quasi não seria 
arquitectura, mas simples construção, se não fôra a criteriosa 
escolha na qualidade e côr dos materiais empregados e a 
grande distinção no modo distinto  como se evitou qualquer 
solução banal.
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de certa tendência espiritualista que anima a melhor parte da 
mocidade de hoje.

Eu não me quero afastar do tema desta palestra, mas, por 
vezes, de onde menos se espera surdem sintomas que nos 
surpreendem e que, se não são absolutamente significativos, 
não deixam comtudo de nos fazer pensar. Não vimos, há já 
alguns anos, que o projecto aprovado em concurso para o 
grande Palácio dos Sovietes em Moscovo, incluía arcadas, 
frontão, colunata – tudo reminiscências de ordem classicista? 
– E não se anunciou, ainda há pouco, que a rèpública soviética 
resolvera reconhecer oficialmente a distinção intelectual entre 
os camaradas, criando – oh ironia! – títulos de uma nobreza 
nova baseada nas qualidades do espírito? 

Minhas Senhoras e meus Senhores:
Propus-me apenas dizer alguma coisa sôbre o espírito na 

arquitectura, – e teria eu chegado a tocar, ao menos, nesse 
ponto? ¿Espírito na arquitectura – ¿ não é a expressão de 
beleza que nela encontramos?

Ocorre-me aquela certa  cena do poema de Goethe – o 
Fausto. Fausto, símbolo do Homem moderno que procura 
identificar-se com o espírito de tôdas as épocas, julga possuir 
já, na pessoa de Helena, a essência da beleza clássica. Eis que, 
num instante, o corpo de Helena se evola e se transfere para 
as regiões etéreas, deixando nos braços de Fausto abismado 
apenas a túnica, palpitante aínda de ter revestido a sua beleza 
radiosa e sublime.

O pensamento especulativo de Fausto ter-se-há de 
contentar em possuir as vestes daquela que fôra o motivo 
divino da sua inspiração.

Se, na gradual formação do nosso espírito, com o tempo, 
se vieram a agrupar certas e as mais diversas actividades 
humanas sob a designação da mágica palavra Arte, é que, de 
facto, alguma coisa de essencial e comum existe em tôdas estas 
actividades.

Eu tenho para mim que em qualquer manifestação 
que mereça o nome de Arte, se encontram dois elementos 
essenciais diferentes que se conjugam e de cuja combinação 
nasce aquela qualidade rara – a vitalidade ou energia 
animadora do espírito que caracteriza as verdadeiras, as 
eternas obras de Arte.

O primeiro dêstes elementos é o inefável indefinível 
princípio que poderemos chamar impulso, desejo, anseio, 
misteriosa disposição procreadora que se manifesta na 
profundeza do nosso subconsciente, aínda sem qualquer 
prósito propósito definido. Êste elemento misterioso 
desabrocha então para a vida, desenvolvendo-se de maneira 
mais ou menos aparente, mais ou menos clara, e que se 
patenteia aos nossos sentidos no processo que chamaremos de 
adaptação.

se lhe pode negar útil influência na evolução natural e lógica 
da arquitectura. – Numa palavra – é a expressão pura do 
materialismo absoluto; do materialismo de ontem – quero crer.

Mas esta expressão estilística apareceu numa época em 
que efectivamente a arquitectura pedia de facto reforma a 
altos gritos, por tôdas as juntas das suas pedras desfiguradas 
por uma arqueologia sèdiça. Quando tudo tende para a 
simplificação, era necessário acabar com o lastro inútil de 
mil convencionalismos impróprios do nosso tempo. Mas, 
por Apolo, – não confundamos o remédio com o alimento, 
o correctivo com o que se pretende melhorar! Edifícios 
representativos da nossa cultura, das nossas predilecções 
espirituais, monumentos-padrões da nossa civilização, – que 
têm estes de se subordinar, na sua expressão arquitectónica a 
caracterização de ordem técnica, que, afinal, são muitas vezes 
questão de moda. O exemplo mais flagrante desta servidão 
à moda é a mania dos terraços, para não citar outros casos 
semelhantes. Não quero aqui entrar em pormenores técnicos 
que seriam descabidos, mas posso afirmar a Vs. Exas. que 
seguramente metade dos terraços que se projectam ou se 
construem sôbre os edifícios, em substituição de telhado, não 
têm justificação à luz das conveniências de ordem prática e só 
se explicam pelo desejo de vestir as casas à última moda.

Permitam Vs. Exas. que eu lhes aponte outro exemplo em 
que se manifesta o ridículo dêstes maneirismos. A arquitectura 
modernista é tida e apregoada por ser resultado da mais estrita 
obediência às condições da vida actual, em que o balanço de 
valores parece justificar o desejo duma estrénua economia de 
tôdas as coisas, – economia de tempo, economia de esfôrço, 
portanto e também. – O relógio de uso pessoal deixou de 
andar no bolso, para cingir o pulso, simplificando assim o 
processo de se verem as horas. Até aqui – muito bem; isto está 
perfeitamente justificado. Mas o nosso modernista que se 
preza, já não usa nas fachadas que projecta outro mostrador 
de relógio que não seja daquele tipo mudo, ou quasi mudo, 
em que os algarismos são substituídos por simples riscos, por 

pequenos pontos. Ora, mesmo sem se estar possuído da ânsia 
velocífera, o que me parece conveniente, agradável e prático 
é poder ler no mostrador directamente e claramente  no 
mostrador horas exactas que êle marque, sem necessidade da 
operação mental de reestabelecer ali os algarismos ausentes.

Inebriados pelos descobrimentos da ciência e pelos 
progressos da técnica, quiseram os arquitectos estender êste 
estilo materialista a tôda a categoria de edificações, como se 
outra coisa não houvesse de que cuidartratar senão problemas 
de ordem palpável. E que aqui está no que os modernistas 
não são nada do seu tempo; não acompanham a evolução 
na maneira de pensar das actuais gerações. Habituados em 
demaxsi demasia aos problemas positivistas, ajeitados a 
disciplinas de ordem matemática, faltou-lhes a compreensão 



MARTA ROCHA MOREIRA · O VALOR DO TEMPO. O PROGRAMA INTELECTUAL E ARQUITECTÓNICO DE RAUL LINO 3. O ARQUIVO PESSOAL DE RAUL LINO: AMOSTRA  265

Notem Vs. Exas., à margem dêste assunto, como na 
Natureza, na païsagem – por exemplo – o pitoresco é também 
principalmente produto da adaptação evidente: A ponte 
que galga o rio torrencial é mais pitoresca se for obrigada a 
elevar-se em dorso de camelo; mais pitoresca será quando 
o leito da estrada tiver de torcer para a direita ou para a 
esquerda, para ganhar a direcção desejada; é pitoresco o 
tugúrio que se encosta à escarpa do monte, amoldando-se ao 
rochedo, [é pitoresca] a cobertura que baixa até perto do chão 
– para melhor abrigar; é mais pitoresca é a chaminé quando 
deita fumo, a árvore quando que, cedendo ao impulso do 
vento, ou se contorna abraça a casa num abraço numa onda 

de verdura, etc. etc.
Arte püríssima, Arte sublime, Arte empolgante como 

nenhuma, que se dirige da maneira mais imediata ao nosso 
sentimento, é a música, a música absoluta. Nesta Arte, o 
elemento primitivo da emoção manifesta-se a descoberto, 
pode dizer-se, e tam forte é o seu poder emocionante que 
só não se torna esmagador por serem as obras musicais 
executadas em tempos sucessivos, ao contrário da arquitectura 
cujas criações existem fixadas no espaço. – No entanto, muita 
vez tem a arquitectura sido comparada à música. Dizem-na, 
com certa razão, música petrificada ou congelada. Há uma 
imagem porém que a mim se afigura não menos expressiva 
e que me dá ao mesmo tempo a impressão quasi dolorosa 
do eterno anseio que mortifica o artista-arquitecto, – é 
aquela esplêndida figura de vitória, conhecida pela Vitória de 
Samotrácia, cujas azas mutiladas a inibem de levantar vôo o 
vôo para que fôra criada. A arquitectura é música eternamente 
ligada presa à matéria, que não pode – como sua irmã a 
arquitectura dos sons – desligar-se da terra e seguir o vôo do 
pensamento que lhe insuflou a vida.

Sem êste anseio, êste desejo contido, êste vôo frustrado, 
êste palpitar no cárcere da matéria, não pode haver 
arquitectura digna dêste nome. Sem o sôpro de espírito que 
anime a obra e que lhe garanta a vida ao longo das gerações, 
não há arquitectura séria que perdure. – Importar maneiras de 
decorar fachadas segundo a última moda, ater-se a modelos 
batidos – sejam êles clássicos ou de recente invenção – não 
é criar arquitectura, é apenas jardinar com flores de papel, é 
acender altares com círios de luz eléctrica, é substituír Helena – 
a divina Helena – por manequim empalhado.

Minhas Senhoras e meus Senhores, – depois desta pequena 
excursão – simulacro de vôo pelas regiões superiores, em que 
Vs. Exas. tiveram a paciência de me acompanhar, voltemos à 
terra e às coisas mais positivas da arquitectura. Eu desejaria 
expor-lhes um pequeno exemplo que tenho por costume 
apontar aos neófitos da Arte, aos que começam a dedicar-se ao 
estudo da arquitectura, para lhes mostrar como os pequenos 

Ambos estes elementos, – o productivo e o de adaptação, – 
entram no criar e formar de qualquer obra de Arte, e – digamos 
de passagem – são também implícitos na própria essência da 
beleza, (sôbre o que eu não me alongarei aqui em explanações 
para não abusar da paciência de Vs. Exas.).

O primeiro – digamos – o elemento misterioso original 
que gera a obra de Arte e que é apenas como que idea ou 
sentimento à procura de forma em que se possa encarnar, 
produz-se quando e aonde os deuses muito bem queiram 
mandar o seu anjo anunciador. Poderemos, quando muito, 
provocar o seu aparecimento, mas não suponhamos que isto 
seja matéria que pudéssemos converter em disciplina para ser 
tratada nas Academias.

O segundo elemento – o da adaptação – é mais ou menos 
acessível à nossa inteligência e susceptível de ser discriminado. 
Percebemos a flor, mas não sabemos explicar como do 
minúsculo pequeno grão germinou a planta. Admiramos 
a graça com que são lançadas as pétalas para protecção 
dos órgãos vitais ou para atraír o insecto instrumento da 
fecundação, mas que idea fazemos nós do denso mistério que 
antecedeu o seu desabrochar?

Permitam Vs. Exas. que, receando faltar à clareza a que 
desejaria sempre manter-me fiel, eu procuro outro exemplo 
comezinho mas transparente. Apreciamos e conhecemos 
a excelência do fruto. Encanta-nos a sua forma, a sua côr; 
pesâmo-lo, medimo-lo, gozamos os seus seus benefícios, – 
mais, adivinhamos que contém qualquer coisa que nos dá vida, 
que nos é indispensável, mas não sabemos ao certo o que isto 
seja, quanto pesa, onde reside, e limitamo-nos a dizer que o 
fruto tem vitaminas.

Desistamos de querer encontrar a vitamina. A Providência 
escondeu-a, escondeu-a bem, e nisso – como sempre – 
procedeu admiràvelmente. Dada a natureza dos homens, 
se êsse elemento vitalíssimo, indispensável, pudesse ser 
encontrado e separado fàcilmente reconhecido, logo 
teríamos a vitamina dissecada, secada na estufa, pulverizada, 
comprimida e vendida em pílulas sob qualquer nome acabado 
em cxlx ol. Louvemos a Deus que o elemento de onde germina 
a Arte verdadeira não possa estar, por emquanto, engarrafado 
a guarnecer o escaparate dos bufarinheiros das drogarias!

Mas se nos falta a possibilidade de separar e atingir êsse 
primeiro elemento vital da obra de Arte, não nos é vedada 
a compreensão do segundo – o da adaptação, que reveste 
o primeiro como túnica, e se tornando a sua existência 
reconhecível aos nossos sentidos a sua existência.

O predomínio dêste segundo elemento sôbre o primeiro 
representa em Arte o que se pode chamar o pitoresco, termo 
derivado de pintura por ser esta Arte talvez aquela em que o 
processo de adaptação mais transparente é ou onde êle de mais 
perto cinge o elemento gerador da obra.



O VALOR DO TEMPO. O PROGRAMA INTELECTUAL E ARQUITECTÓNICO DE RAUL LINO MARTA ROCHA MOREIRA266  3. O ARQUIVO PESSOAL DE RAUL LINO: AMOSTRA

29
Vejam Vs. Exas. êste exemplo em (a).
Em breve porém pressentiram, por instinto apenas, 

que os cantos inferiores dêstes paralelepípedos, seriam 
completamente inactivos na função que as pedras salientes 
exercem; e vá de os chanfrar ou arredondar (b).

Ora, é muito curioso pensar-se que só muitos séculos 
depois dêstes construtores primitivos assim terem procedido, 
a engenharia moderna pôde estabelecer, matemáticamente 
e por cálculo, o caminho parabólico por que se transmite a 
acção exercida por aquela carga à parede que a suporta, e 
que efectivamente dá os cantos inferiores das pedras por 
absolutamente inúteis para o efeito de suportar.

Generalizou-se o uso destas cachorradas que se 
encontram por tôda a parte nas construções antigas onde 
quer que houvesse necessidade de criar balanço sôbre corpos 
inferiores. Até que uma vez, qualquer mestre-das-obras mais 
empreendedor e mais artista que os outros, lembrou-se de 
talhar a última pedra de cima pela forma que se vê em (c). 
Apanhei êste exemplo no castelo de Belmonte em Portugal.

É engraçado o motivo. Até aqui os cachorros davam-nos 
notícia discretamente da carga que estavam suportando na 
função no desempenho da sua função estática. Mas êste agora 
parece estar dizendo: “Vede como eu levo bem êste pêso que 
me puseram em cima. Não só o suporto brincando, sem flectir, 
como aínda por cima me sobeja energia suficiente para fazer 
aqui, por graça, estes pequenos floreados à esquerda e à direita.”

Êste cachorro faz-me sempre lembrar aqueles acrobatas 
no circo, que, equilibrando grandes pesos sôbre a cabeça, se 
põe a fumar um cigarro para nos mostrar o à-vontade com que 
executa aquele duro exercício.

Desculpem Vs. Exas. estas explanações que são pròpria-
mente o que se chama a estar a soletrar arquitectura. 

É o b-a-ba da Arte.
29 

pormenores também podem às vezes estar animados do ver 
espírito do verdadeiro arquitectar. Êste exemplo não vem nos 
livros de ensino; não faz parte da série de exemplificações 
escolhidas quasi sempre na Arte da Antiguïdade clássica, mas 
tem para nós, na Europa – pelo menos, – a vantagem de estar 
ao alcance de todos e de poder ser confirmado com facilidade 
onde quer que haja velhos castelos da idade média.

Tôda a forma arquitectónica primitiva nasceu em geral de 
uma função estática. Quando os construtores pela primeira 
vez quiseram avançar as paredes das suas edificações, para 
constitirem constituírem corpos salientes a qualquer altura 
acima do solo, – começaram por adiantar os paralelepípedos 
em fiadas sucessivas de modo que assim pudessem atingir o 
balanço desejado.



MARTA ROCHA MOREIRA · O VALOR DO TEMPO. O PROGRAMA INTELECTUAL E ARQUITECTÓNICO DE RAUL LINO 3. O ARQUIVO PESSOAL DE RAUL LINO: AMOSTRA  267

dos tempos correntes, reflectindo, porém, as próprias reacções 
nacionais, e nunca se limitando, por isso, a adoptar fórmulas 
importadas do estranjeiro. Na arquitectura brasileira hão de 
transparecer aínda as condições mesológicas, climatéricas do 
país. Os monumentos hão de ter uma grandeza que não é a 
de Roma, que não será tampouco novaïorquina, mas antes 
uma nova grandeza muito brasileira brasiliana, inspirada 
no assombro da floresta, na vastidão do inferno verde. Os 
seus monumentos hão de ter por essa razão uma arquitectura 
audaciosa – como foi a obra dos bandeirantes, arquitectura 
que nos vai segredar os mistérios da selva e onde reboará o 
eco longínquo das grandes cachoeiras que aínda estão por 
descobrir.

E na arquitectura, na construção das habitações, sentir- 
-se-há o terno feitio da gente do Brasil, que soube cantar com 
infinda graça “sua casinha branca à sombra do coqueiro”.

E tudo isto há de aparecer na arquitectura brasileira sem 
que o arquitecto procure imitar, repetir ou contrafazer. Tudo 
isto lá encontraremos, tal como no perfume dum precioso 
vinho amadurecido nós sentimos o Sol, a terra, a païsagem 
onde êle foi criado e – quem sabe? – talvez até alma e feitio da 
boa gente que o vindimou.»

Assim se formou e se desenvolveu a linguagem pouco e 
pouco a linguagem especial das pedras, – espécie de hieroglífica 
que tem servido para criar os maiores poemas de sugestão 
plástica, como o templo helénico ou as grandes catedrais 
da idade-média, – linguagem que tem servido para erguer 
monumentos-padrões de tudo o que haja havido de nobre, 
elevado ou de qualquer modo forte nas civilizações que surgem, 
brilham e depois se extinguem nas sombras do passado.

E é desta linguagem agora que os arquitectos-modernistas 
querem fazer o uso impróprio de tudo traduzirem em termos 
de construção hospitalar ou de carácter industrial, como se a 
par da mais sêca prosa não tivesse de haver também expres-
sões de pura espiritualidade; como se quiséssemos escrever 
poemas na linguagem que é própria do trato comercial, ou 
compor hinos em que no lugar das imagens poéticas e dos rit-
mos musicais, só houvesse a objectividade dos livros de ciência.

A cultura, a civilização dum povo – (qualquer interpretação 
que se queira dar a estas duas palavras) – manifesta-se não só 
pela língua falada ou escrita, pelas maneiras da gente, pelas 
instituïções culturais ou de utilidade pública que existam 
no país, – patenteia-se também na linguagem plástica da 
arquitectura de que se faz uso. Quando a civilização não é 
importada, não é adquirida à última hora; quando existe 
de origem, herdada de pais para filhos, – então não admira 
que haja reine certa harmonia na expressão arquitectónica 
empregada por um povo. E esta harmonia nas obras de 
arquitectura significa forte consciência nacional.

Qual é o país que não ambiciona hoje possuir esta forte 
consciência nacional? A própria Rússia dos sovietes, xxx impe-
dindo que os seus súbditos atravessem as fronteiras, que leiam 
a Imprensa estrangeira, procura por todos meios radicar na 
mente dos homens do povo que nada há de melhor no mundo 
que o país de onde são naturais.

Que perspectivas interessantes não se nos antolham 
na expressão arquitectural destinada a marcar grandezas e 
vicissitudes dêste país soberbo em que tenho o prazer de me 
encontrar! Como poderia o Brasil jàmais esquecer o que deve 
à sua riqueza étnica, à sua grandeza geográfica e histórica, à 
sua vida ovante, ao seu rasgado futuro, para não se orgulhar 
de introduzir também na arquitectura os sinais afirmativos 
de um nacionalismo são e forte, a marca da sua característica 
genuïnidade.

¿ Terá a arquitectura brasileira de se fundamentar na 
tradição dos tempos coloniais? Deverá ela deixar-se influir 
pelas correntes da estrita actualidade?

Certamente que uma e outra coisa, – e mais aínda.
A arquitectura do Brasil deve acusar, sem pejo nem desonra, 

as origens da sua história, mas não se deixará envencilhar no 
mèandro arqueológico, nem prender no formalismo escolar 
e sem vitalidade; a arquitectura do Brasil sofrerá a influência 
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3.7. 1935. CASAS PORTUGUESAS DO SÉCULO XVIII

Fig. 13 LINO, Raul – «Casas Portuguesas do Século 
XVIII». [Conferência proferida no Brasil no Gabinete 
Portuguez de Leitura no Rio de Janeiro no dia 4 de Junho 
de 1935, repetida no Instituto Histórico e Geográfico de 
S. Paulo no dia 25 de Junho, e no Salão Camoneano do 
Real Centro Portuguez em Santos no dia 27 de Junho]. 
[Dactiloscrito]. [Maio] 1935. 35 f. Consultado no Arquivo 
da Família Raul Lino em Lisboa, Armário B: Pasta 
Relatórios, Artigos e Pareceres (1.º vol.), 74A.

4 Junho1935
Rio de Janeiro, Brasil
Gabinete Portuguez de Leitura

25 Junho1935
São Paulo, Brasil
Instituto Histórico e Geográfico

27 Junho1935
Santos, Brasil
Salão Camoneano do Real Centro Portuguez

Sugerida pelas relações existentes entre a arquitectura da metrópole portuguesa e a da colónia 
brasileira durante o século XVIII, «Casas Portuguesas do Século XVIII» é a segunda conferência 
que Raul Lino preparou aquando da viagem ao Brasil, tendo sido apresentada no Rio de 
Janeiro, em São Paulo e em Santos no mês de Junho de 1935, acompanhada da projecção de 
44 diapositivos, sendo que algumas destas imagens tinham sido anteriormente utilizadas no 
fascículo ‘A Casa Portuguesa’ (1929).
Apenas o primeiro diapositivo, contendo dois desenhos de Raul Lino, foi incluído na publicação 
da conferência no livro Auriverde Jornada (1937). O texto a cinzento corresponde aos discursos, 
preâmbulos e parágrafos da conferência que também não se encontram no livro.
Em Portugal, duas brevíssimas notícias no Diário de Notícias e no Diário de Lisboa dão conta da 
eventual leitura da conferência ao microfone da Emissora Nacional em Janeiro de 1938, mas não 
foi possível encontrar outros registos que confirmem este episódio.
No entanto, a conferência foi reescrita em 1939 e apresentada no Estoril num Curso de Férias de 
Verão da Faculdade de Letras de Lisboa com o título «A Casa Portuguesa» [> P.354].
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com enternecimento as palavras que o meu Exmo. Colega Senhor José 
Cortez acaba de dedicar à minha actividade profissional, ao meu feitio 
divagador.

No que ambos estes meus Exmos. Colegas se dignaram dizer a meu 
respeito, em belíssimas frases que brotavam mais directamente de seus 
generosos corações que da sua provada clarividência, eu peço ao ilustre 
auditório que esqueça o motivo pessoal que as inspirou, para só fixar o 
que há de interessante nos conceitos gerais do ilustre professor, do esteta 
delicado.

Cumpre-me aínda expressar o meu reconhecimento à veneranda 
Federação das Associações Portuguesas do Brasil, nas pessoas de seus 
Exmos. Presidente Senhor Conde Dias Garcia e Vice-Presidente Snr. Dr. 
Sousa Baptista, pelo gentilíssimo acolhimento que nesta portuguesa 
casa eu vim encontrar, permitindo-me também saudar, num preito de 
intensa admiração e acrisolado respeito, a figura insigne de Carlos 
Malheiro Dias, fulgente espírito e animador eminente desta Federação, e 
que neste momento vai a caminho da sua pátria.

E, para cúmulo de tanta honra imerecida, vão para V. Exa. Snr. 
Embaixador de Portugal, os protestos do meu profundo reconhecimento 
por mais uma vez me quererdes distinguir, assistindo a estas 

despretensiosas palestras.»1

1 LINO, Raul – «Discursos pronunciados no Brasil no decorrer da Viagem Auriverde Jor-
nada». [Dactiloscrito]. [Brasil]. 1935. 19 f. AFRL, Armário B: Relatórios, Artigos e Pare-
ceres (1.º vol.), 79, p. 6-7.

«Exmo. Senhor  Embaixador de Portugal
 “ “ 
  Exmo. Senhor  Cônsul Geral de Portugal
  Exmo. Senhor  Presidente da Federação das Associações   

 Portuguesas do Brasil
 “ “ 
Minhas Senhoras e meu Senhores:

Quando há dias entrei pela primeira vez nesta sala, apoderou-se 
de mim comoção quasi religiosa. Senti-me envolvido numa atmosfera 
veneranda e ao mesmo tempo bem familiar.

Assim como a casa paterna, em que passamos os primeiros anos de 
vida, guarda sempre para nós no seu ar respeitável e acariciador uma 
afectuosa intimidade, onde cada objecto, cada canto é carinhosamente 
afagado pela nossa recordação, – de modo semelhante me parece que a 
estar paredes, a estes livros aqui expostos se prende o terno sentimento 
de mil almas da grande família portuguesa que neste lugar comungam 
dia a dia, geração sobre geração, no mesmo pensamento oculto lançado 
por sobre os mares em direcção à pátria querida e distante.

E é aqui neste comovedor cenário que me é dada a palavra, na 
honrosa incumbência de comunicar a irmãos brasileiros, a irmãos 
portugueses, algumas impressões sobre casas do século XVIII em 
Portugal.

Mais uma vez agradeço do fundo do coração às ilustres 
colectividades que tam honroso ensejo me proporcionaram e que aqui 
estão representadas na prestigiosa figura do excelente Professor, 
grande amigo de Portugal, Dr. Adolfo Morales de los Rios, que há 
pouco me confundiu com as mais generosas referências aos meus 
trabalhos e imerecidos louvores à minha pessoa. Agradeço também 
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«Casas Portuguesas do Século XVIII

A afinidade existente entre a arquitectura do continente português e a 
do Brasil no século XVIII, justifica a escôlha dêste motivo para a palestra 
desta noite no Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo.

Tentarei dar a conhecer melhor o carácter que distingue as nossas 
casas setecentistas das dos outros países da Europa.

As casas portuguesas dessa época não são objectos de museu, não 
são estranhas ao sentir da actualidade. Não se pensa em as destruir ou 
fazer desaparecer porque continuam sempre a servir de instrumento da 
nossa vida. Arranjadas, compostas interiormente e guarnedidas de tôdas 
as comodidades modernas, são lares da nossa vida actual que mantêm 
um sabor delicioso bem de acôrdo com a nossa índole.

Passo em revista uma série de casas, pormenores, jardins do século 
de setecentos, apontando sempre as principais características de cada 
projecção.

Antes disto procuro aínda demonstrar como, para mim, se exprime 
o estilo barroco, tentando indicar a linha que divide o sentir barroco na 
arquitectura do modo de arquitectar do Renascimento; e procuro também 
justificar o respeito pelas obras do passado, cuja destruição inútil só 

se explicaria numa época de barbarismo como foi, por 

exemplo, a da invasão de Roma.
(ver Folha da Noite)» 

«Exmo. Snr.
Cônsul de Portugal

Exmo. Snr.
Representante do Governador do Estado de S. Paulo

Exmo. Snr. Secretário da Educação

Exmo. Snr. Secretário da Justiça

Exmo. Snr. Presidente do Conselho Federal de…

Exmo. Snr. Representante do…. da Segurança….

Exmo. Snr. Reitor da Universidade de S. Paulo

Exmo. Snr. Representante do Comandante da… Pública

Exmo. Snr. Presidente do Instituto Histórico e Geográfico

Exmos. Colegas, Minhas Senhoras e meus Senhores:

Grande honra e muita satisfação eu sinto ao encontrar-me hoje 
aqui nesta sala, já por me ser a palavra dada concedida por V. Exa. Snr. 
Cônsul de Portugal, que tam digna e merecidamente representais o nosso 
país, já porque me posso dirigir a brasileiros e portugueses, confundidos 
num mesmo auditório pelo uso da língua comum, pelo abraço quatro 
vezes secular da nossa história e pelos sentimentos de amizade que 
unem fraternalmente nossos dois países.

Agradeço ao Exmo. a V. Exa. Snr. Delegado da Federação das 
Associações Portuguesas no Brasil, Cônsul de Portugal, como 

chefe da colónia, as imerecidas palavras  que teve a 
amabilidade de pronunciar a meu respeito, e ao Exmo. Snr. Presidente do 
Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo, pela grande gentileza com 
que se dignaram acolher-me nesta casa; e xxxx a todos Vs. Exas. que hoje 
aqui compareceram apresento a expressão do meu reconhecimento.»
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apenas das faculdades ou da disposição de um qualquer seu 
autor, mas de múltiplos factores de ordem material e social em 
que o povo se encontra mais ou menos como parte interessada.

Na época que atravessamos tende-se de um lado para a 
universalização da arquitectura, quando se pretende criar 
uma linguagem única – como que o esperanto da Arte de 
construir, – essa maneira de conceber as edificações que todos 
nós conhecemos e que ameaça espalhar-se pelo mundo inteiro 
– construções lisas, de carácter acentuadamente utilitário, que 
se envergonhariam de ostentar o mais insignificante ornato, 
a mais pequena moldura que seja, tal o medo de traírem 
qualquer parcela de sentimento, e cujos vãos são como buracos 
abertos à faca num pedaço de matéria inerte. Por outro lado 
vemos ganharem fôrça as teorias nacionalistas que preconizam 
maior respeito pela tradição e pelas particularidades étnicas 
de cada povo. É a teoria dos conservadores, dos que entendem 
não ser para desprezar tudo o que fica para trás da nossa 
geração, os que reconhecem no progresso uma cadeia de 
pequenas revoluções necessárias – se quiserem, mas que não 
vêem a utilidade de cataclismos periódicos e constantes. 

Tem-se querido justificar a necessidade da tábua-rasa na 
moderna arquitectura pelo motivo xxx da transformação que 
a nossa vida sofreu após a Grande Guerra. Não me parece, no 
entanto, que esta tremenda catástrofe tenha haja tido  maior 
importância na evolução da História do que, por exemplo, a 
invasão de Roma pelos bárbaros; e a verdade é que depois desta 
época, em que a face do mundo ficou verdadeira absoluta 

mente transformada, – depois deste aniquilamento completo, 
a Arte cristã primitiva – aliás cheia de originalidade – só 
começou a aparecer manifestar-se  quando ressurgiam os 
primeiros elementos buscados na Antiguidade clássica. – Êste 
exemplo, se não é bastante concludente e se não tem o valor de 
uma regra, devia pelo menos servir para tornar os chamados 
modernistas-internacionalistas menos categóricos e mais 
prudentes em suas teorias.

Não creiam Vs. Exas. que eu tenha qualquer antipatia 
preconcebida contra a renovação das formas, em Arte. Ela é 
desejável, necessária, para o desenvolvimento dos estilos, isto 
é – para acompanhar, como expressão artística, a evolução 
do espírito, dos costumes, do gôsto. Mas não confundamos 
a transformação por que a sociedade vai passando, nos seus 
aspectos mais importantes – políticos, filosóficos, religiosos ou 
culturais, – com a simples variação do gôsto, com os ditames 
caprichosos da passageira  moda. – Já algures tive ocasião de 
dizer que acho valor real nesse estilo modernista, todo lisura, 
higiene, sobriedade, todo êle inspirado aliás num materialismo 
extremo e… já hoje demodé – fora de moda em franco 

declínio. A êle ficamos devendo alguns edifícios utilitários 

«(Preâmbulo)

Quando, por temperamento, se é um expressionista visual, 
não admira que criemos certas imagens-síntese de carácter 
plástico, para arquivar no nosso espírito noções que nos 
interessam ou que nos sejam particularmente simpáticas.

O Brasil, – grande sonho bom de todos os bons 
portugueses, – antes que êle assumisse forma concreta na 
minha imaginação através das produções dos seus homens 
de espírito, já o sonhara eu, já o vira como um grande palácio 
de cristal, de dimensões fantásticas inverosímeis, onde se 
guardassem os mais ricos exemplares de uma flora variada, 
luxuria nte, deslumbradora, estranha ao resto do mundo na 
sua exuberância privilegiada.

Vegetação tropical em que mil espécies floridas se 
estendem a perder de vista sob uma abóbada de rendilhadas 
folhas, e onde a luz do Sol, rompendo em grandes losangos 
de oiro através do verde saturado, fôsse como que o motivo 
original e inspirador da linda bandeira dêste país glorioso.

Do sonho à realidade não houve desilusão nem 
abaixamento. Ao pisar pela primeira vez terras do Brasil, 
sinto-me envolvido por um sentimento antigo que revém 
ao meu coração nesta atmosfera acariciadora de jardim 
maravilhoso, onde os homens, pela generosidade do seu 
ânimo, são bem dignos da Natureza exuberante que os rodeia. 
E já agora pressinto o arrefecimento, o desconsôlo que me há 
de apoquentar quando chegue a hora de ser obrigado a partir 
destas deixar estas  encantadoras paragens, e a desfazer o 
apertado longo abraço com que aqui tam carinhosamente eu 
fui acolhido.

O português não pode ter o sentimento completo da sua 
nacionalidade, não pode sentir-se integralmente português, 
se lhe faltar conhecer – ainda que não seja senão pela rama 
– o país irmão de além-Oceano. E a mim, como profissional, 
é-me particularmente grato reconhecer logo à primeira vista 
nas obras de arquitectura antiga na cidade da Baía, nas do 

Estado de Minas  em Ouro-Preto e em S. João de El-rei aquela 
afinidade na maneira de sentir que une incontestàvelmente os 
dois países.

A arquitectura tem, mais que a pintura e a escultura, larga 
importância representativa ao revelar-nos o temperamento de 
um povo, por isso que é – na essência – uma Arte social e não 
individualista. Enquanto que no exercício daquelas duas Artes 
– pintura e escultura – as manifestações são principalmente 
de carácter individual, criadas no silêncio do ateliê, muitas 
vezes adstritas no seu destino ao interior de qualquer edifício e 
confinada a sua irradiação espiritual às esferas mais cultas, – os 
monumentos arquitectónicos são mais directamente o produto 
das circunstâncias comuns generalizadas e o resultado de 
condições pròpriamente nacionais, por isso que dependem não 
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«Emquanto na França, durante todo o século XVIII, se 
continuavam a construir casas à maneira de Mansart, de 
Levau e de outros mestres de acôrdo com o preceituado 
pelos teoristas (como d’Aviler e alguns mais), – em Portugal, 
a arquitectura das moradias afastava-se muito de qualquer 
academismo em uso na França ou na Inglaterra. Àparte alguma 
ou outra disposição de pormenor, debalde se procuraria na 
casa portuguesa, em conjunto, qualquer reminiscência de obra 
correspondente nesses dois países.

Se quisermos traçar na Europa a linha de afinidades do 
nosso barroco e do nosso rococô, temos de a fazer baixar ao 
Mediterrâneo, tocando na Sicília, para depois passar pelo 
(Norte da) Itália até aos países da Aústria, onde viria talvez a 
arrematar na antiga Boémia.

Antes de procurarmos definir o género das nossas casas de 
estilo barroco, conviria talvez esclarecer um pouco a aplicação 
dêste termo à arquitectura que se seguiu à do Renascimento, 
tentando encontrar uma distinção nítida entre os dois estilos.

A evolução dos estilos em Belas-Artes acompanhou sem-
pre, como Vs. Exas. sabem, o desenvolvimento ou mudança 
do gôsto geral através das épocas históricas. E êste gôsto é por 
sua vez resultante da evolução mental das gentes na constante 
variação das suas preocupações. Pode dizer-se que o processo de 
evolução é contínuo, aínda que de quando em quando se mani-
feste em acentuada crise nas chamadas épocas de transição.

Os sintomas, – a sintomologia – do barroco apreende-se 
naturalmente melhor e mais depressa nos alçados 
arquitectónicos do que nas disposições de qualquer planta. 
Naqueles logo se revela a primeira ou mais leve tendência 
de inovação estilística por onde se vai desenrolando, passo a 
passo, a nova maneira de arquitectar; mas entre uma planta 
do Renascimento e outra do período barroco, se diferença 
marcada houver entre as duas, a radicalidade dêsse constraste 
não permitirá comparação graduada.

Falemos portanto só da arquitectura em alçados, – da 
linguagem plástica das fachadas.

Desde a remota Antiguïdade até ao período gótico, a 
arquitectura baseava-se ostensivamente nas leis da estática 
– nas leis do equilíbrio dos corpos sólidos; isto é – de 
modo nenhum se procurava iludir o método construtivo 
da sobreposição de elementos ou peças separadas. Só o 
estilo gótico revolucionou de maneira profunda o sistema 
de conceber a arquitectura, afastando-a aparentemente da 
subordinação às leis do equilíbrio dos corpos em repouso, para 
a conformar pouco a pouco como que a um novo sistema, a 
modo de crescimento vegetativo, que se substitui ao acamar de 
materiais até então usitado na linguagem arquitectónica.

Êste fenómeno para a libertação aparente das leis da 
estática, repete-se, de maneira curiosa, em diferentes 
épocas da história da arquitectura sempre em períodos que 

deveras notáveis e, dum modo geral, por êle se operou certa 
limpeza na arquitectura que de isso andava bastante precisada.

Mas de aí a querer esquecer ou desprezar todo o nosso 
passado; de aí a julgar inútil ou nefasto prejudicial  o 
reconhecimento do que nele houve de característico como 
espelho da índole de uma nação, vai enorme distância. 
Supor que devemos hoje tudo criar em arquitectura como 
se estivéssemos no primeiro dia, ignorando tudo o que até 
agora se tem feito, é pressunção a que sinceramente não me 
associo. Seria um empobrecimento sentimental que eu jamais 
aceitaria repugna o meu espírito. Admitir que a construção 
de máquinas, com sua lógica especial e tirânica, seja o único 
modêlo que convenha à arquitectura de hoje em todos os 
países, é como se quiséssemos decretar o emprêgo do estilo 
lacónico de telegrama para tôda e qualquer produção literária 
que houvéssemos de nos apetecesse  empreender.

As afinidades que existem entre os monumentos religiosos 
do passado no Brasil e a arquitectura portuguesa limitam-se, 
assim se pode dizer, ao estilo que dominou a maior parte do 
século XVIII. E por isto me parece particularmente interessante 
e a propósito tentar definir o que melhor caracteriza a 
diferença que se encontra entre a nossa arquitectura daquela 
época e as produções arquitectónicas coetâneas de outros 
países.»
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1
Aqui têm Vs. Exas. duas teias que eu desenhei, – 

respectivamente nas igrejas de S.Roque e de S.Vicente, em 
Lisboa. São duas lindas teias que ambas foram imaginadas 
sôbre um mesmíssimo motivo – série de balaústres entre 
pilaretes. Ambas têm a mesma altura, ou aproximadamente 
1,65m; de altura mas que diferença de expressão, e como 
é cada uma delas característica do seu estilo! A de S.Roque 
– aínda do Renascimento na sua última fase, é de uma 
sobriedade muito nobre, cheia de elegância e distinção no 
desenho finíssimo. Muito bela é, por exemplo, a expressão dos 
pilaretes que arrematam a teia nas extremidades e no sítio da 
cancela. Junto à base, naquele estreitar e conseqüente folegar, 
parece haver uma concentração de energia – uma fôrça contida 
que depois se expande para o alto, com muito garbo, até atingir 
o capitel. A fisionomia do todo é de certa elegância altiva, e não 
conheço mais bela amostra daquele nosso estilo original do 
Renascimento jesuítico.

Agora, esta outra teia, que foi talvez desenhada uns 
quarenta anos depois da primeira, mas que é visivelmente 
inspirada naquela, nada se parece com o môdelo a não ser na 
disposição geral. Tem expressão completamente diferente. 
Notamos logo de princípio como que um relaxamento das 
formas. Nada de reticência aqui, nem de elegante sobriedade. 
Foi-se o ritmo calado, a disciplina do porte, a finura do 
pormenor, e tudo agora é movimento bem à vista, movimento 
que interessa – quantas vezes neste estilo – que só interessa a 
superfície.

As virtudes do estilo barroco são outras, diferentes das 
do Renascimento. Na série de reproduções que vamos ver 
projectadas no quadro, poderemos apreciar algumas feições 
características do estilo barroco, saboreando o sainete especial 
das casas portuguesas do século XVIII.

1
A Arquitectura dos monumentos no reinado de D.João V 

em Portugal, é, na generalidade, de inspiração italiana ou alemã 
do Sul. Na época pombalina mantém-se o mesmo carácter na 
arquitectura monumental; mas desde o princípio do século 

costumamos dizer terminais. Vemos isto na última fase do 
estilo gótico, vemo-lo no acentuado rococô – conseqüëncia 
última do Renascimento, e reconhecemo-lo aínda naquele 
movimento à roda de 1900 – mòdismo que ficou conhecido 
por Arte-nova, ou Modern style, com suas linhas flexuosas, seu 
naturalismo vegetal, e que teve por um dos seus artistas mais 
representativos, o flamengo Vandervelde.

O aparato arquitectónico do Renascimento mantém, até 
nos seus últimos períodos, carácter absolutamente estático, 
que é herança da Antiguïdade clássica. Os alçados são por 
assim dizer ordenados segundo o sistema de estâncias ou 
estrofes que se sobrepõem. Cada elemento tem seu princípio 
– ou base – sôbre que assenta sua parte média e seu terminal 
ou coroamento; isto é – como que uma estância completa que 
se integra no conjunto da obra. As fachadas aparecem-nos 
sempre constituídas por elementos sobrepostos perfeitamente 
estáticos, acamados uns sôbre os outros ou dispostos em 
andares. Nestes alçados do Renascimento, a rítmica, quere 
dizer – o movimento de que a arquitectura se anima na 
nossa imaginação é, por assim dizer, de natureza cifrada; e 
é à sensibilidade do observador que compete descobrir esta 
rítmica mentalmente, pondo-a em jôgo.

Ora a grande diferença que, para mim, existe entre o estilo 
do Renascimento e o barroco é que os arquitectos desta última 
época não se contentam, como os do Renascimento, com os 
rítmos cifrados. Preferem-nos bem aparentes, – o movimento 
esboça-se primeiro, é vincado com ênfase mais tarde. 
Modifica-se o sistema arquitectónico que de estático que era, se 
torna pouco a pouco em dinâmico. Os elementos componentes 
dos alçados pendem cada vez mais para a acentuada fluência. 
Começam os perfís por engrossar, transbordando do recorte 
fino renascentista; as pilastras rompem através dos andares e 
já não respeitam a divisão da fachada em estâncias ou estrofes; 
elementos divisionais que até aqui se mantinham em marcada 
horizontalidade, entram agora de se animar num movimento 
ondeante, cada vez mais exagerado, até que por fim tôda a 
fachada ganha rítmo de dança, não sendo raro terminarem 
os frontões no alto das frontarias por um recorte de curvas 
e contracurvas que sugerem o passo cadenciado de algum 
minuete ou sarabanda.

A mudança do sistema absolutamente estático para a 
fluência manifesta dos elementos arquitectónicos não se opera, 
como é natural, de repente.

Estou longe de caír no indesculpável êrro de confundir 
esta palestra com uma lição de arquitectura, mas não resisto 
à tentação de apresentar a Vs. Exas. um pequeno exemplo 
frisante da mudança de estilo, da caracterizada diferença 
entre a Arte do Renascimento e a do barroco. É às vezes num 
qualquer pequeno pormenor que se apreende em tôda a 
flagrância esta diferenciação.
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2
Parece esta figura querer personificar êsse espírito 

acolhedor que caracteriza a casa portuguesa. Frequënte é 
haver nas entradas ou nas escadas, uns figurões de azulejo de 
tamanho natural, de alabardeiros, pagens ou guardas – que 
aqui nunca são suiços, mas turcos ou orientais – que dão as 
boas-vindas aos recemchegados.

que na construção das moradias surge e se desenvolve feição 
especial e de certa originalidade, e é sobretudo nas províncias 
da Beira e do Norte de Portugal do país que o barroco floresceu 
em abundantes exemplos verdadeiramente curiosos na 
liberdade pitoresca da sua fisionomia. A casa fidalga, o solar, o 
palácio na cidade ou na vila, a quinta (– na aldeia ou no campo, 
–) fornecem-nos a nota de arquitectura mais característica da 
época.

Sem grande cuidado na organização da planta, a casa 
portuguesa do século XVIII distingue-se, quanto à sua 
arquitectura, pelo concepção pictórica pitoresco  das fachadas, 
pelo seu carácter decorativo, e apresenta-se-nos sempre com 
certa boa catadura, muito prazenteira, acolhedora, despida de 
academismo, num à-vontade comunicativo que bem parece 
traduzir o espírito hospitaleiro dos seus moradores, tanta vez 
gabado por viajantes estranjeiros.

E assim, quasi sempre, são a entrada e a escada talhadas 
com invulgar largueza, exagerada por vezes; esmeradas as salas 
de jantar; amplíssimas as cozinhas. – Num palacete em Braga, 
na parede do átrio fronteira à porta de entrada, entre dois 
arcos, um gentil-homemzinho esculpido no granito faz sua 
mesura de saüdação a quem chega de fora.
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4 5
Aqui um dragão em uniforme e completamente 

apetrechado, pertence à casa relativamente bastante modesta 
que a seguir vamos ver -

2 3
Um exemplo a meio de uma escada em Lisboa.

3 4
E êste aqui, numa casa bem modesta, tem um gesto 

convidativo para os que se aproximam da porta.
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 6 7
Agora aqui um gentil-homem todo taful, já mais empertigado. 

Talvez fôsse esta a casa de um qualquer novo-rico daquele tempo. 
Está situada no Paço do Lumiar – elegante estância de veraneio 
no século XVIII, nos subúrbios de Lisboa. – A seguir veremos o 
gracioso pátio de entrada desta mesma casa.

5 6
Quando menos se espera, aparecem decorações ricas de 

azulejo desta ordem. É a fachada traseira duma pequena casa 
que tem frente para uma viela no bairro do Castelo de Lisboa. 
É preciso ir aos quintais mais próximos para descobrir estes 
interessantes azulejos.
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8 9
Aqui têm Vs. Exas. um exemplo de escada. É de um palacete 

na cidade de Portalegre. Mainel ricamente lavrado nos belos 
mármores de Extremoz. Silhares de azulejo.

7 8
Pela portinha que dá para a quinta, divisa-se o velho teixo, 

mais que centenário, com seu banco em volta, e, ao fundo, a 
borda alta do tanque de cantaria.

Em certa casa no Norte havia a figura de um mordomo, 
feita de barro cozido, que, de chapéu na mão e sôbre um 
pedestal, recebia os hóspedes a meio do átrio de entrada. – São 
pormenores significativos a revelar a preocupação dos donos 
da casa.

Em geral o azulejo, como mais característico elemento da 
decoração, estende-se pela escada acima; as salas têm azulejo 
de roda, e do mesmo interessante material são guarnecidos os 
terraços, os muros do jardim, e até os próprios alegretes das 
flores, – decoração encantadora de graça e de frescura.
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10 11
Esta interessante porta fazia parte dos importantes jardins 

à roda da vivenda que acabamos de observar,- jardins hoje 
infelizmente devastados. Como Vs. Exas. vêem, os bancos 
estão enterrados metidos no chão, devido ao deplorável 
atêrro posterior. Mas devia ter sido de grande encanto êste 
jardim fechado. A decoração de azulejos estende-se em volta 
da quadra, com figuras – algumas alegóricas e mitológicas, – 
grandes vasos com frutos, flores etc., numa linda policromia.

11
Os silhares de azulejo nas salas ostentam por vezes 

alegorias ou conceitos figurados; de preferência porém 
ilustram cenas do viver da sociedade – seus devaneios e 
entretenimentos, sessões de música, dança, jogos, caçadas; 
mais tarde – figurinhas da comédia del’arte, chinesices, 
emolduradas sempre por belos enconchados. Por fim estes 
elementos da moldura sobrelevam em importância ao próprio 
assunto dos painéis, invadem o campo todo em exuberante 
composição ou transformam-se nos delicados motivos do fim 
do século – grinaldas, pâmpanos, rosinhas de toucar, laços e 
açafates de variada fruta em que debicam passarinhos ligeiros 
e multicolores.

O espírito que anima estas composições deixa-nos por 
vezes saborear o doce viver de outros tempos e, nas cenas que 
os painéis nos depintam, em harmonia com o destino de cada 
sala, perpassa aquele perfume de galantaria que evoca a época 
das Guerras do alecrim e da mangerona. Nem nas cozinhas 
deixa de ser aplicado êste género de decoração. Nos palácios 
da Mitra, de Loures e do Poço-do-Bispo, no do Correio-
Mor, – todos do termo de Lisboa, as cozinhas eram templos 
da abastança, com enormes lareiras providas de inúmeras 
fornalhas, mesas e poiais de mármore, e, nas paredes, a mais 

9 10
Nesta frente de casa, virada para os jardins, a decoração 

de azulejo é particularmente interessante. Por infelicidade, 
a propriedade está mal tratada, havendo sido aberta – entre 
outras barbaridades – desenxabida janela que destroi tôda a 
simetria.

É também nos arredores de Lisboa. As colecções mais 
ricas de azulejo encontram-se em geral em volta da cidade 
metropolitana.
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Empadas de peru sem osso; 6º Pastéis folhados de coelho; 7º 
Ôlha podrida em massa, que é a melhor; 8º Leite com ciricaia.

Esta lista de pratos, que só de a ouvir nós ficamos enjoados, 
testemunha, de facto, aptidões fisiológicas hoje desconhecidas. 
E não era só das altas classes privilegiadas o abuso da comida; 
nas reformas pombalinas para a reorganização dos serviços 
do exército, estabelecia-se por exemplo, que os ajudantes de 
campo se deviam contentar com “um prato de sopa, outro de 
cozido, outro de assado, outro de guizado, e quatro pratos de 
sobremesa.”!

- Quanto à sobremesa, é interessante o facto de, como 
já dissemos, ser a doçaria em grande parte confeccionada 
pelas freiras, o que contribui certamente para intensificar 
as relações entre a sociedade bem instalada na vida e as 
gentís enclausuradas do convento. Digo gentís, porque outro 
qualificativo menos terreno não me parece adequado às 
autoras de receitas famosas que tinham por título: peitos de 
Vénus, papos de anjo, toucinho do céu, barriga de freira, – tal 
a exquisita nomenclatura anatómico-mística e pagã dalgumas 
especialidades vindas daqueles estabelecimentos religiosos.

Mas, não sejamos injustos para com os do século XVIII. 
Se davam importância às salas da mesa, freqüentes eram as 
residências que, a par dessas simpáticas divisões, incluíam 
igualmente excelentes bibliotecas. São célebres as livrarias dos 
Duques de Lafões, dos Condes de Sabugosa, dos Taroucas, a do 
Marquês de Pombal em Oeiras e outras mais.

O interior das casas oferecia aspectos característicos que 
prendiam a atenção dos estranjeiros e de que estes, uma vez 
por outra, tomavam apontamento em seus diários de viagem.

O chão das salas, que, no campo e no Sul, se fazia 
freqüentemente de tejolo, era muitas vezes revestido por 
esteiras de palha finíssima, quando não recoberto pelos tapetes 
nacionais de Arraiolos ou até pelos muito preciosos vindos da 
Pérsia.

Levantando os olhos, o visitante estranjeiro que 
percorresse estas salas, encontraria a par dos tectos 
primorosamente modelados em estuque – ao sabor da moda, 
– outros que mais o deviam interessar por serem de tradição 
original portuguesa, todos de madeira e em forma de masseira 
ou de cúpula, mais ou menos enriquecidos com molduras, obra 
de talha, doirados e telas pintadas.

bem-humorada decoração de azulejos alusiva à preparação 
dos manjares, com fiel reprodução de pescado, caça, enchidos, 
presunto e exuberantes grinaldas de apetitosa fruta.

Se as cozinhas são assim, amplas e vistosas, calcule-se a 
importância dada às salas de jantar. – Como Vs. Exas. sabem, 
o uso de salas destinadas exclusivamente a tomar as refeições 
data só do século XVIII. Até aí serviam-se as comidas em 
quaisquer gabinetes ou câmaras; os banquetes eram dados 
nas grandes salas de honra ou nos átrios dos palácios. E 
neste ponto, o nosso país acompanhou bem a evolução dos 
costumes, pois que por tôda a parte encontramos estas salas de 
jantar a que sempre em Portugal se ligou grande importância. 
Efectivamente, elas correspondem bem aos epicúreos 
costumes daquela época, que se desenrolavam à roda da mesa 
lauta, fartamente guarnecida de baixela de prata e de ricas 
loiças da China, e onde se encontra sempre lugar à larga para 
parentes, amigos, parasitas e forasteiros que o acaso ali junta.

Manifesta-se acentuada predilecção pelas pinturas a 
fresco nas paredes, do azulejo para cima, com representação 
de quaisquer païsagens mais ou menos reais, mais ou menos 
verosímeis, e onde o orientalismo ao gôsto do tempo não 
raro se manifesta. Outras vezes é o espaço todo ocupado 
por flora e fauna de países exóticos, onde bem podemos 
reconhecer a impressão causada no viajante português pela 
soberba païsagem brasileira; ou vemos então simples ramaria 
estilizada, sendo vulgar encontrar-se no meio de tôda esta 
decoração, nas casas mais ricas, fonte de carranca ou de 
amorzinhos, em seu nicho de mármore, para espargir frescura 
à hora da merenda.

Estas salas, onde as circunstâncias o permitam, ficam 
quasi sempre em comunicação com algum eirado, alpendre, 
terraço ou jardim – alegre desafôgo, tanto mais apreciável 
nas ocasiões em que, segundo o lindo hábito da sociedade 
elegante, os convidados se levantam da mesa do jantar para 
irem abancar em outro recinto anexo, melhor saboreando aí as 
frutas geladas e os mil doces confeccionados pelas freiras e que 
constituíam a delicada sobremesa.

É conhecido o exagerado aprêço que nesse tempo davam 
ao confôrto corporal que as boas refeições despensam e cujos 
resultados podemos observar nos retratos setecentistas em 
que abundam as faces rubicundas, o lábio carnudo reluzente 
e aquela expressão satisfeita própria dos temperamentos 
sangüíneos e que parece querer desculpar o excesso adiposo 
das figuras.

A mesa não só era farta, como também pesada bastante. 
Domingos Rodrigues, cozinheiro de El-rei, célebre cordon-bleu, 
preconizava para um banquete regular, por exemplo, a seguinte 
ementa: 1º Caldo de galinha com sopas, e logo sopas de vaca; 
2º Leitões assados, guarnecidos com galinholas; 3º Pombos 
com cardos em fricassé; 4º Pernas de carneiro de cassis; 5º 
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12 13
E aqui um tecto dos chamados de masseira, como aínda 

existem muitos, desprezados às vezes, infelizmente, como êste 
que se encontra num armazém de papel.

13
Nos motivos de decoração aplicados nos tectos exibia-se 

com maior ou menor opulência, mais ou menos valor artístico, 
a predilecção daquela época pelas alegorias e alusões. Ao lado 
da grande Arte de um Quillard, por exemplo, que durante a 
permanência em Portugal enriquecera com a sua pintura um 
tecto do Palácio Ducal de Vila Viçosa, muitas casas houveram 
de se contentar com obras de menor categoria; mas mesmo os 
simples estuques – trabalhados à ferramenta – e os rafaëlescos 
pintados a fresco, eram executados com infinita graça e 
constituíam encantadora decoração.

Os tectos muito elevados, dando às salas sumptuosidade, 
influiam bastante na fisionomia exterior das casas, obrigando 
a subir os pés-direitos e às vezes também o ponto dos telhados, 
o que imprime certo ar sobranceiro e nobre às moradias. E não 
esqueçamos de falar nos curiosíssimos tectos do Alentejo, que 
aínda hoje se executam, em abobadilha lançada ousadamente, 
sem o emprêgo de simples ou cambotas, e cujo sistema de 
construção parece querer desafiar tôda a teoria da estabilidade.

No decorrer do século, as decorações murais a fresco 
sucediam-se aos forros de damasco, – aspecto mais solene e 
pomposo, mas que o espírito ligeiro da época ia tornando cada 
vez mais contrário aos ditames da moda. O que fica porém 
de mais característico nas casas do século XVIII, é a original 

12
É êste um tecto como é vulgar encontrar-se nas casas 

antigas. Alegoria predilecta a do Amor – virtude entronizada 
no século XVIII.
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envolvido em sanefas de tafetá, palmitos, ramilhetes e 
polícromas florinhas de maravalha.

—
Exteriormente, sempre achei que a arquitectónica destas 

casas setecentistas do Norte tem muito feitio de indumentária; 
e é talvez por esta razão que elas são tam evocadoras. ¿ Não 
julgamos por vezes distinguir nos ombrais duma porta a 
linha fugidia das abas de casaca daquele tempo? Não há 
coroamentos que lembram a curva do chapéu de três bicos? 
Arremates que têm recorte de fivela ou que parecem a 
portinhola duma algibeira? – Nalgumas construções mais 
ricas, as fachadas animam-se de um movimento bamboleante 
de dança, que toma as molduras e cimalhas e que leva estas a 
terminarem no alto das empenas com o desenho sugestivo de 
mesuras coreográficas.

Os portais são largos; avantajadas, as janelas. A cobertura 
tem sempre o çanqueado tam particular das casas portuguesas, 
que dá ao telhado a sua característica linha espraiada e doce 
como a lona de qualquer tenda. Em contraste com o granito 
pesado que guarnece vãos e cunhais, as superfícies caiadas 
dão às construções certo ar de alegria que também é bem 
próprio das nossas vivendas. Por entre ramadas, castanheiros 
ou olivedos, sorriem as casas eternamente, até durante a 
decrepitude e a ruína, como certas criaturas que conservam 
expressão de beatitude através de tôdas as adversidades. A 
caiação mais vulgar é alva como a roupa còrada ao Sol; mas 
emprega-se muito tôda a gama dos amarelos – desde o limão 
e o amarelo-Nápoles até ao tom quente do oiro velho; usou-se 
também com predilecção a côr de rosa, que dá às casas o mais 
terno dos sorrisos, e, por vezes, em algumas mansões da 
aristocracia, a côr do sangue de boi, reflexo – quem sabe – do 
gôsto fidalgo pelas diversões tauromáquicas.

Esta arquitectura simples, pitoresca, desprendida e 
cheia de bonomia dá-nos perfeitamente a idea do que foi 
êsse século sereno e feliz que desconheceu as grandes lutas 
e em que os hábitos patriarcais imprimiam à vida o mais 
suave dos coloridos. Portugal era então, no dizer dum 
contemporâneo, “torrão de açúcar”, e, na verdade, as casas 
dessa época reflectem o bem-estar, a lhaneza, como que uma 
conformidade filosófica que está muito longe das preocupações 
enciclopedísticas daquele tempo. Que impressão não nos faz 
o toparmos aqui e acolá com certas legendas comemorativas 
inscritas nas fachadas:

“A MUITO ALTA, MUITO PODEROSA E AUGUSTA 
RAINHA D. FIDELISSIMA D. MARIA I, NOSSA SENHORA, 
ACOMPANHADA DE SUA REAL FAMILIA, VEIO DE PASSEIO 
A ESTA QUINTA, PARA SE XXCREAR DIVERTIR-SE NO 
PASSEIO E SERVIR-SE DESTA CASA EM 3 DE AGOSTO DE 
1788”

decoração de azulejo que envolve as escadas e as galerias e 
que, alastrando por todo o interior, transborda para os pátios, 
terraços e alpendres, e inunda os jardins da sua Arte graciosa, 
destra e superficial deliciosamente superficial.

Por isso os jardins têm grande encanto. Não são em 
geral talhados na escola de Lenôtre, e poucos são os 
exemplos inspirados nesse estilo. O que caracteriza o jardim 
verdadeiramente português é o arranjo brincado, colorido, 
caleidoscópico dos recintos fechados por muros altos, separados 
por altas sebes que dividem o jardim em outras tantas surprêsas 
cheias de côr – cascatas de embrechados compostos de loiça 
da China, cristais, seixo, vidraria de Veneza e vária bugiganga; 
encontram-se bancos de azulejo, alegretes, esplendor de mil 
trepadeiras floridas que se reflectem na grande esfera de vidro 
plantada no meio do jardim – tal astro-rei no centro do florido 
universo; há caramanchões ensombrados, (onde no murmúrio 
das fontes se percebe aínda o cochichar amoroso de outros 
tempos. Se é de dia, enquanto o Sol doira as murtas recortadas 
e a alfazema, fazendo rescender das bordaduras de luxo velhos 
aromas esquecidos; se de noite e quando a noite chega, a 
aragem das quintas traz o perfume nostálgico do jardim, da 
magnólia e dos laranjais em flor.

E estes pequenos jardins têm o encanto das velhas 
tabaqueiras cinzeladas, cravejadas de rosas e esmaltadas de 
figurinhas galantes; têm a magia evocadora das velhas caixas 
de música, com árias de floricultura, sarabandas de côr…

Jardins interiores são também as capelas e oratórios 
que em nenhuma casa faltam; jardins aonde as almas dos 
moradores vão de passeio. Tam descuidado é o plantear das 
casas, que muitas vezes, para se ir de um a outro lado, forçoso 
é passar pela tribuna da capela ou por de fronte do oratório. 
E isso que importa? Os santinhos da casa do século XVIII, 
tratados com respeito e carinho, não são de infundir terror. 
A religiosidade é amável; prazenteira tôda a devoção. A côrte 
do céu aloja-se no seio da família, participa das alegrias e 
das desgraças do lar, está em contacto íntimo com a vida 
quotidiana. Êste convívio cordeal porém não é isento de 
amuos. Haverá ocasiões em que a menina da casa, contrafeita 
por lhe correrem mal os amores, relegue, de castigo, a imagem 
de Sto. António para o fundo do poço no quintal. Suspenso 
por uma corda, aí aguardará o Santo casamenteiro que 
desapareçam as razões de queixa da autoritária moçinha, para 
então ser reentronizado no altar da família.

Os oratórios e as capelinhas são a exposição destas 
íntimas relações intersiderais, documentadas por mil 
objectos de terna devoção: lindas imagens de talha ou barro 
modelado, ricamente coloridas e – doiradas com exuberãncia; 
quadradinhos e promessas com molduras de seda bordada 
a matiz e lantejôilas – obra mimosa das freiras; altares que 
parecem as páginas de um livro de Horas iluminado, – tudo 
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Portugal, no intervalo das guerras em que se viu metido, 
foi durante o século XVIII essencialmente pacífico. O serviço 
militar parecia resumir-se em cortezias e guardas-de-honra. A 
vida corria fácil. No seu optimismo, o país pôde assim resistir 
aos dois terramotos e o sismo de 55 e o Marquês de Pombal. 
E, quanto a miséria, não sei se a teria havido – a autêntica 
miséria, carência daquilo que se conhece, que se compreende, 
que se aprecia e deseja. É quasi certo que não houve. Viajantes 
estranjeiros que percorreram o país naquele época tempo, – 
alguns bastante empenhados em carregar as sombras do quadro 
da vida portuguesa, – nada têm que nos dizer a tal respeito; 
notam apenas a existência desses mendigos de profissão, 
exploradores rotineiros da caridade, essas mesmas figuras 
estilizadas que nós aínda há pouco tempo encontrávamos 
nos mercados ou nas feiras de fora-de-portas e que pareciam 
extraviados dalgum presépio do Machado de Castro.

Curiosa sobrevivência a dêste género de caminheiros e 
aleijados-pedintes. Vê-los prostrados em atitude teatral à beira 
da estrada; ouvir as suas lamurientas implorações em estilo 
jeremíaco, – é ter uma visão instantânea do século XVIII. No 
gesto, na toada com que procuram comover o transeunte e 
no palavreado jaculatório, são, nos nossos dias, um completo 
anacronismo.

O que dá às nossas casas antigas interêsse especialmente 
vivo, é também o ambiente em que – na maioria – elas aínda 
se encontram, sobretudo na província, onde os costumes guar-
dam por vezes sabor arcáico e onde a vida de família mantém 
aquele carácter patriarcal que há mais de 150 anos encantava 
já os viajantes provenientes de outros países climas. – Não, as 
moradias do século XVIII não são, em muitos casos, objectos 
de museu; são, pelo contrário, instrumentos do nosso viver de 
hoje, – instrumentos muito antiquados – é verdade, – mas que 
aínda servem perfeitamente.

É curioso verificar como certos costumes e certas 
mentalidades se mantêm à margem da corrente dos tempos, 

14
A casa onde está inscrita esta legenda, é esta que Vs. Exas 

aqui vêem:
Propriedade desprezada hoje; num local por onde já não 

passam seges nem traquitanas. Não foi sem uma ponta de 
melancolia que descobri e copiei aquela inscrição – testemunho 
discreto de melhores dias. A lápide que nos revela estas 
vicissitudes, está inserta na parede da casa, por cima da porta, 
à sombra do sicómoro que se vê na fotografia.

Mas há outras legendas, mais curiosas aínda. A meio da 
estrada caminho entre Lisboa e o Porto, existe uma casa à beira 
da antiga estrada real, onde se lê esta inscrição:

“NO ANO DE 1692 FOI ESTA CASA HONRADA COM A 
VISITA DA SERENISSIMA D. CATARINA DA GRAN BRETANHA. 
EM 1704, O SERENISSIMO SENHOR D. PEDRO II DE 
PORTUGAL, E DOIS DIAS DEPOIS O SERENISSIMO SENHOR 
D. CARLOS III, HOJE IMPERADOR DOS ROMANOS; EM 1738 
O SERENISSIMO D. MANUEL, INFANTE DE PORTUGAL, 
TODOS FIZERAM GRANDES HONRAS AOS DONOS DESTA 
CASA, PERMITINDO-LHES QUE SEGURASSEM NO ESTRIBO E 
SERVISEM À MESA, 1738”

Grande parte da vida espiritual da época era ocupada 
pela observância dos preceitos da igreja católica, e o culto 
religioso constituía o melhor e o mais suntuoso sumptuoso 
dos espectáculos públicos. As procissões eram célebres, 
principalmente a do Corpo-de-Deus, que se realizava no meio 
do verão em Lisboa. Para esta grande festa se paramentavam 
as casas com antecedência as casas e… as damas. Os 
cabeleireiros da capital não tinham mãos a medir. Dama 
casquilha que não pudesse pagar mais, teria de entregar os 
cuidados do seu toucado, ao cabeleireiro, já na véspera da 
procissão, sujeitando-se a ficar tôda a noite de cabeça erguida. 
Só as senhoras ricas podiam permitir-se o luxo de utilizar o 
requëstado artista no próprio dia da solenidade…



MARTA ROCHA MOREIRA · O VALOR DO TEMPO. O PROGRAMA INTELECTUAL E ARQUITECTÓNICO DE RAUL LINO 3. O ARQUIVO PESSOAL DE RAUL LINO: AMOSTRA  283

eu repetidas vezes fazia à quinta do último Marquês de 
Valada, nos arredores de Lisboa. O velho fidalgo ia sempre 
veranear para esta sua propriedade do século XVIII, casa 
solarenga rodeada de por arruamentos de buxo e alamedas de 
loureiro, de onde se desprende o xxxxx vago perfume a flor da 
saüdade, tam característico dos velhos jardins portugueses. A 
quinta é muito sombria; as ruas, as estátuas, os lagos – tudo 
jaz adormecido debaixo do arvoredo secular. Lá muito no 
alto, roçando pelas últimas frondes, um sussurro perpétuo 
e melancólico embala o sono sepulcral daquele mundo 
seqüestrado, emquanto que sôbre na espessa alfombra de 
musgo que reveste o chão, os nossos passos vão divagando, 
hipnòticamente, no rasto de vagas personagens que outrora 
por ali passeavam andavam. No tempo do último Marquês 
havia pavões brancos, como fantasmas, que passeavam pela 
quinta a sua mancha desbotada. E foi neste ambiente que eu 
conheci o velho fidalgo – último de seu título, – figura bem 
conhecida de tôda a gente. Eu não estou inventando. Quem 
folhear a colecção da célebre folha chamada “Antonio Maria”, 
onde brilhou o talento do grande caricaturista Rafael Bordalo 
Pinheiro, aí encontrará a todo momento a característica 
silhueta do Marquês de Valada. Pequeno de estatura, cabeça 
calva, guarnecida na sôbre as orelhas – de duas mechas encara-
coladas de cabelo tinto, que pareciam reminiscências da antiga 
peruca, os seus ademanes, as suas historietas divertiam-nos, a 
nós crianças, imensamente.

O que nós então não estranhávamos e que só agora nos 
enche de espanto é que o Marquês andasse quasi sempre acom-
panhado, não apenas do mordomo da sua casa, como também 
dum autêntico anão a quem êle dava guarida, numa perfeita 
continuïdade da tradição do século de setecentos. Sabido é 
como D. Maria I sustentava um enxame de anãs que a seguiam 
para tôda a parte onde quer que a soberana fôsse com sua côrte.

Igualmente nenhuma estranheza nos causava então 
que o Marquês de Valada, como Par do Reino, todos os 

e por vezes na vizinhança mesmo das vias de comunicação 
razoàvelmente frequëntadas. Neste fenómeno há evidente 
analogia com o que se observa, por exemplo, ao longo de 
qualquer regueira. A água segue o seu curso, emquanto que 
num ou noutro pequeno recanto da margem remoinham 
folhas sêcas em tôrno do mesmo ponto sem se poderem juntar 
ao ritmo movimento progressivo da corrente. Assim quantas 
boas almas que vivem na província nas terras afastadas 
se ficam no seu ingénuo alheiamento por não poderem 
acompanhar o ritmo da época que vai passando.

Não há muito tempo, tive de ir a uma propriedade na 
Serra da Estrela, em serviço profissional. Um velho caseiro 
que ali havia, diante da uni inusitada visita, logo tratou de se 
informar, bastante preocupado, junto do seu Senhor, se eu 
estaria ou não intitulado ao tratamento de excelência, não 
fôsse êle – ao dirigir-me a palavra – empregar indevidamente 
essa distinção honorífica. Tam alheio estava o bom homem à 
prodigalidade com que modernamente se confere êsse título 
desprovido já de qualquer significação.

Mas depois disto, assisti a uma cena que deveras me 
impressionou, tanto mais que se dava apenas a 6 léguas da 
capital. Um jovem fidalgo de família legitimista, visitando certa 
propriedade sua nos arredores de Lisboa, era cumprimentado 
pelas velhas criadas da casa, que, para minha grande surprêsa 
e num jeito ancestral obsoleto, lhe beijavam respeitosamente a 
mão aristocrática e pouco mais que trintenária.

Muitas reminiscências se encontram, de facto, na vida 
portuguesa provinciana, que parecem provir aínda do feliz 
século de setecentos.

Eu não sou exactamente o homem mais velho de 
Portugal, e, no entanto, recordo-me de ter conhecido certas 
personalidades e certas situações que já me parecem sonho, 
coisas lindas – como se fôssem, – e não factos verdadeiros a 
que assisti. Posso enumerar, como exemplo, a impressão que 
me ficou gravada na memória das visitas que, em criança, 
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15
Linda casa muito característica – a casa das Torres em 

Ponte do Lima. As janelas aparatosas; o doce çanqueado da 
cobertura; os obeliscos – tudo é do mais forte sabor português 
setecentista. Apenas o alpendre, aliás muit de proporções 
muito agradáveis, é um pouco fraco no estilo – é aínda uma 
reminiscência da época anterior, o Renascimento.

anos, por ocasião da abertura das Cõrtes, seguisse no 
cortejo, bandoleando-se dentro do seu velho coche, que 
– por sinal – era verde e oiro (-côres que sempre foram da 
minha predilecção). Ninguém reparava neste anacronismo. 
Efectivamente, os costumes arrastam-se por vezes muito 
além das épocas a que pertencem pelas suas características; 
e tal sucede porque a mentalidade também só lentamente se 
amolda às condições modificadas do viver.

Falei (há pouco) da vida patriarcal que no século XVIII 
tanto encantava alguns viajantes mais delicados. Pois aínda se 
encontra no viver dos portugueses muito desta bela qualidade, 
e uma das mais curiosas sensações que jàmais experimentei 
foi quando, há uns trinta e tantos anos, passei pelo castelo 
de (outro) certo velho fidalgo que, apesar de arruinado, aínda 
assim reünia à sua mesa chusma de vèlhinhas, parentas mais 
pobres – algumas, outras – antigas criadas, em fraternal 
confusão. Como bons companheiros de viagem que ao fim de 
longa jornada vão perdendo tôda a reserva nas atitudes, assim 
ali ao cabo da vida, patrão e criadas esqueciam-se da distinção 
de classes – episódio da existência, para só se importarem com 
o que humanamente unia as suas almas simples e bondosas.

Os tempos vão passando; as ideas giram norteadas por 
diversas correntes. Também os costumes não deixam de evo-
luir, e com eles a expressão arquitectónica das nossas casas. 
Bom é, e consolador, porém, quando alguma coisa há que per-
manece de época em época; quando no cortejo dos séculos, 
os figurantes passam, gentilserenamente, de mão em mão o 
facho aceso  da continuïdade. O que nas casas do século XVIII, 
em Portugal, nos encanta, é a aparente proximidade vizi-
nhança, no tempo, a que elas estão de nós.

Alguns artistas da actual geração fogem de olhar para trás, 
como se o passado fôra um perigoso-abismo traiçoeiro  xxxxxx 
precipício. É que são naturalmente dados atreitos  a vertigens. 
O artista criador, forte do seu sentimento, não receia debruçar-
-se sôbre o panorama do que já passou. 

Querer apagar do nosso espírito qualquer ligação com 
a obra dos que antes de nós vieram, é condenar desde já ao 
esquecimento o que hoje mesmo estamos produzindo, é des-
truir tôda a confiança no trabalho a que actualmente nos 
estamos dedicamos. “Filho és, pai serás; assim como fizeres, 
assim acharás.” Trabalhar Produzir hoje obras de que temos a 
certeza de que àmanhã serão desprezadas, admite-se no campo 
de das realizações de carácter material, – compreende-se a bem 
do progresso científico. Mas em Arte, quem há que não traba-
lhe na esperança de que as suas obras perdurem e que mereçam 
eterno respeito? Desfazer esta convicção é suprimir o melhor 
estímulo que anima os artistas!

Relanceemos então a vista por algumas construções 
interessantes do século XVIII.
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16 17
Casa citadina.
É em Braga. Portal, nicho e frontão são daquele estilo 

exuberante e pesado que nos traz à memória as refeições 
suculentas em que há pouco falámos.

15 16
A Casa de Cadabal, no alto Minho, com suas empenas 

brasonadas. De um lado a capela, do outro o portão do pátio 
de entrada. As ameias sôbre o beiral são uma reminiscência 
de épocas anteriores e, curiosamente, afectam aínda a forma 
quinhentista.
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18 19
O paço arquiepiscopal, também em Braga. Arquitectura 

mais sóbria a que o andar nobre, acima da sobreloja dá 
particular imponência.

17 18
Outra casa do mesmo género. É também em Braga e já 

tem vindo reproduzida em revistas ou Histórias de Arte 
estranjeiras.
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20 21
Antes de passarmos para outra provîncia, quero mostrar a 

Vs. Exas a Casa da Brejoeira. Tem certa imponência, vendo-se 
que houve o propósito de imitar exemplos extranjeiros. Mas, 
como o beiral à portuguesa desmente esta veleidade! Para 
meu gôsto, o que a torna mais simpática é justamente o 
portuguesíssimo beirado.

19 20
Muito interessante é esta fachada de Guimarães. Pertence 

esta casa aos Viscondes do Paço de Nespereira.
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Agora, Casa dos Biscaínhos, na mesma cidade:
22 23

Aínda desta mesma provîncia são estes trechos de 
interessantes jardins antigos; – Braga:
21 22
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24 25
Esta fotografia, tirada no inverno, não mostra quamndo 

a quinta está despida das suas galas, não deixa apreciar, 
infelizmente, tôda a graça dêste recanto.

23 24
Continuemos na província do Minho:
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26 27
Esta é em Portalegre.
A construção primitiva é do século XVII, mas foi 

transformada no século XVIII, certamente que por amor da 
pompa, como o atestam o portão da entrada e sobretudo o 
grande pavilhão expressamente construído para alojar a escada 
monumental.

25 26
Uma casa com muito crácter carácter, conhecida pela Casa 

Amarela – em Castelo de Vide.
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28 29
Sem sairmos de Portalegre, aqui temos um portal 

interessante da época de que estamos tratando.

27 28
Aqui está o aspecto da dita escada -
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30 31
Isto é a fachada de uma capela, mas de capela anexa a 

solar de que aqui aínda se vê um trecho do portal. É das tais 
casas que aínda conseguem sorrir na sua decrèpitude. Aspecto 
romantizado pela glicínia que floresce no primeiro plano e pelo 
carro de bois que guarda as suas formas arcáicas – quem sabe 
se do tempo dos romanos!

Mas a nossa arquitectura por vezes também toma aspectos 
de monumentalidade. Aconteceu isso no tempo de D. João V e 
no do Marquês de Pombal. Eis aqui um trecho para exemplo:

29 30
Uma linda entrada de casa na cidade de Viseu.
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32 33
Foi neste palácio que se alojou o rei D. José quando 

procurava alívios para a sua doença, nas águas do Estoril.

31 32
É um trôço de boa arquitectura em frente da residência do 

célebre Marquês, em Lisboa.
Êste estadista era apreciador das boas instalações. Vamos 

agora ver um trecho do seu palácio de Oeiras, talhado com 
largueza e rodeado de sumptuosos jardins:



O VALOR DO TEMPO. O PROGRAMA INTELECTUAL E ARQUITECTÓNICO DE RAUL LINO MARTA ROCHA MOREIRA294  3. O ARQUIVO PESSOAL DE RAUL LINO: AMOSTRA

34 35
Na grande quinta, que era explorada agricolamente pelo 

grande Marquês, havia trechos de monumental grandeza, 
como, por a exemplo, esta cascata.

33 34
Outro aspecto dos jardins verdadeiramente grandiosos que 

circundam o palácio.



MARTA ROCHA MOREIRA · O VALOR DO TEMPO. O PROGRAMA INTELECTUAL E ARQUITECTÓNICO DE RAUL LINO 3. O ARQUIVO PESSOAL DE RAUL LINO: AMOSTRA  295

36 37
E agora, volvidos a Lisboa, vemos aqui um outro exemplo 

de arquitectura verdadeiramente citadina – palácio já dos fins 
do século XVIII.

Acontece que em Lisboa, do tempo de D. João V – época 
em que tanto se construíu, muito poucos palácios restam. 
Atribuo êsta circunstância ao facto de existirem inúmeras 
construções palacianas – e de grande importância – do século 
anterior, sobretudo do reinado de D. Pedro II. Teriam assim 
as famílias fidalgas volvido as suas atenções mais para os 
subúrbios aprazíveis, onde de facto existe séria abundância 
de casas residenciais do século XVIII. Lumiar, Paço do Lumiar, 
Pedrouços, Sacavém, Carnide, e, mais longe, Sintra, Azeitão – 
estão cheios de boas casas setecentistas.

Para o fim do século, com a sobriedade própria daquela 
época de reacção, manifesta-se por vezes certa influência 
inglesa que imprime um ar digno às casas.

35 36
Entre Oeiras e Lisboa, existe o palácio de Caxias, antiga 

residência real de aqui que aqui damos um aspecto dos 
característicos jardins. 
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38 39
É do mesmo género o esplêndido palácio de Seteais, em 

Sintra.

Foi o grande arco erigido para comemorar em honra dos 
régios visitantes D. João VI e D. Carlota Joaquina.

— — 

37 38
Aqui está um exemplo colhido no sítio de Camarate.
-------
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41 42
representada nesta curiosíssima estátua – figurinha grácil 

de sécia, metida vestida  num traje repolhudo pomposo, 
entronizada junto ao mirante ndum velho jardim de Portugal.

E agora, para acabar, vejamos dois aspectos do palácio 
de Queluz; residência real que todos dizem inspirada em 
Versalhes, mas que dêste palácio só tem semelhança no 
propósito com que foi construída – o de proporcionar à côrte, 
agradável vivenda longe da capital.

São também dos arredores de Lisboa, estes trechos que 
vamos ver de jardins caracterìsticamente portugueses:
39 40

É farta Abunda aqui a decoração de loiça. Além de extensas 
pinturas de azulejo que recobrem as paredes, com assuntos 
exóticos em que está abundantemente representada fauna 
dos países coloniais, há bancos, esteios, tanquinhos etc. – tudo 
forrado do mesmo polícromo material.
40 41

--------
Pela rápida revisão que fizemos de todos estes exemplos, 

escolhidos de entre as várias regiões de Portugal continental, 
espero que com alguma impressão idea se tenha ficado do 
carácter que distingue as nossas residências de há cêrca de 
150 ou 200 anos. Nesta arquitectura pouco académica – em 
geral, irregular, fantasiosa e por vezes um tanto desajeitada, 
encontra-se no entanto certa qualidade que nos é simpática 
e que nos dispõe bem, – qualidade que xxx se  pode designar 
pela palavra portuguesa – tam nossa – de GRAÇA, cuja 
personificação aqui vemos
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43 44
Aqui se vê, de mais perto, o corpo central da chamada 

fxxxxxx frente de cerimónia, onde mais fàcilmente se ajuíza da 
falta de harmonia concordância que existia entre a construção 
primitiva e as partes laterais do primeiro andar, agora 
condenadas a desaparecer.

44
Nas palavras que constituíram esta pequena palestra 

que Vs. Exas. tiveram a bondade de escutar com paciência e 
generosa atenção, não pretendi fazer História; quis apenas 
compor pequeno intróito às fotografias que agora vamos 
continuar a passar passámos em revista e cujos motivos foram 
escolhidos de entre as casas de residência mais típicas do nosso 
século XVIII.

Não quis fazer História, mas apenas completar com um 
pouco claro-escuro de côr o claro-escuro por vezes deficiente da 
fotografia.

Não mencionei nomes de artistas, nem fixei datas. Para 
quê? Encontram-se listas de uma e outra coisa em bem 
elaborados livros que tratam da matéria. Apenas procurei 
dar um pouco da côr que nos seduz nas nossas antigas casas, 
algumas das quais aínda hoje são habitadas por descendentes 
de quem as edificou. – Simples esbôço ou apontamento 
aguarelado que procura não só pôr em relêvo o que as casas 
têm de mais característico, como também – o que é muito 
importante – sugerir um pouco da atmosfera em que elas 
vivem aínda actualmente e que tam necessária é à sua inteira 
compreensão.

42 43
Mais parece faz lembrar, todo êste conjunto, o palácio de 

Laxenburgo nos arredores de Viena de Áustria.
Em 5 de Outubro do ano passado, de madrugada, passeava 

transitava eu de comboio por Queluz, quando, no livor do 
dia nascente, se me confrangeu o coração ao divisar os restos 
do velho palácio que o fogo acabava de reduzir a escombros. 
As paredes erguiam-se em súplica à roda do palácio, viúvas 
de todo o seu recheio e cobertos de crepes que a fumarada 
ali deixara após o rescaldo. Apenas uma ténue coluna de 
vapor branco subia lentamente do meio  daquele braseiro, 
lembrando a funesta caçoila a depurar o ambiente na casa 
de um morto… Aquele mimo arquitectónico, teatro da 

vida palaciana do antigo regime, aonde chegaram os 

primeiros écos da Revolução francesa, havia sido pasto 

das chamas.
O incêndio não fôra afinal tam cruel como eu de princípio 

imaginara. Muito se salvou, felizmente, daquela airosa 
construção.

Vem a propósito lembrar que, na reconstrução – ou 
melhor: reparação a que ràpidamente se está procedendo, se 
vão demolir, na ala do fundo, as partes do primeiro andar que 
ladeiam o corpo central; e que foram um acrescentamento à 
primitiva construção. Reparando bem, vê-se que esta parte dao 
construção edifício, desenhada num estilo mais pobre e que 
não diz com o corpo central, foi um aumento de necessidade – 
naturalmente por falta de acomodações, – construído à pressa 
e sem grande preocupação da harmonia daquela arquitectura.

Agora que chamei a atenção de Vs. Exas. para esta 
circunstância, com certeza que já não podem olhar esta a 
fachada sem reconhecer a justeza desta afirmação.
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Lindas casas do meu país!
Que repousais entre oliveiras e vinhedo no aconchego
da païsagem portuguesa;
Que – desabrochando à luz suave da manhã, branquinha de 

neve, côr de rosa ou de limão, – nos dais os bons-dias
por entre a neblina desfiada que aos montes se apega;
Que às Ave-Marias nos dizeis boas-noites, desmaiando na 

esplandecência dos poentes em flor;
Casinhas queridas do velho Portugal, que fostes berço de 

nossos maiores, que agasalhastes a nossa meninice, – 
Guardai para todo o tempo sempre a graça do vosso 

sorriso, para que êle nos ilumine, assim como hoje, na hora do 
último adeus,

AMEN.»
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3.8. 1935. CASAS ECONÓMICAS

Fig. 14 LINO, Raul – «Casas Económicas». [Conferência 
proferida no Brasil no Instituto de Engenharia de São 
Paulo no dia 26 de Junho de 1935, na Escola Normal 
de Juiz de Fora entre 10 e 13 de Julho e no Gabinete 
Portuguez de Leitura no Rio de Janeiro no dia 17 de 
Agosto]. [Dactiloscrito]. [Maio] 1935. 27 f. Consultado 
no Arquivo da Família Raul Lino em Lisboa, Armário B: 
Pasta Relatórios, Artigos e Pareceres (1.º vol.), 81A.

26 Junho1935
São Paulo, Brasil
Instituto de Engenharia

[13 Julho 1935]
Juiz de Fora, Brasil
Escola Normal

17 Agosto 1935
Rio de Janeiro, Brasil
Gabinete Portuguez de Leitura

«Casas Económicas» é o título da terceira conferência preparada por Raul Lino para apresentar 
durante a viagem ao Brasil no Verão de 1935.
Embora seja um escrito inédito e desconhecido até agora, a consulta adicional de vários jornais 
brasileiros confirmou que esta conferência foi lida pelo menos em três ocasiões distintas em três 
cidades brasileiras: São Paulo, Juiz de Fora e Rio de Janeiro.
Dos catorze diapositivos que acompanhavam o texto, apenas foi possível identificar com certeza 
os primeiros nove. Nesta reconstituição da conferência, as fotos seguintes [10-14] foram extraídas 
do artigo “A Casa Portuguesa - Casa do Marco (Azenhas do Mar)” publicado na revista Ilustração, 
2.º ano, n.º 46, de 16 de Novembro de 1927, e o desenho retirado do livro Casas Portuguesas: 
Alguns apontamentos sobre o arquitectar das casas simples (Janeiro 1933).
O texto a cinzento corresponde a excerto também utilizado na conferência «Arquitectura Padrão 
Cultural» [> P.314] aquando da reedição da conferência «Espírito na Arquitectura» [> P.240]. 
Transcrevem-se ainda, no início, os breves discursos de Raul Lino que antecederam as palestras 
em Juiz de Fora e no Rio de Janeiro, guardados com o dactiloscrito do texto da conferência.
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Exmo. Snr. Cônsul Geral de Portugal

    “       “   Presidente do Cons.º Federal de Eng. e Arq.

    “       “    “         da Federação Ass. Port. 
    “       “   Presidente do Instituto dos Arqt.º do B.

    “       “   
Minhas Senhoras e meus Senhores:
Quando, há cêrca de dois meses, eu tive a honra de ser recebido 

nesta Casa, já então se me ofereceu o ensejo de dizer o profundo respeito 
que esta acolhedora Sala me inspira, – verdadeiro templo do espírito 
português, onde os colonos vêm por momentos aliviar o grande peso da 
sua saüdade, comungando todos em um mesmo pensamento lançado por 
sôbre os mares em direcção à Pátria querida e distante.

Renovo agora as minhas homenagens à Exma. Direcção desta Casa 
que tam eficientemente e com tanta inteligência mantém as gloriosas 
tradições do Real Gabinete Português de Leitura, expressando-lhe o meu 
reconhecimento por hoje se dignar mais uma vez distingüir-me com tam 
gentil acolhimento.

Saüdo na pessoa de V. Exa., Snr. Conde Dias Garcia, a Federação das 
Associações Portuguesas do Brasil, de que sôis muito digno Presidente, 
pelo prestígio que o ilustre Directório desta respeitabilíssima Institüição 
tem sabido manter no desempenho das suas por vezes bem difíceis 
atribüições. Saüdo a Vs. Exas. e peço-vos licença para aqui reiterar o que, 
(expressando o meu grande reconhecimento,) eu disse em louvor desta 
federação na noite de 8 de Agosto, quando vos dignastes oferecer-me 
uma lindíssima e significativa Festa, como se não bastasse para 
meu encantamento tudo o que por mim já havíeis feito, secundando 
carinhosamente o programa (que me foi) traçado pelas ilustres 
Entidades brasileiras que me convidaram a vir a êste maravilhoso país 
onde tenho sido fui recebido por todos – brasileiros e portugueses – com 
a mais cativante gentileza.

Da última xxxxx vez que tive a honra de falar nesta cidade do Rio de 
Janeiro, o assunto de que então tratei exigia – por sua natureza – certa 
exposição cuidadosa, rodeada de observações pessoais e demonstrativas 
de conceitos que eu desejava explanar. Hoje, o tema desta despretensiosa 
palestra nada tem de carácter especulativo; xxxxx trata-se de um problema 
concreto que não precisa de ser explicado por processos de insinuação, 
nem exemplificado por meio de imagens mais ou menos sugestivas. – 
Eu desejo expor a Vs. Exas simplesmente a solução que em Portugal o 
Estado encontrou para o problema das Casas Económicas – problema 
que tanto preocupa os governos de todos os países e que nestes últimos 
anos atingiu por vezes a maior agudeza.

Exmo. Snr. Prefeito de Juiz de Fora

   “        “    Professor J. C. do Instituto Granbery

   “        “    Rep… do S. Rev… o Bispo da Cidade 

   “        “    Representantes de Portugal

(Minhas Senhoras) e Meus Senhores:

Nesta Na viagem, infelizmente tam rápida, que xxx 
me foi dado empreender… através xxxx do maravilhoso 

Brasil, é com muita satisfação que passo também por esta 

progressiva cidade de Juiz de Fora e muito me honra 

encontrar-me agora aqui na presença de V. V. Exas.

Saüdo na pessoa de V. Exa, Ex.mo Snr. Prefeito, a 

acolhedora cidade que com tanta gentileza me quis 

receber, agradeço ao Ex.mo Professor Josué Cardoso 

a amabilidade das suas referências, xxxx aos meus 

trabalhos e à [minha] pessoa [com] as suas elogiosas, 

quanto imerecidas, apreciações e apresento a V. Ex., 

Exmo. Snr. (Director da Escola Normal) também os meus 

agradecimentos por me xxxx ser concedida (xxxx) a 

palavra na vossa bela sala.
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como tendas de armar, casotas providas de rodado como 

usam os ciganos e algumas companhias histriónicas etc.
Mas tudo isto são meios de feição especial ou demasiado 

individualistas. Para as nossas aglomerações urbanas, para 
a nossa civilização colectivas e de carácter sedentário, nós 
precisamos de grupos ou bairros organizados, de sistema 
permanente, e generalizável. Só assim se conseguem processos 
económicos.

De modo genérico e exacto, casa económica não é o mesmo 
que dizer casa de pequeno custo, construção barata, aínda que 
assim de costume se subentenda. Pròpriamente a designação 
de casa económica parece dever convir a tôda a construção 
de moradia cujas disposições sejam o mais bem aproveitadas 
que for possível. Pode haver portanto grandes casas que sejam 
económicas e pequenas casas extravagantes.

Eu creio que êste termo de economia quadra de um modo 
geral a tôda a casa feita hoje num espírito verdadeiramente 
moderno, por isso que a virtude da economia é actualmente 
uma das nossas grandes preocupações. xxtuxtxx

A casa é a moldura da nossa vida. Certos ditos ou máximas, 
por serem muito repetidos e banais, não deixam por vezes 
de guardar sua razão. A casa é a moldura da nossa vida – pelo 
menos da nossa vida íntima ou familiar, e, como tal, está 
sujeita também à variação do gôsto ou da moda.

Sem irmos muito longe na carreira dos tempos, podemos 
seguir com facilidade através das diferentes molduras – 
nestes últimos 150 anos – a evolução dêsse índice da vida 
a que sintèticamente chamamos gôsto, e assim melhor 
compreendermos depois o que distingue a nossa casa – a nossa 
moldura de hoje.

Gôsto, afinal, é o produto da destilação das ideias 
predominantes numa dada época; é como que a espuma que 
anda à tona dos costumes; é o rasto de perfume que fica das 
sociedades que vão passando.

A casa dos meados do século XVIII era a deliciosa moldura, 
elegante íssima, caprichosa, apaixonada de movimento 
espuxarte estuante de graciosidade, do estilo rococô, 
que todos nós conhecemos; depois, reagindo contra o feitio 
demasiado galante e superficial daquela época, e cansada 
de tanta leviandade, a moldura torna-se delicada e séria ao 
mesmo tempo, cobre-se por vezes de doce melancolia, no 
período de Luis XVI. O Directório participa da graça do século 
que finda e do entusiasmo pela Antiguïdade clássica, que a 
exhumação de Pompeia muito estava alimentando; emquanto 
que o Império napoleónico impõe rìgidamente as fórmulas 
greco-romanas.

A casa foi acompanhando sempre a evolução do gôsto.
Dispersadas as águias de Napoleão, mais uma vez se atenua 

a solenidade do estilo clássico, com o advento – agora do agora 
– com o advento do romantismo. O Olimpo engrinalda-se 

«Se as palavras que vou dizer não fôssem simples 
palestra, mas uma conferência em forma, eu teria de começar 
naturalmente pela parte histórica do tema, indo buscar as 
origens do assunto – não sei a quantos séculos de distância. 
Devia até primeiro talvez fazer uma incursão pela História 
natural, bosquejando da vida dos animais o que eles nos 
podem ensinar no modo como se recolhem, se aninham, se 
anicham ou se enconcham. Talvez devesse falar na casa xxxx 

do molusco, na crise que aflige o cuco – eternamente à procura 
de ninho estranho onde se possa instalar, ou dizer da maneira 
prática por que o caracol resolve o problema, transportando a 
sua casa às costas e rindo-se dos senhorios…

Perdõe-se-me por não ser tam profundo nem tam exaustivo.
Creio que a notícia que temos de mais remota antiguïdade 

sôbre êste xxxxxxx problema, que agora se tornou tam agudo, 
da casa económica, seja o conhecido exemplo de Diógenes, 
cidadão de Athenas, que viveu no IV século antes de Cristo.

Se não é positivamente o caso mais xx antigo de que temos 
conhecimento, – a maneira original como Diógenes alojado 
no seu tonel poderia, de facto, servir de símbolo ou marca a 
tôdas as colectividades ou emprêsas que tratem de resolver o 
problema das casas económicas. Não é dizer que um tonel haja 
sido alguma vez o tipo ideal de moradia. Com êsse destino, 
xxxxxx êle oferece vantagens e defeitos inconvenientes. Entre 
outros problemas de difícil resolução, o das canalizações – por 
exemplo – está simplificado em demasia, e não poderia ser 
geralmente adoptado sem grave prejuízo da sanidade urbana. 
Em compensação, o sistema de dar ar à moradia, torna-se 
aqui perfeito, porquanto fazendo girar o tonel em tôrno do 
seu eixo xxxx transversal, a abertura única, por onde entram 
aqueles dois agentes vitais, logo assume a boa e desejada 
orientação. Se é no estio, vira-se para o ponto onde sopra 
o vento fresco; se no inverno, procura-se o lado do Sol e do 
abrigo. E é curioso notarmos, de caminho, como já então se 
reconhecia a utilidade do Sol para o confôrto das casas – tese 
admiràvelmente enunciada na célebre anedota do Diógenes 
pedindo a Alexandre que se virasse para o lado, a fim de não 
interceptar os raios solares – verdadeira fortuna para a higiene 
da nossa habitação. – Realmente, nada há de novo – nem sob o 

Sol, nem sôbre o mesmo Sol…
Mas o sistema do tonel enferma de vários inconvenientes, e 

por isso nunca poderá ser adoptado para grupos de moradias.
Outros xxxxxxxx sistemas há, não menos pitorescos, 

que têm sido experimentados de então xxxxxxx a esta parte 
e que/xxx/ podem dar excelente resultado apenas em casos 
especiais sempre fortúitos, como – por exemplo – o barco 
virado de quilha para o xxx céu, em cujo costado se praticam as 
necessárias aberturas – porta e caixilhos de janela. Há também 
o vagão abandonado de Caminho de Ferro, que tanto se presta 
a um bom aproveitamento; há os vários sistemas nòmádicos, 
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nos desagrada no estilo das casas de hoje, não nos devemos 
queixar da obra dos arquitectos, que é destra e escorreita; 
talvez devêssemos antes lastimar que as pessoas emolduradas 
por nesta arquitectura não possam ser um poucochinho mais 
interessantes…

Mas isto são devaneios que nos levam para fora do 
assunto da nossa palestra. Nós queremos tratar aqui apenas 
de pequenas casas, de reduzido custo, que se destinam 
principalmente à classe dos operários ou de modestos 
empregados.

Depois da Grande Guerra, o problema do alojamento destas 
classes tem merecido dos governos particular atenção. O que é 
natural é que em cada país se estudem as condições especiais, 
tanto técnicas como de ordem social, que mais convenham 
ao respectivo povo. Não se podem estabelecer normas gerais 
que sirvam aos habitantes de qualquer país ou latitude, tam 
diversas são as circunstâncias mesológicas, materiais, sociais, 
– sobretudo tam diferentes as condições psicológicas ou de 
índole, que caracterizam os vários povos e a que é preciso 
atender.

A necessidade de aplicar a mais estrita economia à 
construção destas habitações é a condição basilar a que tem de 
obedecer qualquer plano desta natureza, seja em que país for; e 
por isso se assentou na designação geral de “casas económicas”.

Não podendo tratar aqui nem dos motivos políticos, nem 
dos pontos de vista de ordem financeira que determinam as 
características de cada plano seguido, lembrarei apenas que a 
primeira xxxxx grande divergência que surge ao encararmos 
o assunto, é questão de serem os bairros económicos 
constituídos por grandes blocos moradia ou por pequenas 
casas isoladas. Os grandes blocos justificam-se sobretudo onde 
os terrenos sejam muito caros ou exíguos, isto é – nas grandes 
aglomerações urbanas.

As vantagens do sistema do grande bloco, pode dizer-se, 
são exclusivamente de carácter económico, mas nem sempre 
a economia realizada na construção serve para compensar 
compensa graves defeitos inerentes ao seu funcionamento.

No caso que aqui me proponho tratar – o da construção 
de casas económicas em Portugal, a orientação seguida está 
admiràvelmente concretizada nas seguintes palavras do Sr. 
Dr. Oliveira Salazar, extraídas da sua conferência sôbre “Os 
Conceitos económicos da Nova Constituição”, que eu não 
resisto a reproduzir:

“A família exige por si mesma duas outras instituições: 
a propriedade privada e herança. Primeiro a propriedade – 
a propriedade de bens que possa gozar e até a propriedade 
de bens que possam render. A intimidade da vida reclama 
aconchêgo, pede isolamento, numa palavra exige a casa, a casa 
independente, a casa própria, a nossa casa. Há impossibilidade, 
haverá mesmo em muitos casos inconveniente em que o 

de rosinhas de toucar; – estamos na época de Lamartine e de 
Schumann. Chegamos então à fúria romântica, com a pseudo-
revivescência da Idade-média; tudo é gótico e romanesco; 
segue-se o gôsto burguês pelas galas do Renascimento, e, por 
fim, a terminar o século XIX, o devaneio da Arte-nova – Arte 
tam revolucionária, tam peremptória e intransigente nas suas 

teorias, – de salutar reacção, mas – (de aviso aos modernistas) 
– tam depressa fenecida…

E a moldura de hoje; qual o seu carácter?
A moldura actual, a que mais simpática é à geração dos 

novos, – tôda ela é clareza, é tôda lisura, higiene, desejo de 
luz, modêlo de eficiência. Inspira-se muito no estilo próprio 
dos meios mecânicos de transporte, nomeadamente dos 
marítimos. Tem seu quê de maquinismo e ao mesmo tempo 
de laboratório, e serve admiràvelmente a enquadrar a vida 
errante, efémera, materialista, desportiva, da actual geração – 
que adora o movimento pelo movimento e detesta cogitações 
contemplativas. Por isso esta moldura se adapta tam bem 
aos lugares de passagem, aos casinos, aos “halls” de hotel, 
às estações de embarque, aos cinemas. O homem moderno 
sente-se bem nesta moldura que se quadra perfeitamente 
com a sua vida febril de movimento, o seu espírito inquieto 
rodando contìnuamente à superfície das coisas, o seu feitio de 
viajante dum cruzeiro indefinido, que toca no porto de tôdas 
as sensações, que volta por fim ao sítio da partida, de novo 
recomeçando a errática jornada. Viajante mais preocupado 
com (o ritmo) a velocidade do andamento, do que 
interessado no destino a que a sua rota devesse obedecer.

E tudo isto a casa moderna reflecte. O gôsto da claridade, 
da claridade igual, estática, sem o lampejo da fantasia, sem 
os clarões da lareira ardente, sem sem que se perceba que 

não deixa perceber, ao menos, o relâmpago distante do 
temporal que se avizinha. Claridade uniforme, luz esterilizante 
que absorve a subtileza dos meios-tons, luz destruidora da 
penumbra que o pensamento prefura rebusca no tatear 
incerto, luz implacável que esquadrinha os quatro cantos da 
alma, pondo a descoberto x xxx tanta vacuïdade.

Qual é a imagem mais característica da habitação moderna?
No exterior, é a varanda escancarada que apresenta os 

moradores num tabuleiro de exposição aos olhares de todo o 
mundo que passa. No interior, é o enorme janelão – inimigo da 
intimidade, à frente do qual vegeta a secura dum cacto sôfrego 
de ardores tropicais.

Esta moldura é boa; é má?
A moldura é absolutamente própria; e o que é acertado, mal 

não pode estar. Nem é melhor, nem é peor do que as casas de 
outras épocas. É moldura tam simples, que parece delineada 
com o propósito de fazer sobressaír bem o assunto do painel 
– a vida das pessoas. Não é mais que um filete comum traçado 
em volta do quadro social da nossa época. Se alguma coisa 
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poderem ter a ilusão de que são também proprietários de 
algum pedaço de terreno.

O aspecto destas chamadas colónias-de-caramanchão é 
pouco agradável. As construções improvisadas são muitas 
vezes compostas de materiais fortúitos – tábuas, folhas de 
ferro ou de zinco, placas de vária espécie, tela bituminosa etc.
etc., e lembram na sua composição heterogênea e remendada 
os bairros clandestinos que existem em Lisboa e que agora vão 
ser finalmente substituídos pelos grupos de casas económicas 
que o Estado em boa hora começou a construir.

Pelo decreto de 23 de Setembro de 1933, o Govêrno da 
República ficou autorizado a promover a construção de casas 
económicas, em colaboração com as câmaras municipais, 
corporações administrativas e organismos corporativos. As 
casas serão distribuídas aos chefes de família, empregados, 
operários ou outros assalariados, membros dos sindicatos 
nacionais, funcionários públicos, civís e militares, e operários 
dos quadros permanentes de serviços do Estado e das câmaras 
municipais, que se responsabilizem pelo pagamento de 
determinado número de prestações mensais nas condições 
estabelecidas no referido decreto e as quais incluem uma 
parcela correspondente à renda mensal para pagamento de 
juros e amortização do capital investido na casa; uma parcela 
correspondente ao prémio do seguro de vida; uma parcela de 
5% da soma das anteriores como prémio do seguro contra 
desemprêgo e doença pelo risco da falta de pagamento das 
prestações mensais na data do seu vencimento, e, finalmente, 
uma parcela constante, para cada classe e tipo de casa, 
correspondente ao prémio de seguro contra incêndio.

As prestações mensais são em número de 240, isto é – 
distribuídas pelo espaço de 20 anos, adquirindo o morador 
ou o seu herdeiro, com o pagamento da última prestação, a 
propriedade plena da moradia.

Antes de entrar em algumas particularidades interessantes 
da construção dos bairros, pròpriamente dita, direi aínda 
que é o Ministério das Obras Públicas e Comunicações que 
superintende na execução desta grande obra, havendo sido 
criada uma Repartição das Casas Económicas, incorporada na 
Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais.

As casas a construir ao abrigo dêste decreto classificam-se, 
em função do salário do agregado familiar do morador-
adquirente, em Classe A e Classe B. A primeira classe 
destina-se aos casos em que o salário do agregado familiar seja 
inferior a 20$00 Escudos e a Classe B quando o referido salário 
não exceda os 45$00 Escudos.

Em cada classe de moradias há três tipos diferentes: um 
especialmente destinado a casais sem filhos; outro a casais com 
filhos pouco numerosos de um sexo, e aínda outro a casais com 
filhos dos dois sexos ou com filhos muito numerosos de um só 
sexo.

trabalhador possua os meios de produção e em deixar dividir 
a terra por minúsculas parcelas, dando-se a todos um pedaço 
para a cultura. Mas é utilíssimo que o instinto de propriedade 
que acompanha o homem possa exercer-se na posse da parte 
material do seu lar. É naturalmente mais económica, mais 
estável, mais bem constituída a família que se abriga sob 
o tecto próprio. Eis porque nos não interessam os grandes 
falanstérios, as colossais construções para habitação operária 
com seus restaurantes anexos e sua mesa comum. Tudo isso 
serve para os encontros casuais da vida, para as populações 
já semi-nómadas da alta civilização actual; para o nosso 
feitio independente e em benefício da nossa simplicidade 
morigerada, nós desejamos antes a xxxe casa pequena, 
independente, habitada em plena propriedade pela família.”

Assim justificou o Sr. Dr. Oliveira Salazar, magistralmente, 
a orientação seguida pelo Estado português na adopção das 
pequenas casas em lugar de grandes blocos de moradias para 
os bairros económicos. Aqui está claramente fundamentada 
a condenação dos grandes quarteirões inteiriços de casas 
de habitação, em andares sobrepostos e com as inevitáveis 
escadas comuns.

Com o nosso feitio individualista, independente; com 
o espírito de família que nos é próprio, o nosso gôsto 
de possuir jardim ou quintal – por pequeno que seja, – 
é-nos completamente avesso o sistema de arrumo em 
grandes construções dispostas em andares – verdadeiro 
enfardelamento de famílias.

Aínda que as nossas previssem a divisão da propriedade no 
sentido de altura, como sucede em Itália – por exemplo, – creio 
que nenhum operário português preferiria jàmais possuir Qutr 
quatro ou cinco divisões num andar, com vizinhos por cima e 
por baixo – q. ter sua casita independente, tôda sua, desde os 
alicerces até ao cume do telhado, e rodeada de um pedaço de 
terreno. Êle sentir-se-á aqui sempre mais independente, mais 
à sua vontade, mais chefe-de-família. Acresce aínda que grande 
parte do operariado é oriundo das províncias, onde as famílias 
são em geral mais prolíferas, e (- como diz o rigão – “galinha 
de campo não quere capoeira”), só com sacrifício dispensam o 
pedaço de chão onde possam cultivar seus legumes e hortaliças 
conforme estão acostumados.

A deficiência dos grandes blocos é bem patente em certos 
países como, por exemplo, na Alemanha, onde se procura 
remediar a falta de independência das moradias e a carência 
de terreno, estabelecendo as chamadas “Laubenkolonien” 
– colónias de caramanchão – nos subúrbios das grandes 
cidades. São desafogadas áreas de terreno livre, de valor aínda 
relativamente baixo, onde, sempre com carácter provisório, 
se instalam as famílias operárias, nos fins de semana, para 
ali, entre o sábado à noite e a madrugada de segunda-feira, 
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Minhas Senhoras e meus Senhores:

Há mais de quinze anos, ao publicar pela primeira vez um 
pequeno livro intitulado “ A Nossa Casa ”, eu manifestava 
o grande desejo de que estava possuído de contribuír 
para o embelezamento da vida dos modestos obreiros da 
nossa civilização, escrevendo as seguintes frases nas duas 
páginas que à maneira de preâmbulo abriam aquele livro 
de apontamentos: “ Hão de passar muitos anos – gerações 
talvez – antes que o povo possa começar a interessar-se 
pela sua habitação, preferindo as casas bonitas e bem 
situadas, visitando exposições de mobília barata, adquirindo 
propriedade por transacções a longo praso.” E mais a baixo 
dizia eu: “ veremos então depois de algum tempo que, 
satisfeitas as exigências de pão, aínda ficará o reconhecimento 
de que alguma coisa há na beleza a que todos também têm 
direito.”

Mal sabia eu, ao assim escrever, que estas minhas ingénuas 
palavras, repassadas de sinceridade, se haviam de transformar 
em profecia; e que mais cedo do que eu xxxxxxx supusera, 
o destino – (nem sempre ingrato) – me concederia a grande 
satisfação moral de poder colaborar nesta obra que eu julgo das 
mais interessantes, e xx até agora das menos conhecidas, do 
Estado português na sua actual organização.

Efectivamente, há pouco mais de um ano fui convidado 
pelo Director da Construção das Casas Económicas, (o Sr. 
Engenheiro Jácome de Castro), a entrar para aquela Repartição 
como arquitecto(-chefe) consultor, e tem sido para mim 
motivo de alto contentamento esta honrosa interferência em 
tam momentoso serviço público.

Só quem tenha acompanhado os trabalhos daquela 
Repartição poderá avaliar o interêsse, a dedicação carinhosa 
prestada pelo ser seu Director e Engenheiro Adjunto ao estudo 
de todos os problemas, levado às últimas minúcias com o 
fim único de dar feliz execução à grandiosa obra das Casas 
Económicas. Quere isto dizer – procurar as mais apropriadas 
condições de solidez, de higiene, de confôrto e beleza, sem 
exorbitar das verbas concedidas. Devo confessar que do 
coração me associei a estes trabalhos e a estas diligências, na 
medida das minhas fôrças habilitações.

Uma dúvida que depressa ocorrerá a todos que me deram 
a honra de aqui comparecer é, que tendo sido preferidos 
agrupamentos de pequenas casas para os bairros económicos, 
em vez dos grandes blocos, como seja possível conciliar aquele 
sistema de alojar famílias, que demanda vastas áreas, com a 
necessária localização nas pròximidades dos grandes centros 
urbanos. 

Vou explicar o que sucede em Lisboa, onde parece que a 
dificuldade de se obterem terrenos apropriados deveria ser 
maior.

Há divisões comuns a todos três tipos, que são: uma casa 
de estar (que também: nalgumas regiões tem a designação 
de casa de fora), uma cozinha e um quartinho de banho 
completamente guarnecido com tina esmaltada, sua bacia de 
retrete sanitária com autoclismo e seu lavatório esmaltado 
fixo, com respectivas canalizações de abastecimento e esgôto.

O que distingue os três tipos diferentes dentro de uma 
mesma classe ou categoria, é o número de quartos de cama que 
variam de um a três para assim corresponderem à população 
prevista, mais ou menos numerosa, conforme atrás foi dito. 
Entende-se portanto que o tipo 1, comporte um só quarto 
de cama, além das já sitadas divisões comuns o tipo 2, dois 
quartos, e o tipo 3, três quartos de cama, além das já citadas 
divisões comuns a todos êles.

Na classe B, acrescentar-se-ão alguns cómodos mais a cada 
um dos três tipos.

Por emquanto só estão construídas moradias da Classe A, a 
mais popular.

As rendas mensais foram fixadas para estas casas  económicas 
da Classe A em cêrca de 80$00, 90$ e 100$00 oitenta, noventa e 

cem escudos, respectivamente, para os tipos 1., 2. e 3.
Actualmente há grupos destas casas já concluídas, na 

cidade do Porto; há-os em adiantada construção naquela 
cidade, em Portimão no Algarve e em Vila Viçosa no Alentejo. 
Em Lisboa vão adiantados os trabalhos em dois grupos no 
alto da Ajuda; está começado outro grupo junto do grande 
aqueduto em Campolide e, se não se iniciaram já, estão 
prestes a ser inaugurados os trabalhos em mais dois bairros, 
estando-se a tratar da expropriação ou obtenção de outros 
terrenos para que já existem outros tantos projectos e estudos 
completos. Do mesmo modo, na província, movem-se os 
interêsses locais para acompanhar o grande empreendimento 
reformador da habitação económica em várias terras; Setúbal, 
Bragança, Covilhã, S. João da Madeira, Matozinhos, Ponta-
Delgada nos Açores etc. etc. compreendem a suma importância 
desta obra de elevado alcance social.

E agora que já há bairros construídos, pode-se afirmar 
que, devido ao aturado estudo da economia da construção 
em bases de uma sólida simplicidade, e também devido à 
escrupolosíssima administração das subvenções concedidas 
pelo Estado, as rendas previstas vão poder ser mantidas. 
Isto quere dizer que as moradias da Classe A estão sendo 
executadas sob a Direcção da Construção de Casas Económicas 
ao preço inverosímil de 10 contos, 12 contos e 14 contos, para 
cada um dos três tipos, respectivamente.
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1
Como Vs. Exas. vêem, as moradias estão sempre agrupadas 

aos pares. Representa isto para a construção uma economia de 
cêrca de 8%, nada para desprezar. ◊

Escusado é dizer-se que foi indispensável dar a tôdas as 
casas em planta e dentro de cada tipo, absoluta igualdade de 
disposições. Só por meio desta estandardização se conseguem 
os mais baixos preços de matéria e mão-de-obra. E que soma 
de tentativas não foram necessárias para se chegar a êste 
apuro final! A independência das divisões por meio de um 
recinto de comunicação que ocupa a menor área possível. ◊ 
A forma e dimensões das casas ladrilhadas – cozinhas e casas 
de banho – foram finalmente fixados em sujeição ao tamanho 
dos ladrilhos, para que se evitassem os cortes de material 
na pavimentação. A posição dos aparelhos fixos nas casas de 
banho e cozinhas foi também estudada para se se poupar na 
extensão das canalizações o mais que se pudesse pudéssemos, 
sem prejuizo da comodidade e da rigorosa higiene.

Vinte centímetros de cano de chumbo numa casa, pouca 
pouquíssima coisa é; mas êste pouco, multiplicado pelas 
duzentas moradias de um bairro, dá logo 40 metros de tubo, o 
que já x representa bastante dinheiro.

O que me parece muito interessante nestas casas x e o 
que as distingue talvez mais das de qualquer outro país – é a 
circunstância de tôdas as nossas moradias estarem providas 
de sua casa de banho. Tôdas elas, sem exceptuar nenhuma. O 
valor educativo desta disposição parece-me nada inferior à sua 
importância higiénica à luz da higiene. Julgo que a ideia da 
pureza de ânimo será sempre – em regra – mais acessível aos 
limpos de corpo do que àqueles que desprezam o prazer das 
abluções fáceis e cómodas.

Os nossos quartos de banho têm uma bela banheira de 
imersão, de ferro esmaltado, visto que para o chuveiro, no 
inverno, o problema do aquecimento da água não é isento de 
dificuldades. Têm um lavatório fixo, do mesmo material, e uma 
bacia de loiça de sistema inglês, acompanhada do respectivo 
autoclismo.

A cidade desdobra-se ao longo do rio numa enorme 
extensão, mas xxx a pouca profundidade da margem. Os 
centros fabrís e comerciais ficam distribuídos na sua grande 
maioria ao longo desta faixa estreita por de trás da qual logo 
se encontraram terrenos apropriados que assim ficam em 
imediata aproximação dos diferentes núcleos da actividade 
citadina. Por outro lado, a periferia da urbe estende-se em 
tentáculos pela terra a dentro ao longo das principais artérias 
de longo curso, ficando nos intervalos destes prolongamentos 
urbanos muito terreno que é empregado apenas na cultura.

Foi assim relativamente fácil encontrar bons locais espalha-
dos por tôda a cidade, cuja expropriação não era dispendiosa.

Houve porém sempre escrupuloso critério na escolha 
dos terrenos destinados aos bairros. Os treze ou catorze já 
marcados e adquiridos ou em via de expropriação, são todos 
excelentes quanto à sua topografia e situação. Em geral são 
inclinados, expostos ao Sul, auferindo assim boa exposição 
solar, abrigo das encómodas nortadas e, em grande parte, bela 
vista sôbre o estuário do Tejo.

Uma novidade agradável que estes novos bairros 
apresentam é a disposição dos seus arruamentos, que, não 
obedecendo cegamente à linha recta, raras vezes deixam 
respeitar as curvas de nível naturais do terreno, pelo que 
assumem certo ar engraçado e recreativo de ruas de parque, 
que até aqui era desusado. Em vez dos alinhamentos rígidos 
e repetidos em monótono paralelismo, que dão aos bairros 
aspecto severo ou demasiado utilitário, temos as casas 
disseminadas por tôda a área, acompanhando a curvatura das 
ruas numa liberdade bem ordenada.

À frente das casas ficam sempre bermas de verdura, e como 
se hão de plantar árvores onde quer que haja lugar para elas, o 
resultado do conjunto não pode deixar de ser muito agradável, 
afectando disposições de cidade-jardim.

Dado que o macadame é processo dispendioso, reserva-se 
êste apenas para certas ruas de trânsito principais destinadas 
ao trânsito de veículos, emquanto que, na maioria, as travessas 
curtas que dão serventia às casas, são tratadas à maneira de 
ruas de jardim e só ocasionalmente dão passagem a veículos, – 
para uma ambulância de socôrro, por exemplo, ou um carro de 
bombeiros.

Pela letra do decreto a quantidade de moradias em cada 
bairro não deve exceder o número de 100, mas, quando 
o terreno é convidativo e as necessidades locais assim o 
aconselham, têm-se juntado dois bairros ou até excedido 
um pouco o número de moradias resultante desta junção; e 
nestes casos nunca se deixa de reservar certa área livre para a 
construção de qualquer edifício de utilidade social. 

Desejaria agora mostrar a Vs. Exas as plantas típicas 
das casas, explicando-lhes algumas particularidades que as 
caracterizam.
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1 2
Aqui têm Vs. Exas alguns aspectos adoptados para os três 

tipos que se estão construindo em Lisboa. Infelizmente, a 
fotografia não nos dá a côr – elemento económico de que muito 
nos servimos para obter alegria e variedade de aparência.

A cal colorida é um belo elemento tradicional que nos é 
muitíssimo útil. Estes socos, estes guarnecimentos, estes frisos 
podem variar quasi sem restrição. Temos côr de rosa, amarelos 
de todos matizes, azuis e vermelhos carregados.

A contrastar com o matiz da cal, pintam-se então as portas 
e os aros das janelas com tintas a óleo que dêem, com a côr 
da cal caiação contraste, ora picante, ora harmónico. Com os 
socos e guarnecimentos azuis, aplicamos a côr de laranja nas 
carpintarias; com os guarnecimentos côr de rosa, damos o 
verde azulado às portas e assim por diante numa variedade 
sem limites.

Para realce de certas casas mais em evidência, aplicamos 
por vezes pequenas latadas, parreiras, sôbre as portas, os 
bancos de alvenaria ou poiais a ladearem-na, ou outros singelos 
enfeites inspirados na construção tradicional e que bem se 
podem adoptar sem prejuizo perigo para de desequilibrar os 
orçamentos.

Mas a variedade ordenada que caracteriza estes nossos 
bairros não está só no colorido, está também em que as casas 
estão espalhadas em mistura dos três tipos ao longo das ruas 
curvas que se adaptam ao relêvo topográfico.

Vem a propósito dizer aqui que, obrigando o decreto das 
Casas Económicas ao emprêgo de mão-de-obra e materiais 
nacionais, como é natural, esta determinação influiu 
benèficamente nas indústrias do país, estimulando fortemente 
a produção a preços ínfimos.

Nas cozinhas temos então, além das lareiras, lava-loiças, pia 
de despejo e um poial para o pote de água potável; disposições 
tôdas estas com que xxxxx o povo está familiarizado, pois xxx 
em tudo se procura sempre não saír dos costumes tradicionais, 
a não ser quando estes contrariem os preceitos sanitários.

Vs. Exas. vêem claramente indicadas nestas plantas, 
as ampliações previstas para xxxxx que o tipo 1. possa ser 
transformado em tipo 2., e mais tarde em tipo 3. Bem assim 
está aqui desenhada, em tracejado, a ampliação que transforma 
o tipo 2. no tipo 3 máximo.

Esta possibilidade de ampliação flui, como é óbvio, no 
estudo das plantas primitivas; e na divisão dos dos lotes de 
terrenos, conta-se também com o espaço necessário para as 
futuras ampliações.

Exteriormente fez-se todo o possível para iludir a 
indispensável estandardização dos elementos construtivos, tal 
o empenho em evitar aspectos ou quaisquer reminiscências 
de exploração industrial. O operário que volta do trabalho, ao 
cabo do dia, deve com certeza estimar não mais ver à sua volta 
aspectos industriais que lembrem os processos mecânicos ou 
o tailorismo de que êle deve andar bem farto. Há de querer, 
pelo contrário e por necessidade instintiva, compensar a 
monotonia dos cenários em que passou horas do dia por 
meio de perspectivas menos severas, menos utilitárias, mais 
variadas e alegres.
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3 4
Para as regiões rurais, estudou-se esta planta especial, 

que foi estreada em Vila Viçosa. De acôrdo com os usos da 
gente trabalhadora da região, alargou-se a casa-de-fora, 
estabelecendo-se nela a grande lareira para o indispensável 
aquecimento no inverno e onde é uso fazer-se também 
a comida. Suprimiu-se nesta xxx casa a cozinha, que é 
substituída aqui por uma pequena divisão, separada da casa-
de-fora eventualmente por uma cortina e onde se operam os 
serviços sujos que dizem respeito à preparação dos alimentos, 
à lavagem da loiça etc. Dêste modo, a casa-de-fora pode 
conservar-se sempre limpa, arrumada e apetitosa. E assim se 
vai tentando induzir no povo sentimentos de arranjo e decôro 
sem prejuizo dos seus hábitos tradicionais; tarefa aliás fácil, 
nesta região do Alentejo onde as donas de casa mais modestas 
se orgulham de manter as suas moradias sempre caiadinhas 
de fresco, os seus móveis cobertos de toalhas impolutas e as 
prateleiras de seus dos escaparates guarnecidas de rendas de 
papel de seda constantemente renovadas.

A par dêste recinto, onde estão alojados o lavaloiça, o poial 
do pote e a pia de despejos, vemos uma pequena divisão que 
serve para guardar ferramentas ou alfaias agrícolas.

Estas casas encontram da parte do povo tal aceitação que, 
mal começaram a ser construídas, logo houve pretendentes 
que se inscreveram em número muito superior à sua lotação 
do bairro.

2 3
Aqui está um rápido esbôço do aspecto parcial de um 

bairro.
Infelizmente o elemento da côr continua aqui a ser 

inapreciável por de trás do monótono claro-escuro da 
fotografia.

O arruamento que contorna o bairro pela esquerda e pela 
parte de cima do quadro, é uma rua de trânsito de veículos, na 
qual vão desembocar as ruas de jardim a que atrás aludi.

Os projectos adoptados para as casas económicas não são 
de uma rigidez tam rigorosa que não possam sofrer pequenas 
alterações ao encontro de hábitos de vida regionais ou de 
particularidades no modo de construir local. Assim, por 
exemplo, as casas do bairro de Portimão, no Algarve, são tôdas 
construidas de taipa, já porque a carência de outro material 
assim o aconselhava, já e principalmente porque desta sorte 
foi possível dar trabalho a grande parte da população local, que 
tôda ela é experimentada neste modo de construir paredes, 
ajudando-se de tal maneira a combater a crise do desemprêgo 
durante uma época em que as fábricas de conserva do peixe 
não estavam em elaboração.



MARTA ROCHA MOREIRA · O VALOR DO TEMPO. O PROGRAMA INTELECTUAL E ARQUITECTÓNICO DE RAUL LINO 3. O ARQUIVO PESSOAL DE RAUL LINO: AMOSTRA  309

No fim de tudo chegamos à conclusão convicção que o que 
verdadeiramente está indicado é, como em tantos outros casos 
consagrados pela tradição pelos usos, o êmprego da parreira. 
Esta veste-se de verdura quando é precisa para tornar as casas 
frescas, e despe-se quando o frio se aproxima, deixando assim 
penetrar os raios bemfazejos do Sol.

5 6
Estas casas divergem muito dos tipos adoptados porque são 

um aproveitamento de construções iniciadas em tempo por 
uma emprêsa particular. As plantas eram bastante defeituosas 
e houve que as remodelar por completo, aproveitando-se 
apenas as paredes exteriores já então construídas. Cada 
casa constituia aqui um grupo de quatro moradias, e fomos 
obrigados, para salvar o seu aspecto, de dar ao exterior 
disposição bastante dispendiosa.

É idea da Direcção da Construção de Casas Económicas, 
que em cada bairro, logo que esteja concluído, se mobile e 
guarneça uma moradia por completo, para dar exemplo do 
modo agradável por que, com pouco dinheiro, se pode tornar 
a casa habitável. Far-se-ão os necessários móveis com máxima 
simplicidade e de madeira barata; colocar-se-ão cortinas de 
chitas engraçadas e garridas, esteiras de palha ou mantas de 
desperdício a cobrir o chão, cortinados brancos nos caixilhos 
das janelas etc. – tudo de fabrico nacional e do que houver de 
mais barato económico.

Esta casa, assim arranjada, servirá de estímulo e modêlo 
para o guarnecimento das restantes moradias.

Depois desta breve apresentação que a Vs. Exas. fiz das 
nossas casas económicas, como elas estão sendo construídas 
em Portugal, por iniciativa do Estado, com a colaboração das 
câmaras municipais, das corporações administrativas e dos 
organismos corporativos, não desejaria terminar sem expor a 
Vs. Exas. alguns exemplos de iniciativa particular privada, sem 
outro valor social que não seja o de simples exemplo.

4 5
Isto é um aspecto do bairro de Portimão que está agora já 

quase concluído. A iniciativa dêste grupo de casas económicas 
partiu do Consórcio dos Fabricantes de Conservas de Peixe, 
com destino aos seus operários sindicatados sindicalizados. 
Como é da lei, aquele organismo corporativo tomou a seu 
cargo o financiamento de 50 % das despesas da construção, 
mediante vencimento de juros e condições de amortização 
previstos na mesma lei.

Êste aspecto de uma casa em construção, em que avulta 
a janela do quarto de banho, alta – como convém para o 
aproveitamento das paredes no interior, levanta porventura 
o reparo de que no geral as janelas seriam pequenas em tôdas 
estas casas. À primeira vista pode assim parecer a quem tenha 
na idea o tipo das casas congéneres dos países do Norte. 
Não foi sem justificação que se fixou número e tamanho dos 
vãos. – O nosso clima é de extremos, – sobretudo longe da 
costa. Há muito frio no inverno, e calor abrasador no verão. 
Janelas muito grandes quando nelas nos vãos está a incidir 
o Sol, são uma tortura para os moradores. Quanto maior a 
janela, menor defeza há contra o calor. Assim como assim, 
é costume da gente saír da casa quando faz maior calor e 
procurar o lado da sombra para aí se xxxxxx instalar mais 
elevada é a temperatura, e procurar a sombra da casa para aí 
mesma para aí se instalar. Acresce a isto que o povo todo não 
gosta de dispensar portadas interiores que tornam façam 
a casa completamente escura quando convém, Por tudo 
isto disposição que se torna extremamente complicada de 
construir. Por tudo isto se vê que não está indicada a janela 
muito grande para as casas económicas durante o verão. 
Se considerarmos o que se passa no inverno, chegamos à 
mesma conclusão – quanto maior a superfície envidraçada, 
maior a perda de calor. Parece que o que estaria indicado 
seria um grande alpendre. Efectivamente, no verão seria 
agradabilíssimo; mas indesejável no inverno. 
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7 8
Esta casa ocupa aproximadamente a mesma área da que 

acabámos de ver, mas consta apenas de um só piso. Casa de 
fora, dois quartos, cozinha e banheiro.

Foi construída em Abrantes e está alugada pela renda 
mensal de 100 Escudos.

A forma do abrigo em arcos tem carácter regional.

6 7
Esta casa ocupa apenas uma área de 70 m2. No piso inferior 

tem um pequeno vestíbulo de entrada, de onde parte a escada 
para o 1º. andar, uma casa de estar de 4m x 4,80m, uma saleta 
pequena, cozinha e quarto de empregada. Em cima dois bons 
quartos, banheiro e a varanda. Da simplicidade da planta, quasi 
quadrada, resultou apreciável economia de construção.
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10
A casita alveja no seu isolamento, como capelinha no ermo, 

As esquinas são de côr, e bem garridos os taipais que defendem 
as janelas. – A planta da casa é muito resumida. No piso térreo 
há uma divisão que serve de casa de estar e cozinha, ao mesmo 
tempo; há um quarto para a criada, cubículo de lavagens e 
dois despejos. No primeiro andar há apenas dois quartos 
de dormir e um pequeno armário para roupas instalado 
propositadamente no sítio onde passa a chaminé da cozinha, 
para garantir os objectos arrecadados contra a humidade.

8 9
Outra casa que também se pode considerar económica. O 

terraço do primeiro andar é protegido pela parreira que, como 
Vs. Exas. sabem, é de folha caduca.

9
E agora, para que se não diga “Bem prega Frei Tomaz; fazei 

o que êle diz, não o que êle faz!” vou arriscar um exemplo da 
minha própria iniciativa.

Como habitantes da cidade e reconhecendo o benefício 
que para a prole advém da variação de ares e da estadia mais 
ou menos prolongada junto do mar, resolvemos ir passar uma 
temporada a qualquer praia dos arredores de Lisboa. Pensámos 
primeiro em alojamento num hotel, depois em aluguer de 
casa; mas, pensando mais e melhor, chegámos à conclusão 
que a despesa que qualquer destas resoluções implica, 
repetida por alguns anos, representa rendimento importante 
correspondente a certo capital. E de aí a final decisão de 
construir uma pequena casita à beira-mar, de modestíssimo 
talhe.

Escolheu-se o sítio; procurou-se terreno barato. Já fora 
do povoado, certas terras maninhas alcandoradas sôbre o 
Oceano, atraíram as nossas atenções. O ar aí é magnífico, 
o panorama imenso sôbre as águas do Atlântico. Para 
adquirirmos o terreno foi necessário primeiro reünir os bons-
homens mais antigos da aldeia que entre si discutiram e 
assentaram definitivamente quem seria o vago dono daquele 
pedaço de chão sáfaro que nos interessava. Uma vez adquirido 
o terreno, logo se começou a construção, e ao cabo de oito 
meses pudemos entrar na nossa casita pequena, humilde, 
mas independente, muito nossa, e, a-pesar da sua modéstia, 
tam bem situada naquela dominadora, soberba posição, que 
quando a vejo, pequenina, no alto daquelas ribas alcantiladas, 
só me lembra o velho conto do pardalinho que venceu em 
altitude o vôo da águia por se lhe ter agarrado sorrateiramente 
ao dorso, antes que a raínha das aves se desprendesse da terra 
para encetar a disputa das alturas.
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11 12
Eis o interior, – a divisão principal do piso térreo. Ao fundo, 

em meio recato, por de trás da cortina de chita antiga – a 
lareira onde a criada simpatizante (admiràvel especialidade 
portuguesa) prepara as refeições ali mesmo pertinho dos 
Senhores da casa.

10 11
Outro aspecto do exterior. Êste teve de ser desenhado, 

porque a situação não permite bom ponto de vista para a 
fotografia. À frente da casa, há uma quebrada de uns 

50m até ao mar.
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13 14
Êste é outro lado da divisão principal da casa – o canto 

onde se tomam as refeições e onde à noite se faz o serão à 
luz do candieiro de petróleo, sob a protecção de uma Nossa 
Senhora da Saüde desenhada a côres na parede, à maneira das 
pinturas nos barcos de pesca.

Assim é a singela vivenda aonde nos vamos refazer dos 
estragos da vida citadina. Ali se gozam os dias de repouso 
na paz da Natureza; aí se ajuntam, durante horas passadas 
na contemplação e na leitura de livros bons, novas energias, 
novas luzes, que nos fortalecem de alma e corpo de corpo, que 
nos animam a prosseguir na esforçada campanha, que nos 
induzem por vezes a aceitar missões que o cego destino impõe 
e das quais, uma das mais gratas de tôda a minha vida, das 
mais inesperadas e honrosas e para a qual menos habilitado me 
sinto, aquela é que hoje agora me trouxe aqui à presença de 
Vs. Exas. 

Não quero terminar sem dizer quanto vos estou grato 
por haverdes tido a paciência de escutar êste meu secante 
arrazoado. Não me quero calar sem primeiro dizer mais uma 
vez quanto devo a todos – brasileiros e portugueses – pelas 
inúmeras atenções e gentilezas com que me têm distingüído 
nesta jornada que agora chegou a seu termo.

As recordações que do Brasil levo são numerosas e, 
felizmente, tôdas gratíssimas.

Assim como há pouco aínda agora disse que a vastidão do 
xxxxxxxx pensamento se pode arrumar nas páginas de um 
livro que se lê com prazer e proveito, do mesmo modo eu direi 
que as boas lembranças, verdadeiras saüdades, que levo do 
Brasil, por serem muitas e muito grandes, não deixarão por 

isso jàmais de ter cabimento e de subsistir no íntimo do meu 
coração.»

12 13
E aqui está a escada de 14 degraus que conduz ao andar 

superior, nos serrafos de cujo resguardo, à falta de álbum, os 
visitantes inscrevem seus nomes amigos.

A vida que aqui se leva é simples, rústica, sã e revigorante; 
mas é larga e nobre, porque a vastidão do pensamento cabe nas 
páginas de um livro que se leva para ler, e porque o olhar que 
paira a tôdas as horas sôbre a vastidão do Oceano, imuniza a 
alma contra a mesquinharia do sentimento.

A vida aqui decorre quieta e luminosa, e está para a rústica 
instalação da casa, como na candeia de barro a chama clara 
e serena do azeite está para o rude fio que torna possível a 
combustão…

A vida aqui tem sabor primitivo que repousa o espírito. 
Tudo é simples, natural, sem convencionalismo. Como não 
há sofisma nesta rusticidade, o abastecimento da água faz-se 
dia a dia em duas quartas ou grandes bilhas de barro, metidas 
no alforge dum burrinho, em contínuas caminhadas desde 
o chafariz da aldeia. – Ocupação predilecta dos moradores, 
além do banho nas praias solitárias, é o assalto às colarejas 
que passam por ali a cavalo nas azémolas e levam os frutos da 
terra para longínquos mercados, e, na época própria, também 
o ajudar à vindima dos bons vizinhos.
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3.9. 1935. ARQUITECTURA PADRÃO CULTURAL

Fig. 15 LINO, Raul – «Arquitectura - Padrão Cultural». 
[Conferência proferida no Brasil na Academia Brasileira 
de Letras no Rio de Janeiro no dia 9 de Julho de 1935]. 
[Dactiloscrito]. [Maio] 1935. 34 f. Consultado no Arquivo 
da Família Raul Lino em Lisboa, Armário B: Pasta 
Relatórios, Artigos e Pareceres (1.º vol.), 81.

9 Julho 1935
Rio de Janeiro, Brasil
Academia Brasileira de Letras

Depois de ter proferido no Rio de Janeiro as conferências «Espírito na Arquitectura» [< P.240], 
«Casas Portuguesas do Século XVIII» [< P.268], repetidas em São Paulo onde também tinha 
apresentado «Casas Económicas» [< P.300], Raul Lino regressa ao Rio de Janeiro durante 
escassos dias antes de partir em direcção ao estado de Minas Gerais.
É nessa ocasião, a 9 de Julho de 1935, que se proporcionou uma nova apresentação da primeira 
conferência «Espírito na Arquitectura» na Academia Brasileira de Letras, agora com o título 
«Arquitectura Padrão Cultural». 
As principais diferenças entre as duas palestras são os dois parágrafos iniciais, a redução de 
trechos de texto, a introdução de alguns parágrafos da conferências «Casas Económicas» [texto 
a cinzento], a supressão de 5 imagens e a alteração da sequência de imagens e texto a partir 
da imagem 17. No discurso introdutório, aqui transcrito, Raul Lino desculpa-se da repetição de 
conceitos e exemplos.
Esta é, como o indica o próprio conferencista, a conferência que pode ser lida no livro Auriverde 
Jornada (1937) com o título «Espírito na Arquitectura» da primeira versão.



MARTA ROCHA MOREIRA · O VALOR DO TEMPO. O PROGRAMA INTELECTUAL E ARQUITECTÓNICO DE RAUL LINO 3. O ARQUIVO PESSOAL DE RAUL LINO: AMOSTRA  315

para apresentar a Vs. Excias., como o menos imperfeito penhor do meu 
(grande) reconhecimento, esta súmula de ideas que assim  me foi dado 
juntar sôbre a importância cultural da Arte que com tanto entusiasmo 
sempre hei professado.

Devo portanto apresentar a Vs. Excias. as minhas desculpas por 
êste aproveitamento, que de desrespeitoso nada tem, e pedir a tôdas 
as benevolentes pessoas que aqui se encontram me honram com 

a sua comparência  e que já de antes se dignaram ouvir-me, 
me queiram revelar o enfado que certamente lhes causará a repetição 
de conceitos conhecidos e a revisão de exemplos projectados que as 
circunstâncias não permitiam que eu com vantagem pudesse substituír.

Exmo. Snr. Presidente da 

Academia Brasileira de Letras

Exmo. Snr. Embaixador de Portugal

Exmos. Snrs. Académicos

Minhas Senhoras e meus Senhores:

Muito agradeço ao Exmo Snr. Presidente da Ac.mia 

Brasileira de Letras  a gentileza das palavras que se dignou 
empregar a respeito dos meus trabalhos e da minha pessoa. Apreciações 
tam generosas e tam imerecidos elogios – proferidos por Sua Excia. têm 
o grande valor que eu bem reconheço sei reconhecer  e que muito 
me penhora, mas despertam um interêsse e uma expectativa a que esta 
minha conferência difìcilmente daria jus.

Quando há tempo me foi dirigido o muito honroso convite para vir 
ao Brasil no intúito de estreitar um pouco mais, entre (os)no nossos dois 
países, as relações no campo da Arte – nomeadamente da arquitectura, 
– mal poderia eu supor que esta missão havia de ser exaltada ao ponto 
de hoje aqui me encontrar na presença de Vs. Excias. 

O altíssimo significado de tam honrosa circunstância, cuja iniciativa 
devo ao generoso impulso de Sua Excia. o Senhor Embaixador de Portugal, 
obrigou-me obrigava-me a certa preparação para a qual, infelizmente, 
tam pouco me ajudavaou a escassez de tempo, como o inesperado de 
tam imerecida distinção.

Havendo eu tratado em duas ou três palestras anteriores, de 
assuntos a que voto o maior interêsse e aos quais julgo poder atribuír 
certa alguma  relação com problemas certas tendências  que 
agitam actualmente as esferas do espírito, melhor não soube nem 
poderia fazer que aproveitar dêsses meus estudos a parte mais essencial 
(e mais despida de considerações de ordem técnica ou acessória,) 
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de esbôço não passa o que vou dizer, – e que Vs. Exas. olham 
com indulgência, por cima do meu ombro, para a folha sôbre 
que vou traçando o confuso desenho. – Deixo correr o lápis um 
pouco à toa sôbre o papel num leve rabiscar, (- da esquerda 
para a direita, de cima a baixo, para diante e para trás,) – em 
breve já tôda a folha estará coberta de emaranhadas sombras 
de onde agora surge, pouco a pouco, uma ou outra figura, mal 
definida – sim, mas onde eu espero que seja possível encontrar 
a justa e necessária sugestão.

………
No admirável conjunto da Natureza que nos rodeia, 

devemos apreciar as árvores não só pelo que elas representam 
de materialmente útil para a nossa vida, como também por 
constituírem elas o mais belo adôrno que a paisagem possa 
ter. As diferentes regiões da Terra distinguem-se, entre 
outras coisas, pela variada distribuïção das essências, pela 
abundância, escassez ou raridade com que estão semeadas; e 
há quem julgue ter influência na psicologia das gentes o facto 
de existir ou não, de ser abundante ou de minguar êste género 
vegetal nas regiões povoadas. 

De todos os tempos se tem atribuído personalidade às 
árvores mais vulgares, reconhecendo-se em cada espécie 
carácter particular adequado a certas noções religiosas, 
filosóficas ou simplesmente heráldicas. É sabido que o 
cipreste, com sua forma esguia, meditativa, sempre verde, 
apontando eternamente para o céu, simbolizava na antiga 
Pérsia a independência espiritual; o loureiro de fino recorte, 
incorruptível e – segundo a crença – resistente aos raios, 
significava, para os Antigos, Fama, emquanto que entre os 
filhos de Mafamede, a tamareira, que prodigaliza os seus 
frutos, passa por ser a imagem da generosidade; o carvalho 
robusto significa fôrça, a palma altaneira e triunfante vale 
por Vitória, – e assim por diante. A cada espécie corresponde 
uma noção que é sempre baseada nas características próprias 
da árvore, e assim se explica a longevidade dêstes símbolos 
vegetais determinados na sua origem, com certeza, por 
criaturas de sensibilidade superior e mantidos através dos 
tempos devido justamente ao acêrto da sua escolha.

Não só artistas pintores, poetas também e músicos dos 
melhores algumas vezes se têm inspirado na árvore como forte 
motivo de expressão, envolvendo num título sugestivo como: o 
castanheiro, a tília, a nogueira – um mundo de sensações…

De tôdas as árvores que povoam o bom solo de Portugal, 
porém, uma das mais belas – e também das mais caluniadas 
– é, sem dúvida, a oliveira. Das mais belas digo eu porque é 
uma das que melhor se integram na païsagem, casando-se 
perfeitamente com todos os terrenos e, sobretudo, em tal 

Minhas Senhoras e meus Senhores:

Há uma ideia que desde longos dias ocupa bastante o 
meu espírito – a de que a arquitectura Arte arquitectónica 
está gradualmente perdendo o seu significado como 
padrão de cultura. Já não reflecte rigorosamente senão 
as actividades da parte material da vida, se bem que as 
conquistas da ciência e os aperfeiçoamentos da técnica 
hajam encontrado na Arte maneira  de construir, por 
vezes, perfeita representação.

Mas, quanto à vida espiritual dos tempos que 
atravessamos, – ¿ seria possível reconhecer, através 
da moderna arquitectura, directrizes das nossas mais 
instantes preocupações na esfera da alma ou do espírito? 
Encarando a liberdade com que a todos é permitido erguer 
edifícios numa confusão de expressões arquitectónicas 
como jàmais em época alguma houve ¿ será possível 
reconhecer nesta arquitectura  os indícios seguros de 
determinadas tendências – boas ou más – da nossa vida 
interior; encontrar na babélica linguagem arquitectural 
sintomas por onde o espírito crítico apreendêsse 
qualidades ou defeitos constitucionais do Homem na 
época presente?

Eu creio que a arquitectura anda um tanto desviada dos 
seus destinos, – não por falta de quem religiosamente a 
cultive, com talento, honrando-lhe as tradições, – mas porque 
a atmosfera de compreensão que é propícia ao seu bom 
desenvolvimento se está tornando, na modernidade, bastante 
rarefeita. Acontece porventura à primeira das Artes plásticas o 
que sucede com as línguas mortas; é restrito número o número 
daqueles para quem um edifício, um monumento, qualquer 
arranjo arquitectónico possa suscitar agrado, vibrante de 
entusiasmo, ou até a mais nobre das exaltações. Para a grande 
maioria das pessoas, a arquitectura, se não é absolutamente 
letra morta, não passa – no entanto – de simples maneira mais 
ou menos conspícua, mais ou menos agradável, de revestir as 
construções em que se desenrola a nossa vida.

A arquitectura não se limita porém a ser uma simples 
maneira de vestir as casas, para satisfazer dar satisfação aos 
devaneios  artísticos  de qualquer diletante.

Procurarei dar no que se segue dar porventura impressão 
mais justa do que deva ser esta Arte excelente que alguns 
pensadores consideram fundamental para a compreensão de 
tôdas as outras suas congéneres no reino das Musas.

Pedirei licença para não usar de uma forma de exposição 
demasiado arquitectónicaural, planeada com rigores de 
geometria. O assunto de que vou tratar é esquivo, e os 
seus conceitos difìcilmente se deixam prender nas malhas 
da observação directa e claramente mais ou menos  
definiveltiva. Farei portanto de conta que estou esboçando – e 
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encontram expressão na árvore de cujo produto a Igreja se 
serve para duas vezes ungir a seus filhos – à entrada e à saída 
despedida dêste mundo em que vivemos.

Mas Vs. Exas perguntam muito naturalmente ao que 
vem tôda esta digressão pelo reino vegetal a propósito 
de arquitectura. Logo veremos mais adiante. – Não nos 
apressemos já a tirar conclusões. Basta-nos fixar por emquanto 
apenas que há uma árvore chamada oliveira que – como muitas 
outras – àparte seus caractéres botânicos, possui certas feições 
aparentes muito especiais que impressionam a imaginação 
dos homens num dado sentido e independentemente do 
significado que em qualquer época haja sido atribuído à 
referida árvore.

Deixemos portanto as árvores e entremos agora no mundo 
das pedras, – das pedras animadas pelo espírito do Homem.

--
Quando aínda na primeira meninice, abeira-se do berço do 

futuro artista uma fada amável que, estendendo a varinha por 
cima da cabeça do inocente, diz assim: “Tu serás músico. A tua 
alma terá a sensibilidade necessária para apreender o sentido 
das coisas que te rodeiam e será dotada da afinação precisa 
para compor o canto revelador dessa mesma sensibilidade. 
Tu serás músico; não no sentido restrito que agora se dá ao 
termo, mas como o entendia no século XVI o nosso Francisco 
da Holanda que chamava desmúsicos aos que pela pintura 
se não interessavam. Tu serás músico, mas não poderás 
abandonar-te completamente à inspiração, acompanhando os 
vôos da tua fantasia, como é dado a teus irmãos mais felizes na 
arquitectura dos sons. Ficarás eternamente algemado à terra 
que te criou e que te inspira. Nas entranhas desta mesma terra, 
nas pedreiras do monte, na árvore da floresta e nas areias do 
rio, encontrarás instrumentos do mais variado timbre; o arco 
íris fornece-te tôda a escala de tons de que precisas e, para a 
melodia necessária à tua obra, inspirar-te-ás na Natureza e na 
Vida que te cercam.

Parecendo que trabalhas para servir a clientela, tua lira 
entoará hinos à luz que nos ilumina, à païsagem, à Vida ou à 
Morte…”

A boa fada que isto diz é invisível e fala tam baixinho que 
nem se pode ouvir. E é por isso que há tantas vocações erradas 
em volta desta profissão de arquitecto.

Ora, havendo eu que falar sôbre coisas da arquitectura, 
penoso seria ter que prescindir de acompanhar as minhas 
palavras de alguns exemplos ilustrados. 

Abro, ao acaso, certa revista e encontro logo num dos 
recentes números, acompanhada de artigos laudatórios, 
vária reprodução de dois edifícios modernos, ambos êles há 
pouco tempo inaugurados, e que chamam a minha atenção 

harmonia com a nossa atmosfera, que a sua ramagem em 
vez de se recortar no horizonte – como sucede nas outras 
essências – parece, pelo contrário, querer confundir-se, 
diluindo-se na suavidade do nosso céu azul. O tronco cinzento, 
envelhecido, da oliveira, torturado nos contornos, irrompe 
da terra em arrancos de labareda e é como que a imagem de 
qualquer continuado anseio que se estivesse purificando nas 
suas próprias cinzas. Pela côr incerta de prata esmaecida que 
apresenta, o tronco, burilado e contorcido, lembra velhas 
alfaias de igreja cinzeladas, poídas pela oração e pelos fumos 
de incenso, na penumbra das naves.

Esta árvore que tanta gente insensível soe chamar feia e 
triste, mas que já o nosso grande Fernão Lopes sagazmente 
dizia ser “a boa e mansa oliveira portuguesa”, pelo seu feitio 
ao mesmo tempo humilde e venerando, pela constância da 
sua ramaria de maguado verde que se dilui no céu como 
palavras duma prece eterna, pela generosidade com que no 
verão esparge as suas modestas florinhas da côr da cera, 
e, finalmente, pela qualidade do seu fruto que tempera a 
merenda dos pobres e que serviu para alumiar suas vigílias 
durante séculos e séculos, – esta árvore, a oliveira, não é só 
das mais portuguesas, é certamente a mais cristã de tôdas as 
árvores.

Foi ao abrigo duma oliveira que Jesus Cristo soltou as 
derradeiras orações na véspera da sua imolação. Foi junto das 
árvores do Getsêmani que êle confirmou ao mundo a qualidade 
essencialmente humana de Sua natureza divina, sofrendo a 
agonia que todos os deuses do Olimpo jàmais conheceram. – 
Getsêmani quere dizer lagar onde se espremem os frutos do 
olivedo.

Notem Vs. Exas. que não foi junto de qualquer outra árvore 
que o Deus-Homem orou. É o que está dito nas Escrituras. 
Nem podia deixar de assim mesmo ser. Concebe-se porventura 
a Oração num Horto que não fosse de oliveiras; Cristo à 
sombra de loureiros, de palmeiras ou de jacarandás – aínda que 
os tivesse havido na Palestina?

Por isso quem queira representar a Jesus no Horto, de 
modo verdadeiramente, profundamente cristão, terá de colocar 
a sua Figura prostrada ao pé de oliveiras, e só de oliveiras.

O artista que queira representar êste passo da vida de 
Cristo, se for pintor, há que dar às árvores feitio e a côr suave 
da oliveira; se for escultor, poderá trabalhar não importa em 
que material – mármore, madeira, cimento ou até miolo de 
pão – mas terá sempre que indicar as particularidades da 
oliveira, estilizando-a do modo que melhor entender. Só assim 
fará obra cristã; porque se trocasse aquela essência por outra, 
logo prejudicaria o necessário efeito de unção, desprezando 
o carácter de humildade e fortaleza, de paz e brandura que só 
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1
Aqui temos uma igreja medieval, por certo como há 

muitas; – esta é francesa e da época romano-gótica. – Os 
pilares erguem-se a direito sem qualquer interrupção; sugerem 
no seu paralelismo perpendicular como que uma afirmação 
muitas vezes repetida, inabalável como a fé dos crentes. A 
nave é coberta por abóbada de ogiva – maravilhosa invenção 
dos construtores de catedrais. Sob estas linhas incurvadas, a 
abóbada ogival parece querer proteger os que se acolhem ao 
seu abrigo, apontando ao mesmo tempo com o vértice para o 
céu. O seu perfil, dir-se-ia inspirado na linha das mãos postas 
em adoração.

O todo é admirável de austeridade e firmeza; é um Credo 
entoado em cantochão. A nave, relativamente estreita e de 
grande altura, marca o desprêzo das coisas terrenas e eleva o 
nosso pensamento para as regiões superiores. Como a paliçada 
que ajunta o rebanho e o conduz ao abrigo seguro, aqui as 
balisas da nave levam o pensamento extraviado e vão-no 
guiando pelo bom caminho ao porto da sua salvação.

Paira em todo o templo o espírito do cristianismo. Quem 
elevou estas naves, fê-lo com perfeito instinto de arquitecto.

Sucedem-se as épocas e mudam as formas de sentir, mas o 
cristianismo permanece e, se a sua essência não continuasse a 
ser a mesma de sempre, em breve deixaria de existir a religião 
de Cristo, passando a haver em seu lugar nova seita de um 
cristianismo sucedâneo, um cristianismo – Ersatz.

Decorrido mais de um século sôbre a edificação dêste 
templo exemplo, desaparece a severidade de estilo da época 
romano-gótica para dar lugar à visão mais optimística da vida 
que caracteriza o alvor do Renascimento e que se manifesta 
neste interessante exemplar:

pela grande diferença que caracteriza as suas respectivas 
qualidades. É uma igreja construída num país do Norte da 
Europa, e é um estabelecimento bancário que existe numa 
grande cidade nos Estados Unidos da América. De um lado o 
edifício destinado ao culto religioso, do outro lado aquele em 
que se instalam serviços de banca ou caixa económica. Ali os 
cuidados da alma; aqui a mais mesquinha das preocupações 
materiais. Deus além e Mamon aqui. Mas, – facto curioso, – a 
obra que provoca o meu respeito não é a casa de Deus, – é a 
banca; e aquela que me é indiferente, mais – que eu reprovo 
do fundo da minha alma, não é o estabelecimento bancário, é 
o templo cristão. Devo porém desde já declarar, e antes de Vs. 
Exas me suspeitarem de ateu, que a minha repulsa de um dos 
edifícios e o meu respeito pelo outro, nada têm que ver com o 
destino de qualquer dos dois. Desprezo o primeiro e louvo o 
segundo apenas pelo lado artístico da sua realização.

É que talvez o defeito mais grave das obras arquitectónicas 
de hoje, seja o desprêzo pelo lado espiritual dos problemas 
que ao arquitecto se impõem. Êste pecado contra o espírito 
está, quanto a mim, pervertendo o valor sentido cultural da 
arquitectura. Só merece realmente êste nome de arquitectura 
o trabalho em que o autor procura sujeitar o conjunto da obra 
a certa ideia plástica independentemente da razão utilitária do 
que se pretende edificar, ideia relacionada, sim, com o fim 

prático da construção, mas que deve assumir também a 

expressão que lhe for mais própria. – Uma coisa é a palavra, 
outra o espírito da letra. 

Eu desejaria que Vs. Exas. ajuizassem directamente do 
que estou dizendo, à vista de reproduções. Elas falam por 
vezes mais claro que tôda e qualquer explanação por meio de 
palavras.

No presente caso de uma igreja, por exemplo, o fim 
material do edifício nada tem de muito particular; é o sítio 
duma assembleia que seria como qualquer outra se não fôra o 
motivo espiritual que para ali atrai a reünião dos fiéis. Como 
tal, a nossa igreja terá de assumir a exteriorização própria do 
seu alto destino, em harmonia com o espírito da religião.

Vejamos, no entanto, primeiro o que nos sugerem alguns 
exemplos de épocas passadas.
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O fervor dos crentes, o côro das preces, a música do órgão 
– enfunam estas esta abóbadas cobertura. Os pilares já não 
servem para suportar a cobertura, – são, pelo contrário, espias 
que a seguram ao solo para evitar o seu desprendimento.

Não há aqui o aspecto de reclusão do nosso primeiro 
exemplo. Não é excluída ou separada a Terra da vida espiritual 
dos crentes. Pelas amplíssimas janelas da capela-mor, há 
o contacto com o mundo exterior à luz forte da Natureza. 
Se aínda não chegou a aragem pagã do Renascimento, 
esboçado está o amplexo com que a Igreja abrangerá no rol da 
criação divina tudo o que existe sôbre a Terra. Se o primeiro 
exemplo que admirámos era como que o Credo entoado em 
cantochão, êste agora é Osanna in excelsis cantado com grande 
instrumental.

Outra época, outro ensinamento; mas – o sentido é sempre 
o mesmo, a religião aínda é a de Cristo.

Venha agora o arquitecto contemporâneo com a sua obra ao 
banco dos réus, neste tribunal em que Vs. Exas. serão os juizes.

1 2
Outra época – outro gôsto; mas o sentido religioso fica 

sendo o mesmo. Nesta igreja alemã, o estilo gótico aparece-
nos aqui despido de todo o motivo acidental da sua tam 
rica rica ornamentação; nem flora exuberante, nem frisos 
historiados, nem mesmo o lavor flamejante das molduras, tam 
característico desta época tardia. O estilo gótico chegou aqui 
às suas últimas conseqüências, alcançando a maior sobriedade 
ligada à admirável fluência de linhas que constituem esta 
arquitectura verdadeiramente esplêndida e que nós estamos 
tanto mais aptos a apreciar quanto ela se aproxima, no seu 
espírito construtivo, da nossa maneira de sentir na moderna 
arquitectura. De facto, estes pilares, estas abóbadas – perderam 
tôda a materialidade própria daquele modo de construir com 
pedra e cal. Dir-se-ia o todo fundido, sem esfôrço, emanado 
dum único sopro criador. Os pilares nascem do chão e vão 
em jacto até ao alto, só perdendo nas nervuras da abóbada o 
seu impulso ascencional. Não há capitéis. Não há cornijas que 
embarguem esta tendência ascendente. As próprias abóbadas 
estão pandas da exaltação que lavra na ambiência do templo. 
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Ora que segurança nos sugere êste interior? Se olharmos 
para o alto destas naves, vemos um conjunto tumultuoso de 
linhas em conflito umas com as outras. Temos a apertada ogiva 
a par de arco em forma de ovo, o travejamento horizontal 
a contrariar a lógica dos arcos parabólicos. Parece um tecto 
a desabar! Imagino que se alguma vez, sem prevenção 
desprevenido, me tivessem conduzido de olhos vendados 
ao interior desta igreja, e aí entaõs então se me oferecesse 
repentinamente este aspecto, eu fugiria espavorido – com 
certeza, – supondo assistir em pesadelo ao desmoronar do 
templo de Sansão.

O arquitecto, que aliás poderá ser homem talentoso, 
desprezou aqui o verdadeiro espírito do problema.

A iluminação dêste templo é fornecida por uma enorme 
abertura arrendada e cruciforme que ocupa quasi tôda a 
fachada.

2 3
Outra época, outro sentir. – Pergunto agora, no entanto, 

de que religião é êste templo? Será a de Cristo? – Não me 
parece. Se é, eu não a reconheço. – Que nos poderá sugerir êste 
desconcertante e desconjuntado conjunto?

Poderá alguém objectar que a apreciação da arquitectura 
é questão de gôsto, apenas; que o que agrada a alguém, 
desagradará porventura a outros. Assim, por exemplo, como 
se se tratasse de escolher, hesitante entre duas côres, fazenda 
para um vestido. Mas, não é nada a mesma coisa. Aponto 
justamente êste exemplo porque nele é fácil demonstrar por 
palavras e à luz da razão que o resultado saíu desastroso, que 
a obra executada não corresponde no espírito ao fim a que se 
destina – o que é extremamente grave tratando-se de uma 

igreja. Ora vejamos.
Uma das grandes bênçãos que assistem o verdadeiro 

crente, aquela pela qual êle muita vez é invejado até pelos 
maiores ateus, está na felicidade que lhe dá a fortaleza da 
sua fé, a segurança no seu credo, e aquela certeza íntima com 
que encara a vida futura. Êste sentimento de tranqüilidade 
espiritual e satisfação deve ser considerado pelo autor de uma 
igreja e, por assim dizer, sublimado nas disposições da sua 
arquitectura.
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E o autor, para ser conseqüente, responderia talvez assim: 
“Nem é preciso o Snr. prior encomodar-se a vir dizer aqui a sua 
missa, porque na igreja que eu desenhei, por baixo do altar, 
há um esplêndido gramofone que a rezará na perfeição, com 
voz clara e a horas certas. E também é dispensado o sacristão, 
porque as velas – acendo-as eu instantàneamente por meio 
dum interruptor…” – E assim estaria tudo muito certo. 

Nesta altura já talvez alguém de entre Vs. Exas. que me 
estão escutando, pense que eu tenha o preconceito de julgar 
a arquitectura moderna, e de nossos dias, incapaz de assumir 
a expressão própria de edifícios que deviam reflectir o anseio 
espiritual de uma grande parte da humanidade.

Longe de mim tal convicção!

3 4
Esta cruz enormíssima traz-me à memória o caso 

humorístico de um meu conhecido, pessoa timorata e bastante 
chegada à aristocracia, que em 1910, dias depois da revolução 
em que se implantara a Rèpública em Portugal, aparecia nas 
ruas de Lisboa meio afogado num “cache-col” da mais viva côr 
vermelha. Dizia êle que quanto maior era o medo, maior tinha 
que ser o “cache-col” encarnado. – Ora aqui na frente dêste 
edifício, a cruz é tam grande porque – suponho eu – o autor 
teria medo que a sua igreja se confundisse com qualquer outra 
casa de destino muito diferente.

Efectivamente, a cruz é grande, mas, o hábito não faz o 
monge. A arquitectura está delineada com tal despreocupação 
da nota mística que devia revelar, que o templo mais sugere 
qualquer lugar de divertimento do que a Casa de Deus. Na sua 
obra, o arquitecto esquecera-se do mais importante – a parte 
do espírito.

Eu não quero saber se esta peça arquitectónica é bela 
ou feia. Deve haver quem porventura a julgue muito bela. 
Eu quero abster-me de criticar o seu desenho e vou falar 
simplesmente como se fôra o prior condenado a nela exercer 
seu o sacerdócio. Eu diria ao autor da obra apenas isto: “Meu 
caro Snr., – a sua igreja é muito bonita mas eu não posso 
dizer missa lá dentro…. Que me importam seus arcos, seus 
mármores, seus enfeites e pinturas – se nada disto me inspira 
respeito nem me convida a louvar a Deus ou a cuidar das 
almas!”
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5 6
Mais risonho é agora êste exemplo de uma igreja na 

Hungria. De carácter mais meridional, interessa-nos sobretudo 
no exterior muito simples esta torre de feitio novo e inédito. 
Novidade e ineditismo que não ferem o nosso sentimento. O 
lanternim da torre lembra bastante um farol da navegação, 
tanto mais que aqui as ventanas – por onde se emite o som 
dos sinos – são de vidro e em forma de persiana cilíndrica. 
A analogia que aqui se esboça porém, em nada destrói o 
nosso conceito da missão cultural de indicar aos míseros 
navegantes que somos, a rota segura no mar da vida. Pode êste 
arremate da torre, todo forrado de chapa e cobre e onde se vê à 
transparência do cristal o balançar dos sinos, lembrar também 
aquela conhecida forma das antigas custódias medievais, 
de corpo cilíndrico cristalino, onde era exposta a sagrada 
Partícula.

4 5
Temos aqui uma igreja construída há poucos anos num 

pequeno centro industrial do Norte da Europa. Escolhi êste 
exemplo muito simples simples, de propósito, porque se presta 
a demonstrar não ser com ouropéis que se obtém o efeito 
digno, próprio de um edifício cultural.

Tudo se baseia aqui humildemente na lógica da construção. 
A maneira económica de erguer as paredes demanda certo 
refôrço que aqui é traduzido no exterior por série de gigantes 
que animam as fachadas, imprimindo-lhes êste aspecto de 
firmeza tanto a propósito. – Nesta singela pauta, inscrevem-se 
as tres estátuas da frontaria, que, como os sustenidos na 
escrita musical, dão ao conjunto – à partitura – seu verdadeiro 
valor e significado.

A torre ergue-se prismática e pura de qualquer devaneio, 
para chamar de longe os fiéis, erguendo levantando bem alto 
o símbolo da Redenção.

Êste edifício é revelador da depressão financeira que se 
seguiu à Grande Guerra, mas eu creio ver nele também o 
reflexo de certo interêsse que a Igreja actualmente mantém 
pelos problemas de ordem social.
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7 8
Como se pode variar sem nunca desmentir os bons 

princípios da arquitectura! Ao ver esta estampa só me lembro 
do tam conhecido coral que se canta nas igrejas protestantes:

“O nosso Deus è fortaleza,
É nosso baluarte e arraial,”
Ter-se-ia o autor inspirado nestes versos para a concepção 

da sua igreja? – Em qualquer caso vemos aqui a materialização 
duma idea bem definida: a fortaleza da Igreja cristã, pronta a 
acolher no seu seio todo aquele que for assaltado pela dúvida 
ou que não sinta em si mesmo a fôrça necessária para resistir 
ao ataque do grande inimigo.

Admiremos a sinceridade e a seriedade desta obra 
arquitectónica. Com a introdução de algum pormenor 
imitativo de castelo ou fortaleza, o artista teria fàcilmente 
caído aqui em deslise de mau gôsto, resvalando para a 
cenografia pueril. Não assim no presente caso, em que a 
simples porta quadrada, encimada pelo cordeiro de Deus, 
desmente qualquer fútil intúito romanesco e confirma a 
sinceridade desta sóbria concepção.

Depois disto observemos o interior de outra igreja. – 

6 7
O interior do pequeno templo é de grande grande 

simplicidade e nada apresenta de extraordinário, mas há nele 
certa ambiência confortante e simpática que é bem acolhedora.

A contrastar com esta modesta igrejinha húngara, vemos 
agora aqui o curioso exemplo – bem diferente – dêste templo 
protestante em Inglaterra.
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Pois a linha destas paredes que acabam por se fundir 
na espessura da abóbada ¿ não sugere tronco e ramos 
duma árvore? de uma tília até, se atentarmos no ângulo de 
(incidência) das pernadas e na lisura das superfícies?

Qualquer coisa há aqui que lembra a Natureza primitiva 
– seja a floresta ou uma gruta, – o que dá a ambiência muito 
própria destes lugares, sem coisa alguma que distraia o ferver 
dos crentes.

Com que simplicidade de meios isto é obtido! – Dada 
a modesta dimensão da nave, qualquer pequeno episódio 
ornamental que o arquitecto se tivesse permitido introduzir, 
logo amesquinharia as proporções, destruindo o efeito 
primário desejado e transformando o recinto numa igreja-
miniatura, uma igreja de brinquedo.

Por onde se vê que, em arquitectura, as obras muito simples 
são às vezes aquelas que mais dão que pensar…

Mas, para bem nos compenetrarmos de que a obra 
arquitectónica exprime sempre alguma idea – boa ou má, – e 
para melhor nos convencermos de que não se deve desprezar 
a sua importância cultural de seus aspectos, continuemos a 
passar em revista mais alguns exemplos elucidativos.

8 9
É uma nave que, parecendo muito simples, resultou no 

entanto, certamente, de aturado estudo. Não é uma simples 
abóbada ogival, como à primeira vista poderia parecer. As 
superfícies curvas que nascem dos pés-direitos, encontram-se 
no alto em uma linha imbricada original. O arquitecto marcou 
nesta obra notável isenção, abstendo-se de exibir quaisquer 
invenções suas de carácter mais elaborado ou enfeitado; 
vê-se que procurou criar a ambiência própria de igreja cristã, 
sem, por um lado, fazer uso de formulário rìgidamente 
tradicional, nem ir tampouco para a originalidade forçada – 
a originalidade a todo o custo. Pelo contrário, é interessante 
ver como o arquitecto se quis apagar em humildade nesta 
obra eminentemente cristã; parece-me vê-lo esquivar-se – 
desaparecer por detrás desta sobriedade crixxx de linhas aliás 
muito sugestivas.

Olhando demoradamente êste interior, ocorre-nos a idea 
de Lutero – e esta igreja é luterana – sôbre lugares destinados 
ao culto de Deus. Dizia êle, com o sentimento próprio de 
reformador, que em qualquer telheiro se podia com eficiência 
exercer o culto divino; que a sombra duma tília era lugar bem 
adequado à assembleia dos crentes e ao serviço e ofícios da 
religião. – A sombra duma tília!
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10 12
Temos aqui outro edifício, evidentemente também de 

carácter religioso. Não é simples igreja, mas faz parte de 
um necrotério. Nas igrejas, o portal sempre tem sido feição 
arquitectónica especialmente acentuada, mais ou menos 
enriquecida com ornamentação ou estatuária, – o que está 
naturalmente certo. Deve assinalar-se a portada do templo 
cristão, pela importância simbólica que assume na vida do 
crente. Quando os fiéis entram na igreja, ou vão receber 
qualquer dos Sacramentos, ou vão em busca de paz para suas 
almas doentes. Quantas vezes não atravessam êste limiar, 
transformados, em estado de alma diferente daquele em que 
pouco antes haviam entrado no mesmo recinto.

Aqui porém, o caso é outro e o arquitecto sublinhou com 
feliz instinto a diferença entre portal de igreja comum e entrada 
de necrotério. Aqui a porta é ampla abertura rasgada, como 
as portas da Morte que nunca a ninguém recusaram pronto 
ingresso. É simples fenda ao rés do solo por onde todos, sem 
distinção, algum dia se hão de esgueirar. Quanto a decoração, 
nada ostenta, porque de facto a entrada aqui nenhuma 
importância tem na vida da alma. – Que traz a urna que 
atravessa estes ombrais? Pó; apenas pó. E que sai daqui depois 
senão cinza, nada mais que cinza? Haverá diferença entre o pó 
e a cinza? Isto não é mais que simples estação intermediária na 
longa viagem que após a morte é começada.

E agora – o exemplo de uma pequena igreja há pouco 
construída em Portugal:

9 10
Aqui temos Uma igreja cujo exterior não correspondeu 

porventura às intenções do arquitecto, parece ser esta, há 
pouco construída na Dinamarca. É curioso que o autor não lhe 
haja colocado uma cruz em qualquer parte da fachada. Dir-
se-ia que lhe faltou coragem para o fazer.

Sendo de uma monumentalidade interessante, a sua 
fisionomia comtudo, não me parece muito apropriada. A 
fachada com seu feitio de órgão, exprime de facto uma idea de 
união. Ligamos sempre àquele instrumento, que reune em si 
todos os timbres e que é dominado por um único executante, 
a idea da união perfeitamente disciplinada. Mas no presente 
caso, ou pela falta do símbolo redentor – ou pelo feitio das 
portas, que parecem de adega armazém, a idea de união 
que a fachada nos sugere não é necessáriamente de carácter 
confessional, – poderia tratar-se aqui da sede de qualquer 
partido político. – Em suma, julgo que a êste edifício, lhe falta 
esta concepção, lhe faltou pureza de espírito.
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Devo dizer a Vs. Exas. que isto é uma igreja. Não parece, – é 

verdade, – mas assim deve ser; pelo menos é êsse o nome que 
lhe dão.

Folgo de ter êste exemplo para poder mostrar a Vs. Exas. 
o que me parece ser a antítese do verdadeiro arquitectar, e 
agradeço ao autor dêste edifício o proporcionar-me ensejo de 
tam útil quanto evidente demonstração.

Para mim, uma só coisa de simpático tem esta obra – a 
de seu autor desconhecer, ao que parece, os pruridos da 
originalidade. Efectivamente, se o arquitecto não quere 
saber do que seja propriedade de estilo, tratando-se de uma 
igreja, – tampouco procura obter efeito inédito para a sua 
obra. Como êste edifício, lembro-me de ter conhecido alguns 
vários cinemas, muitas estações suburbanas de caminho-de-
ferro, algumas centrais de electricidade e inúmeras outras 
construções industriais.

Participa êste edifício, que pode ser apontado como 
modêlo de certo modernismo, de um espírito de actualidade 
eminentemente prático. Algum dia deixará de funcionar como 
igreja, e logo no dia seguinte poderá ali instalar-se entreposto 
de queijo flamengo ou fábrica de chocolates. Basta mudar o 
nome que a fachada ostenta num dos cunhais e tudo mais 
estará certo. Pelo estilo, reconhece-se a pequena confiança que 
os edificadores têm no futuro da Igreja, – circunstância que 
não tende a fortalecer a fé dos prosélitos.

Para que esta arquitectura estivesse certa, teríamos de 
acordar numa das três seguintes proposições: ou a Arte de 
construir nada tem que ver com o destino dos edifícios; ou 
o culto religioso significa na visa do Homem qualquer coisa 
como, por exemplo, o comércio dos queijos; ou então o culto 
divino é realmente das esferas do espírito e esta arquitectura 
condiria, na verdade, com os fins para que fôra levantada.

Tôdas três asserções me parecem igualmente absurdas. À 
primeira, – sôbre nada ter a arquitectura que ver com o destino 
das construções, julgo inútil contrapor mais arrazoados que 
os que constam desta mesma palestra. A segunda asserção, 

12 14
que encanta pela sua simplicidade, pelo carácter meridional 

que soube guardar, pela graça inteligente com que se avizinhou 
dos velhos ciprestes, casando-se com a sua linha meditativa, 
e – sobretudo – pelo espírito verdadeiramente cristão da sua 
fisionomia. É uma construção simples, natural, graciosa e 
modesta ao mesmo tempo, como pode ser a alma de qualquer 
cordeirinho do rebanho de Deus, e que nada tem dos ouropéis 
de pretensão estilística, nem tampouco daquele género fácil 
de formas vasadas no cimento armado – espécie de gíria 
profissional ao alcance de qualquer jovem desenhador. Não, 
quem isto desenhou não falseou o espírito da sua tarefa. 

Sem dúvida, – em qualquer parte se pode orar a Deus. 
Nuno Alvares Pereira, Gustavo Adolfo e outros heróis rezaram 
no próprio campo de batalha. Mas a comunidade não se 
compõe só de místicos e iluminados; e se à arquitectura não 
impende o dever de reflectir o espírito das nossas ideas, dos 
nossos anseios e das nossas emprêsas, então que fechem 
as escolas de arquitectura e fiquemo-nos pelas realizações 
puramente materiais. Deixe-se perder mais essa porção de 
poesia da nossa vida!

Mas agora vamos ver um exemplo típico do modernismo 
materialista-cosmopolita, – exemplo que reputo de tam 
dissolvente no campo da sensibilidade artística, como pode ser 
qualquer teoria comunista-dixxolvente-subversiva na acção 
político-social.
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16
Efectivamente estas simples linhas (em a) que às vezes 

imprimem majestade ao panejamento de docéis ou de pálios, 
servem em muitos casos a acentuar também a majestade da 
Morte; denotam abatimento, exaustão, tristeza, e repetem-se 
com freqüencia no coroamento de monumentos ou carros 
fúnebres, assim como na cobertura de urnas funerárias ou no 
revestimento de figuras carpideiras que povoam os nossos 
cemitérios. Digo mais, – é a esta linha característica que em 
grande parte é devido o sabor de melancolia, por vezes funéreo, 
do estilo de Luis XVI. Lembremo-nos de como estas linhas 
aparecem desde a silhueta dos telhados até ao abuso das 
grinaldas pendentes na ornamentação e às tampas de cafeteira 
ou de bule na bela argentaria daquela época.

Assim poderíamos provar, por antítese, como a forma 
convexa assume, pelo contrário, expressão de vida, de vigor, 
resistência etc.

Mas abandonemos esta maneira perigosa de analisar, – 
perigosa pelos exageros a que está sujeita.

----
Se até aqui tratei apenas de edifícios dedicados ao culto 

religioso, foi só porque nesses o motivo espiritual sobreleva 
de tal modo aos fins práticos da obra, que a sua existência não 
pode ser ignorada ou posta em dúvida. Mas falemos agora, 
para variar, de edifícios de outra categoria.

– sôbre poder-se equiparar o culto religioso a qualquer função 
apenas de ordem prática ou mercantil, não pode aqui ser 
discutida por saír fora do meu modesto propósito. A última 
hipótese, – a de ter êste edifício carácter espiritual condizente 
com o seu alto destino, – por igualmente absurda, não deixa 
– no entanto – de merecer duas palavras de refutação. E aqui 
vem a propósito lembrar o que a Vs. Exas. disse no princípio 
desta palestra conferência  sôbre as características de uma 
oliveira.

15
Há qualidades que são inerentes a certas coisas e que 

se exteriorizam por uma forma expressiva e particular. Há 
conceitos que estão indissolùvelmente ligados à nossa maneira 
de sentir e que não podem ser alterados sem que se violente o 
nosso sentido instinto.

Porque é que pomos no alto ou chamamos superior 
ou elevado a tudo que seja excelente, nobre ou forte no 
bom sentido; porque é que o branco será a côr da pureza, 
a escuridade símbolo do mal; porque substituímos tanta 
vez a noção do arredondado à do que é perfeito ou de bom 
acabamento; chamamos profundo ao que é intenso, dizemos 
duro o que é cruel?

Na linguagem plástica da arquitectura, há também 
proporções, formas, linhas que têm seu sentimento próprio. A 
apreciação da arquitectura não se faz desfiando e analisando 
estes elementos em separado, assim como a beleza da 
païsagem não se explica pela descrição botânica das espécies. 
Mas não deixará de ser curioso tomarmos um único exemplo 
para demonstrar como por vezes se explica o significado 
expressivo de uma linha.

Quando eu era aínda novo, ia uma vez de passeio por 
certa azinhaga solitária quando, de repente, avistei ao longe, 
atravessado no chão, o corpo imóvel de qualquer animal, 
cavalo ou muar, que assim obstruía o caminho. Não sei porquê, 
logo tive a noção de que o bicho estaria, não a dormir, mas 
morto. Fui andando, fui-me aproximando, e de bem observar 
o corpo inerte pareceu-me reconhecer a razão porque logo me 
convencera da ausência de vida naquele animal. Qualquer coisa 
havia naquelas linhas, que me dava a impressão da Morte. Da 
cabeça do fémur do corpo estiraçado, os tecidos distendidos, 
caíam flácidos para um e outro lado, dando à silhueta do 
vulto qualquer coisa de sinistro, inconfundível. Assim me foi 
revelada a expressão especial destas linhas características que 
ocorrem por vezes também na arquitectura e que são o reflexo 
de impressão indistinta.
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17 20
Não de se pode dizer que a esta obra notável falte expressão 

bem definida. Direi até que o govêrno russo, ao tempo em 
que foi erigido êste palácio, só de o ver, deveria ter ficado 
com certa apreensão acêrca das intenções imperialistas do 
Estado germânico. Efectivamente, esta mole imponente, 
mais do que pelas dimensões, impressiona pela fôrça da sua 
expressão soberba e um tanto carrancuda. Tem qualquer 
coisa de avassalador êste conjunto que, não obstante suas 
reminiscências classicistas, lembra ao mesmo tempo qualquer 
terrível instrumento de guerra pronto a acometer o inimigo. 
É uma obra fortemente sugestiva e bem apropriada ao seu 
destino.

Em ligação com êste belo exemplo de arquitectura 
representativa, merece a atenção de Vs. Exas. o interessante 
caso  que passo a expor da cidade de Brescia na Itália.

16 17
Aqui temos, por exemplo, um Palácio de Justiça que não 

nos inspira muita confiança como sede dos tribunais. Dir-
se-ia que é a residência de um grande potentado da Bolsa, de 
qualquer ricaço ansioso de manifestar a sua fortuna e a sua 
magnificência. – Sem desrespeito pelo país em que êste Palácio 
funciona, devo dizer que o acho digno de acolher nas suas salas 
os mais venais dos magistrados, tal a sugestão da sua fachada 
pletórica de pormenores de cantaria dispendiosamente 
lavrada.

Ao que vêm aqui estas carreiras de janelas de uma 
arquitectura opulenta e ôca? A justiça não precisa de espreitar 
para a rua, e o povo deve ter a impressão de que os magistrados 
ali dentro recebem as suas luzes do alto e esquecem 
completamente as relações pessoais que mantêm cá neste 
mundo.

Um Palácio de Justiça, se bem que deva representar 
ingresso larguíssimo a dar ideia de que é fàcilmente acessível 
a tôda a gente, precisa, no restante aspecto exterior, guardar 
certa reserva e ar incomunicável que possam sugerir a 
integridade e a intangibilidade dos juízes.

Verificamos, mais uma vez, quanto a arquitectura se tem 
afastado, por vezes, do espírito que a devia inspirar!

Vejamos agora, por comparação, o edifício destinado 
à Embaixada da Alemanha em S. Petersburgo – hoje 
Leninegrado, – construído pouco antes da Grande Guerra.
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21 22
Aqui o edifício dos Correios e Telégrafo, listrado de 

mármores de côr, tanto da tradição italiana local, e à direita do 
quadro – a Torre de Mussolini, com seu baixo-relêvo de bronze 
e, à sua frente, o púlpito de pórfiro para os oradores oficiais. 
Um belo conjunto! 

Falta-nos aínda ver um exemplo onde o chamado 
modernismo satisfaz absolutamente quanto à 
propriedade do estilo.

20 21
Temos aqui a praça central mais importante da cidade, 

reformada há cêrca de 5 anos, e onde foi preciso construir 
vários grandes edifícios novos. O arquitecto incumbido 
desta reforma urbanística, executou-a com notável tacto, 
conseguindo estabelecer a indispensável harmonia com certos 
monumentos antigos que bordam o sítio, como a igreja de Sta. 
Ágata e a Loggia do Sansovino. Os novos edifícios, entre os 
quais um com o carácter de arranha-céus, são do mais perfeito 
equilíbrio, correspondem bem ao fim a que estão destinados 
e, sem que dispensem a expressão justa de modernismo, 
integram-se absolutamente no clima da tradição italiana.



O VALOR DO TEMPO. O PROGRAMA INTELECTUAL E ARQUITECTÓNICO DE RAUL LINO MARTA ROCHA MOREIRA330  3. O ARQUIVO PESSOAL DE RAUL LINO: AMOSTRA

25 28
Aqui domina em tudo o material pela sua qualidade 

intrínseca. Outra preocupação não houve senão a de criar 
espaço apropriado para maior eficiência dos serviços. Quem 
entra neste edifício, vem para depositar ou levantar o seu 
dinheiro e pretende apenas ser atendido com brevidade. Que 
lhe importa o estilo do edifício? Não será a segurança da 
casa-forte o que mais lhe interessa? Por isso não há sombra 
de espírito neste estabelecimento, a não ser – espírito de 
economia (bem entendido!); – é bem a casa de Mamon. E assim 
é que está absolutamente certa a idea de quem o projectou. 
É uma obra moderna perfeita; e quanto a espírito, teve-o o 
arquitecto abstendo-se de espiritualizar a sua arquitectura.

28
Dêste género de edificações não faltam bastos exemplos 

muito notáveis, de fisionomia absolutamente adequada 
aos fins utilitários a que se destinam. Mas voltemos agora 
para as casas de habitação, que também elas podem ser bem 
representativas da cultura de um povo.

A casa de habitação de hoje, qual o seu carácter?
De entre todos os estilos empregados modernamente no 

arquitectar das nossas moradias, o que é mais representativo, 
mais actual, mais simpático à geração dos novos, é o de certa 
arquitectura, tôda ela clareza, lisura, higiena, desejo de luz, 
modêlo de eficiência. 

Inspira-se êste modo de construir muito no estilo próprio 
dos meios mecânicos de transporte, nomeadamente dos 
marítimos. Tem seu quê de maquinismo e ao mesmo tempo 
de laboratório, e serve admirâvelmente a enquadrar a vida 
errante, efémera, materialista, desportiva, da actual geração 
– que adora o movimento e detesta contemplacogitações 
contemplativas. Por isso esta arquitectura se adapta tam bem 
aos lugares de passagem, aos casinos, aos “halls” de hotel, às 
estações de embarque, aos cinemas. 

22 25
Aqui temos um edifício bancário, há pouco construído 

em Filadélfia e que, se V. Ex.as estão lembrados, eu vira por 
acaso reproduzido na mesma publicação em que estava aquela 
igreja moderna duma concepção totalmente errada e que 
nós há pouco criticámos aqui. É como uma pilha de livros, – 
comerciais neste caso. Quem se lembraria de expender juízos 
críticos sôbre a estética de um amontoado de livros?
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exigências materiais dos respectivos estabelecimentos, – das 
fachadas, só podemos dizer que elas nos dão a maior parte 
das vezes a impressão nítida, mas sêca, de grandes esquemas 
de diagrama, de grandes folhas pautadas para inscrição de 
dados estatísticos, de inventários ou de escrituração comercial 
– folhas de esplêndido papel, muitíssimo bem impresso, mas 
vazias, completamente mudas no seu significado…

Eis aqui dois exemplos típicos dêste género:
Levámos a técnica a uma perfeição até aqui desconhecida, 

empenhados em mecanizar tôdas as actividades; quisemos 
substituir o homem pela máquina ou reduzi-lo a simples 
prolongamento da máquina. Na ânsia de ganhar minutos 
e velociddae, acabámos por assassinar o tempo e esquecer 
para onde íamos. Temos o domínio das fôrças conhecidas e 
desconhecidas; a transmissão do som e da imagem pelo fio de 
metal, e sem ser pelo fio; a Arte reproduzida mecànicamente; as 
ondas hertzianas; a captação e utilização dos raios de tôdas as 
côres; temos a aèrodinâmica, a estandardização, o tailorismo, a 
racionalização, o progresso, a ciência e.. aínda bem que tudo isto 
temos. – Mas, pergunto eu, não conservamos também muita 
coisa que já de antes existia e que é das esferas do espírito, da 
alma ou do coração? Não continua a haver hoje o heroísmo, a 
lealdade, a fé, o amor, o patriotismo, ternura, caridade?

Mal de nós se assim não for.
E estas virtudes humanas que não dependem da época em 

que se vive, nem exclusivamente dos progressos da ciência, 
eu pergunto se a sua qualidade mudou tanto neste século, 
e desde a Grande Guerra, ao ponto de se terem tornado 
irreconhecíveis. Assim devíamos supor ao ver igrejas que 
parecem palácios de exposição e que não reflectem a fé do 
povo, edifícios culturais que se confundem com “garages”, 
monumentos que parecem fábricas de indústria, casas de 
habitação que sugerem institutos hospitalares.

O homem moderno sente-se bem nesta moldura que se 
quadra perfeitamente com a sua vida febril de movimento, o 
seu espírito inquieto rodando contìnuamente à superfície das 
coisas, o seu feitio de viajante num cruzeiro indefinido, que 
toca no porto de tôdas as sensações, que volta por fim ao sítio 
da partida, para  de novo recomeçando a errática recomeçar 

na vertiginosa  jornada. Viajante êste, mais preocupado com 
a velocidade do andamento, do que interessado no destino a 
que a sua rota devesse obedecer.

E tudo isto a casa moderna reflecte. Sobretudo  o gôsto 
da pela  claridade, de por  uma luz claridade  igual, estática, 
sem o lampejo da fantasia, sem os clarões da lareira ardente, 
sem que se perceba, ao menos, o relâmpago distante dao 
tempestade temporal  que se avizinha. Claridade uniforme, 
luz esterilizante que absorve a subtileza dos meios-tons, luz 
destruidora da penumbra que o pensamento procura rebusca 
no tatear incerto, luz implacável que esquadrinha os quatro 
cantos da alma, pondo a descoberto tanta vacuïdade.

…
Qual é a imagem mais característica da habitação moderna?
No exterior, é a varanda escancarada que nos apresenta os 

moradores num tabuleiro de exposição aos olhares de todo o 
mundo que passa. No interior, é o enorme janelão – inimigo da 
intimidade, à frente do qual vegeta a secura dum cacto sôfrego 
de ardores tropicais.

Quando esta arquitectura se industrializa mais, nas casas 
de apartamentos ou que se alugam por andares, podemos 
então ver o que nos dá esta arquitectura modernista-
materialista-internacional-cosmopolita em troca de qualquer 
expressão cultural. Quando não sugere maquinismos variados, 
dá-nos, se quereis, impressões de disciplina, de ordem 
material, de apuro técnico e económico e… nada mais. Se as 
plantas obedecem ao bom aproveitamento do terreno e às 
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Outras Estas agora, com seus envidraçados sem fim, 

representaráam porventura para muita gente a solução ideal 
para o alojamento de pessoas. É como que o empacotamento 
mecânico e científico da espécie humana, com invólucro de 
“celophan”.

19
Esta moldura arquitectónica será boa; será ela má?
A moldura é absolutamente própria e acertada; e o que é 

acertado, mal não pode estar. Na sua lógica inflexível, ela não é 
peor nem melhor do que as casas de outras épocas. É moldura 
tam simples, que parece delineada para com o propósito de 
fazer sobressaír bem o assunto do painel que é – a vida das 
pessoas. Não é mais que um filete vulgar traçado em volta do 
quadro social da nossa época.

Se alguma coisa nos desagrada no estilo das casas de hoje, 
não nos devemos queixar da obra dos arquitectos, que é destra 
e escorreita; talvez devêssemos antes lastimar que as pessoas 
emmolduradas por esta arquitectura não possam ser um 
poucochinho mais interessantes.

Dizia-me há pouco em Lisboa certo artista, aliás moderno e 
com muito talento, que nestas salas de decoração esterilizadas 
a conversa decai infalìvelmente ao fim de 20 minutos ou meia 
hora.

E é por isso que nos lugares de divertimento a animação 
é mantida por músicas estrondosas, ensurdecedoras, que 
proíbem ou dispensam qualquer troca de ideas entre as 
pessoas.

Mas, minhas Senhoras e meus Senhores, eu não me propús 
tratar aqui de aspectos psicológicos da actual sociedade, mas 
apenas do que se pode chamar o espírito da arquitectura. E 
teria eu chegado a tocar – ao menos – nesse ponto? Espírito da 
arquitectura, não será a expressão do carácter que constitui a 
sua beleza?

18
Eis aqui dois exemplos típicos de casas de habitação:
Esta série enorme de moradias é bem característica da sua 

época. Pela maneira como a perspectiva foi tirada, chega a 
sugerir o andamento de um comboio ao longo da linha férrea, 
com flagrante impressão do devorar da pista.

Até aqui tínhamos habitações que sugeriam o confôrto 
caseiro, o remanso, regalo ou a quietação apetecida. Esta agora 
dá-nos a idea do movimento acelerado, e parece que na sua 
fachada se estampa a loucura praga  da velocidade, a loucura 
do movimento contínuo e sem destino definido. – Sinal dos 
tempos!
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O primeiro – digamos – o elemento misterioso original 
que gera a obra de Arte e que é apenas como que idea ou 
sentimento à procura de forma em que se possa encarnar, 
produz-se onde quando e aonde os deuses muito bem queiram 
mandar o seu anjo anunciador. Poderemos, quando muito, 
provocar o seu aparecimento, mas não suponhamos que isto 
seja matéria que pudéssemos converter convertida  em 
disciplina para ser tratada nas Academias.

O segundo elemento – o da adaptação – é mais ou menos 
acessível à nossa inteligência e susceptível de ser discriminado. 
Percebemos a flor, mas não sabemos explicar como do 
pequeno grão germinou a planta. Admiramos a graça com 
que são lançadas as pétalas para protecção dos órgãos vitais 
ou para atraír o insecto instrumento da fecundação, mas 
que idea fazemos nós do denso mistério que antecedeu o seu 
desabrochar?

Permitam Vs. Exas. que, receando faltar à clareza a que 
desejaria sempre manter-me fiel, eu procuro outro exemplo 
comezinho mas transparente. Apreciamos e conhecemos 
a excelência do fruto. Encanta-nos a sua forma, a sua côr; 
pesâmo-lo, medimo-lo, gozamos os seus benefícios, – mais, 
adivinhamos que contém qualquer coisa que nos dá vida, que 
nos é indispensável, mas não sabemos ao certo o que isto seja, 
quanto pesa, onde reside, e limitamo-nos a dizer que o fruto 
tem vitaminas.

Desistamos de querer encontrar a vitamina. A Providência 
escondeu-a, escondeu-a bem, e nisso – como sempre – 
procedeu admiràvelmente. Dada a natureza dos homens, 
se êsse elemento vitalíssimo, indispensável, pudesse ser 
fàcilmente reconhecido, logo teríamos a vitamina dissecada, 
secada na estufa, pulverizada, comprimida e vendida em 
pílulas sob qualquer designação farmacológica. Louvemos 
a Deus que o elemento de onde germina a Arte verdadeira 
não possa estar, por emquanto, engarrafado a guarnecer o 
escaparate das drogarias!

Sempre que tenho que falar em coisas de beleza 

ocorre-me certa cena do poema de Goethe – o Fausto. Fausto, 
símbolo do Homem moderno que procura identificar-se com 
o espírito de tôdas as épocas, julga possuir já, na pessoa de 
Helena, a essência da beleza clássica. Eis que, num instante, o 
corpo de Helena se evola e se transfere para as regiões etéreas, 
deixando nos braços de Fausto abismado apenas a túnica, 
palpitante aínda de ter revestido a sua beleza sublime.

O pensamento especulativo de Fausto ter-se-há de 
contentar em possuir as vestes daquela que fôra o motivo 
divino da sua inspiração.

- Se, na gradual formação do nosso espírito, com o tempo, 
se vieram a agrupar certas e as mais diversas actividades 
humanas sob a designação da mágica palavra A r t e, é que, de 
facto, alguma coisa de essencial e comum existe em tôdas estas 
actividades.

Eu tenho para mim que em qualquer manifestação 
que mereça o nome de Arte, se encontram dois elementos 
essenciais diferentes que se conjugam e de cuja combinação 
nasce aquela qualidade rara – a vitalidade ou energia 
animadora do espírito que caracteriza as verdadeiras, as 
eternas obras de Arte.

O primeiro dêstes elementos é o indefinível princípio 
que poderemos chamar impulso, desejo, anseio, misteriosa 
disposição procreadora que se manifesta na profundeza 
do nosso subconsciente, aínda sem qualquer propósito 
reconhecível. Êste elemento misterioso desabrocha então para 
a vida, desenvolvendo-se de maneira mais ou menos aparente, 
mais ou menos clara, e que se patenteia aos nossos sentidos no 
processo que chamaremos de adaptação.

Ambos estes elementos, – o produtivo e o de adaptação, 
– entram no criar e formar de qualquer obra de Arte, e, – 
digamos de passagem – são também implícitos na própria 
essência da beleza, (sôbre o que eu não me alongarei aqui em 
explanações para não abusar da paciência de Vs. Exas.).
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acender altares com círios de luz eléctrica, é substituír Helena – 
a divina Helena – por manequim empalhado.

----
A cultura, a civilização dum povo – (qualquer interpretação 

que se queira dar a estas duas palavras) – manifesta-se não só 
pela língua falada ou escrita, pelas maneiras da gente, pelas 
instituïções culturais ou de utilidade pública que existam 
no país, – patenteia-se também na linguagem plástica da 
arquitectura de que se faz uso. Quando a civilização não é 
importada, não é adquirida à última hora; quando existe de 
origem, herdada de pais para filhos, – então não admira que 
reine certa harmonia na expressão arquitectónica empregada 
por um povo. E esta harmonia nas obras de arquitectura 
significa forte consciência nacional.

Qual é o país que não ambiciona hoje possuir esta 
forte consciência nacional? A própria Russia dos sovietes, 
impedindo que os seus súbditos atravessem as fronteiras, que 
leiam a Imprensa estranjeira, procura por todos meios radicar 
na mente dos homens do povo que nada há de melhor no 
mundo que o país de onde são naturais.

Que perspectivas interessantes não se nos antolham 
na expressão arquitectural destinada a marcar grandezas e 
vicissitudes dêste país soberbo em que tenho o prazer de me 
encontrar! Como poderia o Brasil jàmais esquecer o que deve 
à sua riqueza étnica, à sua grandeza geográfica e histórica, à 
sua vida ovante, ao seu rasgado futuro, para não se orgulhar 
de introduzir também na arquitectura os sinais afirmativos 
de um nacionalismo são e forte, a marca da sua característica 
genuïnidade.

Terá a arquitectura brasileira de se fundamentar na 
tradição dos tempos coloniais? Deverá ela deixar-se influir 
pelas correntes da estrita actualidade?

Certamente que uma e outra coisa, – e mais aínda.
A arquitectura do Brasil deve acusar, sem pejo nem 

deshonra, as origens da sua história, mas não se deixará 
envencilhar no mèandro arqueológico, nem prender no 
formalismo escolar e sem vitalidade; a arquitectura do Brasil 
sofrerá a influência dos tempos correntes, reflectindo, porém, 
as próprias reacções nacionais, e nunca se limtando limitando 
a adoptar fórmulas importadas do estranjeiro. Na arquitectura 
brasileira hão de transparecer aínda as condições mesológicas, 
climatéricas do país. Os monumentos hão de ter uma grandeza 
que não é a de Roma, que não será tampouco novaïorquina, 
mas antes uma nova grandeza muito brasiliana, inspirada no 
assombro da floresta, na vastidão do inferno verde. Os seus 
monumentos hão de ter por essa razão uma arquitectura 
audaciosa – como foi a obra dos bandeirantes, arquitectura 
que nos vai segredar os mistérios da selva e onde reboará o 
eco longínquo das grandes cachoeiras que aínda estão por 
descobrir.

Mas se nos falta a possibilidade de separar e atingir êsse 
primeiro elemento vital da obra de Arte, não é vedada a 
compreensão do segundo – o da adaptação, que reveste o 
primeiro como túnica, tornando a sua existência reconhecível 
aos nossos sentidos.

O predomínio dêste segundo elemento sôbre o primeiro 
representa em Arte o que se pode chamar o pitoresco, termo 
derivado de pintura por ser esta Arte talvez aquela em que o 
processo de adaptação mais transparente é ou onde êle de mais 
perto cinge o elemento gerador da obra.

Notem Vs. Exas., à margem dêste assunto, como na 
Natureza, na païsagem, por exemplo, o pitoresco é também 
principalmente produto da adaptação evidente: A ponte 
que galga o rio torrencial é mais pitoresca se for obrigada a 
elevar-se em dorso de camelo; mais pitoresca será quando 
o leito da estrada tiver de torcer para a direita ou para a 
esquerda, para ganhar a direcção desejada; é pitoresca 
choupana que se encosta à escarpa do monte, amoldando-se 
ao rochedo; a árvore que, cedendo ao impulso do vento, 
abraça envolve a casa numa onda de verdura; mais pitoresca 
é a chaminé da rústica moradia quando, deita fumo na luz 
crepescular, etc. etc ao cair da tarde, ela despede o fumo 

azulado, etc. etc.

Arte puríssima, Arte sublime, arte empolgante como 
nenhuma, que se dirige da maneira mais imediata ao nosso 
sentimento, dispensando todo o processo de adaptação é a 
música, a música absoluta. Nesta Arte, o elemento primitivo da 
emoção manifesta-se desacompanhado e a descoberto – pode 
dizer-se – e tam forte é o seu poder emocionante que só não 
se torna esmagador por serem as obras musicais executadas 
em tempos sucessivos, ao contrário da arquitectura cujas 
criações existem fixadas no espaço. – No entanto, muita vez 
tem a arquitectura sido comparada à música. Dizem-na, com 
certa razão, música petrificada ou congelada. Há uma imagem 
porém que a mim se afigura não menos expressiva e que me dá 
ao mesmo tempo a impressão quasi dolorosa do eterno anseio 
que mortifica o artista-arquitecto, – é aquela esplêndida figura 
de vitória, conhecida pela Vitória de Samotrácia, cujas asas 
mutiladas a inibem de levantar o vôo para que fôra criada. A 
arquitectura é música eternamente presa à matéria, que não 
pode – como sua irmã a arquitectura dos sons – desligar-se da 
terra e seguir o vôo do pensamento que lhe insuflou a vida.

Sem êste anseio, êste desejo contido, êste vôo frustrado, 
êste palpitar no cárcere da matéria, não pode haver 
arquitectura digna dêste nome. Sem o sôpro de espírito que 
anime a obra e que lhe garanta a vida ao longo das gerações, 
não há arquitectura séria que perdure. – Importar maneiras de 
decorar fachadas segundo a última moda, ater-se a modelos 
batidos – sejam êles clássicos ou de recente invenção, não é 
criar arquitectura, é apenas jardinar com flores de papel, é 
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E na arquitectura menor, na construção das habitações, 
sentir-se-há o terno feitio da gente do Brasil, que soube cantar 
com infinda graça “sua casinha branca à sombra do coqueiro”.

E tudo isto há de aparecer na arquitectura brasileira sem 
que o arquitecto procure imitar, repetir ou contrafazer. Tudo 
isto lá encontraremos, tal como no perfume dum precioso 
vinho nós sentimos o Sol, a terra, a païsagem onde êle foi 
criado e – quem sabe? – talvez até alma e feitio da boa gente 
que o vindimou.» 
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3.10. 1935. [A ARTE ARQUITECTÓNICA COMO PADRÃO  
DE CULTURA]

Fig. 16 LINO, Raul – «Discursos pronunciados no 
Brasil no decorrer da Viagem Auriverde Jornada». 
[Dactiloscrito]. [Brasil]. [Julho] 1935. 19 f. Consultado 
no Arquivo da Família Raul Lino em Lisboa, Armário B: 
Pasta Relatórios, Artigos e Pareceres (1.º vol.), 79–3.

[26 Julho 1935]
Rio de Janeiro, Brasil
Jantar do Rotary Club

Durante a estadia no Brasil, Raul Lino foi agraciado com imensos jantares oferecidos por 
instituições portuguesas e brasileiras. No final de Julho de 1935, num jantar do Rotary Club do Rio 
de Janeiro apresentou esta versão muito resumida dos argumentos defendidos nas conferências 
«Espírito na Arquitectura» [< P.240] e «Arquitectura Padrão Cultural» [< P.314].
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Eu creio que a arquitectura anda um tanto desviada dos 
seus destinos, – não por falta de quem religiosamente a 
cultive, com talento, honrando-lhe as tradições, – mas porque 
a atmosfera de compreensão que é propícia ao seu bom 
desenvolvimento se está tornando, na modernidade, bastante 
rarefeita. Acontece porventura à primeira das Artes Plásticas 
o que sucede com as línguas mortas; é restrito o número 
daqueles para quem um edifício, um monumento, qualquer 
arranho arquitectónico possa suscitar agrado, vibrante de 
entusiasmo, ou até a mais nobre das exaltações. Para a grande 
maioria das pessoas, incluindo também certos desenhadores 
de casas, a arquitectura, se não é absolutamente letra morta, 
não passa – no entanto – de simples maneira mais ou menos 
conspícua, mais ou menos agradável, de revestir as construções 
em que se desenrola a nossa vida.

A arquitectura não se limita porém a ser uma simples 
maneira de revestir as casas, para dar satisfação aos devaneios 
artísticos de qualquer diletante.

Na primeira palestra que, na Escola Nacional de Belas-Artes, 
tive a honra de pronunciar, procurei dar impressão mais justa 
do que porventura deva ser esta Arte excelente que alguns 
pensadores consideram fundamental para a compreensão de 
tôdas as suas congéneres no reino das Musas.

Antes porém de mais nada, quis dar numas breves palavras, 
a idea que faço das qualidades inerentes ao verdadeiro 
arquitecto, e  para isso  xxxx escrevi os seguintes períodos:

Quando aínda na primeira meninice, abeira-se do berço 
do futuro artista uma fada amável que, estendendo a varinha 
de condão por cima da cabeça inocente, diz assim: "Tu 
serás músico. A tua alma terá a sensibilidade necessária para 
apreender o sentido das coisas que te rodeiam e será dotada 
da afinação precisa para compor o canto revelador dessa 
mesma sensibilidade. Tu serás músico; não no sentido restrito 
que agora se dá ao termo, mas como o entendia no século 
XVI o nosso Francisco de Holanda que chamava desmúsicos 
aos que pela pintura se não interessavam. Tu serás músico, 
mas não poderás abandonar-te completamente à inspiração, 
acompanhando os vôos da tua fantasia, como é dado a 
teus irmãos mais felizes na arquitectura dos sons. Ficarás 
eternamente algemado à terra que te criou e que te inspira. 
Nas entranhas desta mesma terra, nas pedreiras do monte, na 
árvore da floresta e nas areias do rio, encontrarás instrumentos 

Exmo. Snr. Presidente;
Exmos. Snrs. Rotários:

Encontro-me hoje pela primeira vez diante do mundo 
rotário, trazido aqui muito amàvelmente por um dos seus 
mais ilustres associados. Sinto-me honrado e profundamente 
agradecido. Sei que entro num mundo diferente e 
melhor, e isso me causa grande satisfação – não isenta de 
responsabilidades.

Quando se passa de um país para outro e que se atravessa 
a fronteira que aos dois divide, é da praxe apresentarem-se 
documentos, mostrar-se a bagagem pessoal. Da apresentação 
de documentos julgo estar isentado pela gentileza do convite 
que recebi para aqui comparecer. Mas quanto à minha modesta 
bagagem, parece-me dever mostrar ao menos um dos xxxxxx 
malas volumes que trago comigo.

Vs. Exas. muito amàvelmente indicam-me o único que eu 
deva xxxx expor, – é justamente, por sorte, o maior de todos; 
mas é o mais fácil de xxxxx xxxxx abrir, e por isso Vs. Exas., 
com muita descrição, o escolheram, – é o grande saco cheio das 
boas intenções…

Vou portanto apresentar a Vs. Exas, em duas palavras, o 
que me trouxe ao Brasil, correspondendo ao honroso convite 
de várias colectividades. Isto é, vou resumir as intenções – 
boas, sem dúvida – que comigo trouxe, mas a que porventura 
eu não teria sabido dar a forma mais conveniente, a 
exteriorização xxxxxx xxxxx que melhor possa convencer.

Havendo que limitar a minha missão a realizar três ou 
quatro palestras, houve de traduzir para a palavra o que 
até aqui fôra sempre o modo usual de eu me exprimir – os 
projectos desenhados, xxxxxxxx tentando formular assim 
numas rápidas conferências a explicação literal de como eu 
sinto e  entendo a Arte que professo.

- - - - -
Há uma ideia que desde longos tempos ocupa bastante 

o meu espírito – a de que a Arte arquitectónica está 
gradualmente perdendo o seu significado como padrão de 
cultura. Já não reflecte rigorosamente senão as actividades da 
parte material da vida, se bem que as conquistas da ciência e os 
aperfeiçoamentos da técnica hajam encontrado na maneira de 
construir, por vezes, perfeita representação.

Mas, quanto à vida espiritual dos tempos que 
atravessamos, – seria possível reconhecer, através da 
moderna arquitectura, directrizes das nossas mais instantes 
preocupações na esfera da alma ou do espírito?
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A cultura, a civilização de um povo – (qualquer interpretação 
que se queira dar a estas duas palavras) – manifesta-se não só 
pela língua falada ou escrita, pelas maneiras da gente, pelas 
instituições culturais ou de utilidade pública que existam 
no país, – patenteia-se também na linguagem plástica da 
arquitectura de que se faz uso. Quando a civilização não é 
importada, não é adquirida à última hora; quando existe de 
origem, herdade de pais para filhos, – então não admira que 
reine certa harmonia na expressão arquitectónica empregada 
por um povo. E esta harmonia nas obras de arquitectura 
significa sempre forte consciência nacional.

Qual o país que não ambiciona hoje possuir esta forte 
consciência nacional? A própria Rússia dos sovietes, 
impedindo que os seus súbditos atravessem as fronteiras, 
que leiam a Imprensa estranjeira, procura por todos os meios 
radicar na mente dos homens do povo que nada há de melhor 
no mundo que o país de onde são naturais.

Que perspectivas interessantes não se nos antolham na 
expressão arquitectural destinada a marcar grandezas e vicissitu-
des dêste país soberbo em que tenho o prazer de me encontrar! 
Como poderia o Brasil jàmais esquecer o que deve à sua riqueza 
étnica, à sua grandeza geográfica e histórica, à sua vida ovante, 
ao seu rasgado futuro, para não se orgulhar de introduzir tam-
bém na arquitectura os sinais afirmativos de um nacionalismo 
são e forte, a marca da sua característica genuinidade.

do mais variado timbre; o arco íris fornece-te tôda a escala de 
tons de que precisas e, para a melodia necessária à tua obra, 
inspirar-te-ás na Natureza e na vida que te cercam.

Parecendo que trabalhas para servir a clientela, tua lira 
entoará hinos à luz que nos ilumina, à paisagem, à Vida ou à 
Morte…"

Mas, a boa fada que isto diz é invisível e fala tam baixinho 
que nem se pode ouvir. E é por isso que há tantas vocações 
erradas em volta desta profissão de arquitecto.

Procurei então numa série de exemplos, demonstrar 
qualidades bem positivas que animam certas obras arquitectó-
nicas, não só antigas, como também de moderna concepção, 
apontando por outro lado erros evidentes, palpáveis, que 
deturpam em absoluto o valor da arquitectura.

É que talvez o defeito mais grave das obras arquitectónicas 
de hoje, seja o desprêzo pelo lado espiritual dos problemas 
que ao artista se impõem. Êste pecado contra o espírito 
está pervertendo o sentido cultural da arquitectura. Só 
merece o nome de arquitectura o trabalho em que o autor 
procura sujeitar o conjunto da obra a certa idea plástica 
independentemente da razão utilitária do que se pretende 
edificar, idea relacionada – sim – com o fim prático da 
construção, mas que deve assumir também a forma expressiva 
que lhe for mais própria. Uma coisa é a palavra, outra o espírito 
da letra.

- - - - -
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E tudo isto há de aparecer na arquitectura brasileira sem 
que o arquitecto procure imitar, repetir ou contrafazer. Tudo 
isto lá encontraremos, tal como no perfume dum precioso 
vinho nós sentimos o Sol, a terra, a paisagem onde êle foi 
criado e – quem sabe? – talvez xxxxx até alma e feitio da boa 
gente que o vindimou.»

Terá a arquitectura brasileira de se fundamentar na 
tradição dos tempos coloniais? Deverá ela deixar-se influír 
pelas correntes da estrita actualidade?

Certamente que uma e outra coisa, – e mais aínda.
A arquitectura do Brasil deve acusar, sem pejo nem 

desonra, as origens da sua história, mas não se deixará 
envencilhar no meandro arqueológico, nem prender no 
formalismo escolar e sem vitalidade; a arquitectura do Brasil 
sofrerá a influência dos tempos correntes, reflectindo porém 
as próprias reacções nacionais, nunca se limitando a adoptar 
fórmulas do estranjeiro. Na arquitectura brasileira hão de 
transparecer aínda as condições geofísicas, mesológicas, 
climatéricas do país. Os monumentos hão de ter uma grandeza 
que não é a de Roma, que não será tampouco novaïorquina, 
mas antes uma nova grandeza muito brasiliana, inspirada no 
assombro da floresta, na vastidão do inferno verde. Os seus 
monumentos hão de ter por essa razão uma arquitectura 
audaciosa – como foi a obra dos bandeirantes, arquitectura 
que nos vai segredar os mistérios da selva e onde reboará o 
eco longínquo das grandes cachoeiras que aínda estão por 
descobrir.

E na arquitectura menor, na construção das habitações, 
sentir-se-á o terno feitio da gente do Brasil, que soube cantar 
com infinda graça sua "casinha pequenina à sombra do 
coqueiro".
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3.11. 1936. AS MINHAS PRIMEIRAS IMPRESSÕES DO BRASIL

Fig. 17 LINO, Raul – «[As minhas primeiras impressões 
do Brasil]». [Conferência apresentada à Academia 
Nacional de Belas Artes, no Salão Nobre da Academia 
de Ciências de Lisboa no dia 26 de Maio de 1936]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Maio 1936. 22 f. Consultado 
no Arquivo da Família Raul Lino em Lisboa, Armário B: 
Pasta Relatórios, Artigos e Pareceres (1.º vol.), 92 e 92 
Anexo [introdução].

26 Maio 1936
Lisboa
Salão Nobre da Academia de Ciências de Lisboa

No dia 25 de Maio de 1936, os principais jornais da capital anunciavam para o dia seguinte a 
abertura ao público de uma sessão ordinária especial da Academia Nacional de Belas Artes a 
realizar no Salão Nobre da Academia de Ciências de Lisboa. Durante a sessão, orientada por José 
de Figueiredo, presidente da Academia, com a companhia do Dr. Teixeira Soares em representação 
do Embaixador do Brasil, do professor Reinaldo dos Santos e do escultor Francisco Franco, o vogal 
da Academia, arquitecto Raul Lino, apresentaria uma comunicação com o título «As minhas 
primeiras impressões do Brasil».
Como previsto, no dia seguinte, uma numerosa assistência pôde assistir ao evento onde Raul Lino deu 
conta das sensações e reflexões que lhe tinham sido sugeridas pelas visitas realizadas no ano ante-
rior, entre Abril e Agosto de 1935, a vários estados e instituições culturais e científicas brasileiras.
O sucesso desta comunicação foi fulgurante de ambos os lados do Atlântico; antes da publicação 
no livro Auriverde Jornada (1937) com o resumido título “Primeiras Impressões”, pelo menos 
sete versões integrais ou parciais da palestra foram publicadas em jornais portugueses (2) e 
brasileiros (5), o que torna este texto o mais editado e divulgado do arquitecto Raul Lino.
Completa-se o texto do livro com o breve discurso introdutório. Em sentido contrário, foram aqui 
incluídas as notas de rodapé que não fazem parte do dactiloscrito original.
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«Ninguém ficará surpreendido ao ouvir que no Brasil, 
no admirável Brasil, o conjunto de manifestações que 
representam culto das Belas-Artes não tem ali igual significado 
e importância que êste mesmo concerto de coisa assume nos 
países da Europa. Certamente, impossível é encontrarmos 
do lado de lá do Atlântico um conceito generalizado da Arte 
semelhante ao do velho mundo, em que abundam as obras e os 
monumentos antigos e onde persiste a tradição vigorosa dos 
artistas e das escolas.

Sôbre ser território moço em formação, conta aínda e 
sempre o Brasil com a influência da sua portentosa Natureza 
que se reflecte em muitas revelações da actividade nacional. 
Terra vastíssima e fecunda, à maneira dos trópicos, a gente 
que a povoa insuficientemente  é exuberante de vida, mas 
heterogénea na sua composição e possuída em grande parte 
aínda do espírito bandeirante, buliçoso e terreno, que deu 
especial colorido às origens da nacionalidade. – Não preciso 
de dizer a V. V. Exas. o que significa êste termo de espírito 
bandeirante, mas dada a sua importância na formação da 
nacionalidade brasileira, não será de mais avivar a idea que dele 
fazemos lembrando que no fundo do bandeirismo está o sertão 
e a atracção incessante que êle exerce nos colonos de S. Paulo 
de Piratininga e nos do litoral.

Na História do Brasil o sertão era assim um tanto como 
foi para o nosso passado de descobridores a imensidade do 
mar. No bandeirismo porém, além da sedução do território 
desconhecido e do amor da aventura, havia sobretudo uma 
grande ambição pessoal de riqueza, espírito de independência, 
individualismo – que me fazem considerar esta feição étnica 
como avoenga do actual americanismo. As regiões do interior 
do país atraíam contìnuamente a gente de S. Paulo de 
Piratininga, de Pernambuco, de tôda a costa numa sugestão 
colectiva, chegando a haver num só ano para cima de 50000 
almas que atravessavam as serras da Mantiqueira a caminho 
do sertão metalífero onde se encontrava o precioso metal.

Num documento do meado do século XVII – uma acta da 
Câmara de Piratininga – lê-se xxxx esta frase de justificação: 
“E por quanto até o presente estava em uso e costume ir-se ao 
sertão, por os moradores não poderem passar sem o sertão… 

etc.” {1}
Eu creio que grande parte dos brasileiros de hoje continuam 

a não poder passar sem o seu sertão. E se nisto alguma coisa 
mudou desde o século XVII, deve ser mais antes  o sertão, 
com certeza, do que os homens, que continuam a sentir-se 

1 {A. E. Taunay, in “História Seiscentista da Vila de S. Paulo”.}

«Snr. Presidente.

Começo por agradecer a V. Exa. as suas amáveis palavras a meu 
respeito e a propósito da minha recente viagem ao Brasil, – palavras de 
louvor imerecido e que só posso atribuir à generosidade de V. Exa. e a 
uma velha amizade que muito me honra.

Referiu-se V. Exa. à maneira como fui recebido pelos brasileiros. 
Realmente fui cumulado de atenções e alvo de extraordinárias 
deferências por parte daqueles Snrs. que me haviam convidado e que 
depois me quiseram escutar. E tam penhorado me sinto que me veria 
obrigado a tentar fazer aqui hoje o elogio do Brasil, se êsse elogio não 
estivesse de há muito feito por individualidades de grande alto valor, se 
o elogio do Brasil não fôsse já um lugar comum, xxxxxxxxxxxx um elogio 
que se subentende…

Mas a gratidão que dedico aos gentilíssimos brasileiros penhora-me 
o dever de ser absolutamente sincero. Algumas observações que vou 
fazer aqui faço  poderiam parecer à primeira vista menos favoráveis 
à maneira de ser dos brasileiros. Não é assim. Alguns aspectos há que 
são como que o reverso das suas excelentes qualidades do brasileiro, 
e é preciso mostrá-los justamente para se dar o devido relêvo a essas 
grandes qualidades mais brilhantes e mais características.

Como já tive ocasião de dizer a alguns dos meus ilustres Confrades, 
o assunto desta comunicação é simplesmente o de primeiras impressões. 
Durante o tempo a temporada em  que percorri parte do Brasil, eu 
tive de me desempenhar o melhor que pude  da minha honrosa 
missão, e não me ficou tempo, infelizmente, para qualquer estudo, para 
demorados apontamentos ou observações. – Por isso peço a V. Exas. 
queiram considerar o que vou dizer como primeiras impressões que são.

Cumpre-me agradecer especialmente a presença de S. Exa. o Snr. 
Embaixador do Brasil a quem, como ilustre representante do seu país, 
eu peço licença para apresentar mais uma vez a expressão do meu 
reconhecimento pelas confirmação das  gratíssimas lembranças 
recordações que do Brasil sempre guardarei.»
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se afirma como nacionalidade, é escusado procurar processos 
de criar artificialmente meios expressivos originais. Só deixará 

a sua marca quando houver de quê deixar marca”. {3}
Encaradas as circunstâncias que acabo de apontar tam 

sucintamente, compreender-se-á porventura melhor o 
estado em que no Brasil se encontra actualmente o culto das 
Belas-Artes.

Mas, como arquitecto e como português, interessa-me 
sobretudo conhecer o que resta da Arte histórica nos seus 
monumentos imóveis e apreciar a possível influência dêstes na 
arquitectura contemporânea. Tive primeiro ocasião de visitar, 
aliás com involuntária e cruel rapidez, as velhas cidades de 
Recife, Olinda e S. Salvador da Baía. Encontram-se aqui vários 
monumentos – igrejas, nomeadamente do período colonial, 
que em parte são de alto interêsse e que foram na sua maioria 
construídas com pedras mandadas da metrópole. No Estado da 
Baía passa por haver tantas igrejas quantos são os dias do ano. 
Escusado é dizer que não visitei os 365 templos do catolicismo, 
mas entrei nos cinco ou seis mais importantes na cidade de S. 
Salvador. Lembro-me de ter visto N.ª S.ª da Conceição da Praia, 
hoje Padroeira dos Portugueses – igreja tôda de pedra lioz, do 
século XVIII, com uma larga decoração perspectivada no tecto, 
pintada por um tal Rocha, brasileiro. Visitei mais o Senhor do 
Bonfim, a capela de Monserrate, o convento do Carmo cuja 
igreja ainda ostenta pratas antigas e onde fiquei encantado 
com o aspecto de uma sacristia intacta na sua beleza especial 
a que mais adiante me referirei. Estive no convento e na igreja 
de S. Francisco, – esta tôda revestida de talha, infelizmente há 
pouco tempo redobrada. O claustro, com arcaria em baixo e 
alpendrada no piso superior, é rico em azulejos setecentistas 
e, no estilo dos solares da nossa Beira, há nêle uma larga 
escadaria guardada por série de figurões recortados no azulejo, 
que representam os cinco sentidos e as cinco partes do mundo.

Há obras do princípio do século XVII, como a Sé da Baía, 
antigo Colégio de Jesuítas, no estilo austero e fino de S. Roque 
em Lisboa, com um côro alto de linda proporção e sentimento 
clássico, capelas laterais de época posterior, muito belas, e 
uma sacristia rica provida de grande arcaz de jacarandá com 
espaldar guarnecido de quadrinhos pintados sôbre chapa 
de cobre. O todo é muito interessante, mas, em especial, a 
arquitectura da igreja na sua severidade e nobreza, é padrão 
imponente da admirável obra da Companhia de Jesus – o 
mais importante veículo de civilização – na América latina. 
A maioria porém dos templos e conventos que existem no 
Brasil data do século XVIII. São todos tam nossos no estilo e 
na matéria, que, a bem dizer, em muito pouco se distinguem 
da obra metropolitana. Não houve no Brasil o que se deu na 
colonização portuguesa da Índia, onde a existência de uma 

3 {Tristão de Athayde, in “Estudos” 1.ª série.}

dominados por êsse fundo desinquietante, essa paisagem 
ignota que é a selva do futuro do Brasil. É que o sertão se acha 
agora transferido do espaço para o tempo… (o que talvez não 
seja de todo inverosímil à luz da relatividade).

A vida, no entanto ali, corre ligeira, desenvolvendo uma 
actividade impetuosa e – como quer que seja – superficial que 
parece não interessar as camadas profundas da alma, onde 
dormem porventura tenções inéditas que algum dia virão à luz 
no campo da grande Arte ?. Dir-se-ia que as gerações naquele 
país se sucedem com maior frequência e que os homens, não 
dispondo de tempo para a especulação contemplativa, na ânsia 
do progredir, só olham adiante e depressa esquecem o que é 
pertença do passado. E talvez seja êste aspecto que fêz dizer a 
um grande pensador do Brasil que “a nação se acha dividida em 
dois grupos – os que morreram no passado e os que vivem no 

futuro”. {2}
Quando desembarquei em Pernambuco, naquele 

ambiente luminoso e acariciador que logo nos envolve e que 
é comparável à sensação de entrarmos num palácio de cristal 
povoado de deslumbramentos tropicais, uma das coisas que 
logo feriram a minha atenção ao pisar pela primeira vez o 
novo continente, foi o colorido particular, por assim dizer 
pálido, que apresentam os frutos do país. Quer no tabuleiro 
dos vendedores ambulantes, quer dependurados à porta das 
quitandas, os frutos, variadíssimos e quási todos enormes, 
são, na grande maioria da côr do limão ou esverdeados. 
A exuberância da seiva não dá tempo a que a coloração 
acompanhe o rápido processo do amadurecer, efeito que 
lembra o ar de insuficiência característico das crianças em 
período de crescimento anormal. Esta impressão ficou-me 
gravada na idea e julgo que me ajudou a melhor compreender 
um dos aspectos da vida brasileira que toamos inúmeras vezes.

Seria o povo dêste país, por sua natureza, menos propenso 
ao cultivo das Belas-Artes? De modo algum o queremos 
xxxxx afirmar. O brasileiro como qualquer outro indivíduo 
pode ter inteira compreensão da Arte, pode ser entendido e 
talentoso, ter o necessário gôsto e habilidade para produzir 
as grandes obras. Sòmente ainda não é chegado o período 
de florescimento na evolução da cultura artística do país. 
Chegará o dia em que hão de começar a aparecer os sintomas 
de uma Arte nacional expressa em obras plásticas dignas de 
emparelhar com a já de há muito notabilíssima produção no 
domínio das letras. Assim como surgem na música tentativas 
do mais prometedor interêsse, também na arquitectura, na 
escultura, na pintura alguma vez se evidenciará a revelação de 
um espírito verdadeiramente nacional. Lembremo-nos porém 
do que escreveu um grande ilustre brasileiro a respeito do seu 
próprio país – que “de facto, enquanto uma nacionalidade não 

2 {Azevedo Amaral, in “Ensaios Brasileiros”.}



MARTA ROCHA MOREIRA · O VALOR DO TEMPO. O PROGRAMA INTELECTUAL E ARQUITECTÓNICO DE RAUL LINO 3. O ARQUIVO PESSOAL DE RAUL LINO: AMOSTRA  343

O viajante que procura as relíquias da Arte Colonial dos por-
tugueses não pode dispensar a peregrinação à antiga Vila Rica, 
depois cidade de Ouro Preto, capital que foi da província de 
Minas Gerais. É ali um dos santuários da Arte colonial, a Meca 
dos patriotas tradicionalistas, o lugar de mais perturbadora 
evocação para o viajante português. Todos que se interessam 
pela arquitectura colonial, pela História, pelo passado, falam 
de Ouro Preto, e já existe razoável colecção de livros sôbre a 
cidade-monumento. Mas a melhor preparação para uma visita 
aos lugares de tam sugestivo nome – Ouro Preto, Ouro Branco, 
Ouro Podre – é o caminho que nos conduz até lá. Torna-se 
impressionante a laboriosa travessia por uma paisagem 
soturna, de serras despovoadas, intérminas – verdadeiro país da 
soledade. Cordilheira erma, chagada de grandes manchas de côr 
de sangue coalhado, que revelam a existência do metal, – terra 
carvoenta em que os pesquisadores do oiro iam rasgando exten-
sas feridas, semelhantes agora a escaras de uma moléstia que 
houvesse afugentado os homens para longe daquela região…

No mais longínquo horizonte, como um sinal fatídico, ora se 
xxxxxx vê, ora se oculta por detrás de outros sêrros, o rochedo 
imenso, negro, de aspecto lúgubre, a que os índios chamaram 
Itacolomí, e que agora dá o nome às serranias em volta. Quando 
ouvi dizer que o estranho cabeço do Itacolomí teria servido de 
farol para guia dos bandeirantes na enganosa busca do ouro, 
tôda aquela paisagem assumiu então para mim o carácter 
funesto duma cenografia dantesca, e nunca mais deixei de 
pensar no formigueiro humano que trilhou o itinerário maldito, 
acorrentado à imensa tragédia do seu destino!

E assim foi que, quando – já no sopé do Itacolomí – 
finalmente se xxx nos  deparou a cidade morta de Ouro Preto 
com suas igrejas de pálida frontaria, seus palacetes e capelas, 
suas angustas ladeiras solitárias e as suas fontes sem água; 
quando xxx vimos  aquela cidade nascida de um arraial de 
bandeirantes, garimpeiros e escravos faiscadores, garimpeiros 
e escravos, aquele povoado que surgiu com o descobrimento 
das primeiras pintas do ouro e cuja decadência acompanhou 
o esgotamento do cobiçado metal, – quando xx nos  apareceu 
aquela casaria desmaiada posta em silêncio na íngreme encosta, 
só vi vimos então diante de mim nós o cadáver duma cidade cuja 
alma inteira fôra o filão subterrâneo do oiro.

Não é um povoado em ruínas, de pitoresca evocação, 
com recantos idílicos romantizados pela hera que invade 
os escombros. Ouro Preto é um cidade que a História 
embalsamou; jaz recostada no seu esquife ferrugínio 
ferruginoso do Itacolomí, e apresenta-nos hoje a expressão 
esgazeada e inquietante do defunto a que nunca alguém se 
tivesse lembrado de cerrar as pálpebras consumidas– a cidade 
tem a fácies de um morto-vivo; ficou-se quando desoladamente 
lançava por cima dos montes um último olhar de saudade para 
a Europa distante…

antiga civilização com sua arquitectura distinta, influenciou 
de maneira interessante a obra dos nossos construtores ou 
decoradores. Curiosíssimos exemplos – entre outros – dêste 
facto, são as igrejas de S. Francisco de Assis e do Bom Jesus, 
na velha Goa, que com a sua opulenta decoração seiscentista 
sugerem poderosamente a exuberância ornamental da 
arquitectura indostânica. Para o Brasil, os portugueses levaram 
a sua Arte consumada, imitando nas cidades do litoral o 
estilo dos monumentos metropolitanos. Apenas se nota nos 
povoados do interior, em Minas Gerais, certo provincianismo 
na arquitectura que é natural e explicável em tam remotas e 
isoladas regiões.

Pena é – devemos dizê-lo à margem – que já hoje não surja 
a lembrança de se respeitar aproveitar o prestígio espiritual 
que esta transplantação do carácter nacionalista representa na 
estética das nossas obras oficiais em províncias ultramarinas 
ou no estranjeiro, – pois nem sequer nos edifícios das nossas 
embaixadas e legações se manifesta jámais qualquer tendência 
nesta orientação, ao contrário do que é praticado, às vêzes, 
por outras nações. Bastará recordar, por exemplo, que na 
embaixada da Espanha em Londres, por sinal a dois passos 
da nossa, se vê um jardim todo delineado no estilo andaluz 
guarnecido de elementos decorativos nacionais.

Mas voltemos ao Brasil. 
Àparte alguns ligeiros modismos coloniais de arquitectura 

daquelas épocas, temos talvez por sua feição mais especial certa 
fantasia manifestada nas tôrres de igreja, que ou são planeadas 
em diagonal, salientando-se de viés sôbre a linha da fachada, 
como em N.ª S.ª da Conceição da Praia – na Baía, ou então 
tomam curiosamente  forma cilíndrica que se repete várias 
vêzes nos templos setecentistas de Minas Gerais. Efectivamente 
ambas estas formas me são desconhecidas no continente 
português, e, sou em dizer que elas têm sabor próprio do Brasil. 
O caso é que a forma cilíndrica das tôrres apresenta qualquer 
coisa que se quadra particularmente com o ambiente daquelas 
regiões. Será que nos trópicos a luz do dia, dimanando mais 
de roda do zénite, exija – na sua igualdade constante – uma 
construção sem arestas gerada à imagem circular do Sol? 
Podemos também ver neste arredondamento das tôrres, 
na predilecção pela planta elíptica das igrejas, uma curiosa 
inconsciente aproximação da arquitectura oriental, que poderia 
ser originada por analogia climática. Ocorrem-me conhecidos 
aspectos daquelas regiões abrasadoras da Arábia e da Pérsia, com 
as suas cúpulas em forma de balão, as suas abóboras de solidéu 
e os seus alminares de planta redonda. Certo é que na paisagem 
brasileira, sentimos que estas tôrres se aparentam também 
à palmeira esbelta que expande as fôlhas para todos os lados 
uniformemente, erguendo-se altaneira e dominadora por entre 
o casario das vilas.
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nunca foi restaurada, de um Barrôco muito aparentado com o 
estilo da Regência em França. Há também na mesma cidade 
a fachada da igreja da Ordem Terceira de San Francisco com 
aspecto de obra entalhada que só estamos habituados a ver 
em decorações internas. E em Olinda, velha cidade onde os 
holandeses destruíram quási tudo, vi, no pequeno claustro de 
um convento de freiras, certa forma de arcos em contracurva 
que faz lembrar o género de algumas construções da velha 
América central.

Mas, nestas cidades nordestinas, assim como na capital 
e nas terras de Minas Gerais – Ouro Preto, S. João d’Elrei, 
Mariana, Congonhas do Campo, com sua miniatura do 
escadório do Bom Jesus de Braga, etc. – o que predomina por 
muito é a maneira genuïnamente portuguesa, na arquitectura; 
na decoração interior; nos azulejos; na Marcenaria fixa dos 
grandes arcazes, dos cadeirais, das teias de capela; na talha dos 
altares, – acontecendo porém que alguma prata que resta nas 
igrejas revela também por vêzes vago sabor colonial.

Falei no que pertence ao século XVIII, e direi que é lástima 
não existir inventário completo, fotográfico e descritivo, 
de todos êsses imóveis de Arte. Os escritores brasileiros 
têm-se ocupado principalmente da obra arquitectónica e 
escultórica de António Francisco Lisboa, o artista mestiço, 
de sombria memória, conhecido pelo por o Aleijadinho, que 
trabalhou nas cidades de Minas e a quem já acima me referi. 
A esta figura sinistra têm alguns autores dedicado um culto 
verdadeiramente mítico. – Mas também os monumentos do 
século de seiscentos são merecedores do nosso apreço. Já 
mencionei o severo edifício da Sé, outrora estabelecimento 
de Jesuítas, na Baía, de arquitectura aristocrática e austera. 
Não me foi possível entrar em N.ª S.ª da Ajuda, cujo púlpito 
era a fonte especiosa de onde fluia a palavra ardente do 
Jesuíta António Vieira; mas aqui no antigo Colégio da Ordem, 
detive-me durante alguns minutos de recolhimento diante 
do cadeirão que dizem haver pertencido ao egrégio orador. 
A igreja de S. Bento na capital moderna do Brasil, data 
igualmente do século XVII e é cheia de pitoresco na obra de 
talha que a reveste de alto a baixo, enquanto que no mosteiro 
anexo vários são os tectos que pelo seu interêsse chamam a 
nossa atenção.

O século de oitocentos contribuíu ainda de maneira valiosa 
para a riqueza artística do país. Sobretudo a missão de artistas 
franceses que D. João VI mandou vir ao Brasil por intermédio 
do xxxxxxx muito ilustre Conde da Barca, deixou traços da 
boa Arte europeia em monumentos imóveis. Esta missão 
tinha por chefe Lebreton, secretário perpétuo da Academia 
de Belas-Artes, e incluía entre outros Granjean de Montigny – 
arquitecto, Debret – pintor, Marc Ferrez – escultor, etc.

Existem alguns edifícios desta época construídos no 
estilo sóbrio do Império tardio, não isento de graça e finura 

Como quem vela um cadáver, o Instituto Histórico de Ouro 
Preto, com enternecedor carinho, esforça-se pela conservação 
da cidade Monumento Nacional.

Impressionado com a existência dêste espectro da tragédia 
do oiro, mal pude afirmar-me no valor artístico dos seus 
monumentos. Nem o episódio lírico dos amores de Dirceu, 
nem a tradição do burgo como alfobre de heroísmos nacionais 
conseguiu desvanecer o melancólico sentimento de que me via 
possuído, – se até as próprias igrejas despertam em nós uma 
imensa comiseração atávica, tam ligadas elas se acham a outra 
grande tragédia – a da escravatura. A igreja de S.ª Efigénia e a 
de N.ª S.ª do Rosário – esta das mais interessantes da cidade, – 
erigidas pelas confrarias dos escravos negros, são a comovente 
memória da piedade e da fé dos que, de entre os humildes, 
mais desgraçados deviam ser. E é no meio de tanta tristeza e 
compaixão que sobressai, como flor de um cacto monstruoso, 
a obra artística de arquitecto-escultor António Francisco 
Lisboa, êle próprio filho de escrava negra. Pobre criatura 
torturada e desfigurada pela mais horrível das enfermidades, 
com mutilação espontânea dos pés e das mãos, e que teve 
de mandar prender aos pulsos dilacerados a ferramenta com 
que trabalhava, para assim poder concluir as suas obras mais 
queridas!

Objectivamente, Ouro Preto dá-nos a impressão de qualquer 
grande  povoado da nossa Beira Baixa que houvesse nascido 
no século XVIII. Ao contrário do que sucede com os monu-
mentos da Baía, que eram construídos com material vindo da 
metrópole, na maioria dos casos já lavrados, em Oiro Preto 
as cantarias empregadas são da própria região, e, enquanto na 
cidade do litoral é mais académica a arquitectura, aqui na antiga 
capital de Minas nota-se certa liberdade de concepção que se 
pode atribuir em grande parte ao talento do infeliz Aleijadinho, 
autor das obras de maior interêsse que lá se encontram. E é 
nestas obras, nestas igrejas de Minas que alguns escritores bra-
sileiros querem ver os primórdios de uma expressão nacional na 
arquitectura, e até, segundo os mais nacionalistas, o primeiro e 
tácito protesto contra a tirania do reino!

A nós portugueses, assombra-nos esta cidade com as suas 
duas matrizes, dez igrejas e seis capelas, levantada durante o 
século XVIII no recôncavo de ásperas serranias, a tresentos 
quilómetros da costa, hoje ainda sem uma estrada de rodagem, 
em termos, que facilite a sua aproximação e, depois de 
haver contado oitenta mil habitantes, reduzida agora a uma 
existência apagada e silenciosa.

Não devo deixar de observar que entre os monumentos 
que visitei no Brasil, pude descobrir algumas feições onde se 
manifestam influências estranhas à Arte portuguesa. Assim, 
por exemplo, a sacristia do convento do Carmo, na Baía, que 
já mencionei, ostenta deliciosa decoração, que felizmente 
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Já muito me havia interessado, no Museu Nacional 
do Rio de Janeiro, a excelente exposição de elementos 
etnográficoslógicos que constituem o fruto das recentes 
pesquisas na ilha de Marajó, – lindos exemplares da cerâmica 
ornamentada dos índios, extraída do subsolo em condições 
especialmente difíceis. Segundo a actual opinião dos sábios, 
estes, como os demais índios do Brasil, seriam uma tribu 
oriunda do Ocidente americano, neste caso reveladora de 
notável gôsto na decoração dos seus utensílios. Dou êste ligeiro 
apontamento etnográfico porque daqui nasceu a idea muito 
em voga entre parte da mocidade que se dedica às Belas-Artes 
e que, desejosa de descobrir sendas que fossem profundamente 
nacionalistas, resolveu inspirar-se no desenho desta cerâmica 
para a criação de um novo estilo que já agora apelidam de 
marajòara. Tem interêsse êste caso como manifestação algo 
tendenciosa no sentido de se querer buscar as origens étnicas 
da nação, de preferência, à nebulosa distância das imigrações 
indianas. Escusado será demonstrar a absoluta inconsistência 
de tal procedimento na pretensão de criar um estilo brasileiro 
para a arquitectura. Isto é apenas diletantismo, aliás bastante 
mais simpático de que alguns outros que se manifestam 
pela exagerada paixão de imitar seja o que for de francês, 
normando, tudoresco, italiano, vasco ou até de escandinavo.

Nesta babélica confusão que aflige certos bairros mais 
modernos das grandes cidades aparece também a inevitável 
brotoeja do género funcional, utilitário, materialista, 
cosmopolita, a favor do qual muito – muitíssimo – haveria 
que dizer se porventura esta modalidade não aparecesse 
quási sempre destituída da necessária e lógica adaptação 
às condições climáticas e paisagísticas do país e ao feitio 
sentimental – digamos etògénico – da sua gente. Em terra 
abençoada pela generosíssima Natura, em que largueza 
e abundância são características predominantes, onde a 
facilidade não raro se encontra ainda no sentido do que é bom 
e desejável, – numa terra assim abençoada, disse digo  eu, 
como harmonizar aqui, sem cuidada e trabalhosa adaptação, 
o estilo gerado numa Europa ferida pela mais sangrenta das 
guerras e que se debate na agrura de variadas e gravíssimas 
questões sociais!

Para a apreciação do grau de cultura artística de um 
país, não é indiferente o conhecimento de qualquer forma 
por que nêle se manifeste o diletantismo. O coleccionar de 
antiguidades é cultivado por reduzido número de diletantes, 
com bastante gôsto e amor. O fundo de todo o brique-à-braque 
é a produção artística portuguesa dos tempos coloniais e as 
aquisições que adereçavam os palácios dos imperadores. São 
estes últimos objectos que constituem igualmente a base mais 
importante das colecções expostas em alguns museus públicos.

Mais do que êste gôsto de coleccionar objectos de passadas 
épocas, interessou-me outro género de diletantismo de uma 

e que está mais próximo do gôsto do nosso tempo que 
tôda a arquitectura dos decénios que se lhe seguiram até à 
proclamação da República. Mas o camartelo vai derrubando 
a pouco e pouco todos estes testemunhos da época colonial e 
do primeiro império, a favor duma urbanização ignorante do 
sentimento histórico. Preferindo servir-me das palavras dum 
ilustre brasileiro, transcrevo aqui parte do artigo “Os Velhos 
Urbanistas” publicado pelo Dr. Pedro Camon já depois do meu 
regresso do Brasil, em que vejo confirmadas as impressões 
que do Rio do Janeiro eu trazia no que respeita os seus 
monumentos do passado. Diz aquele brilhante escritor: 
“Não nos consta que haja organizado qualquer serviço de 
protecção dos monumentos históricos e artísticos do Rio de 
Janeiro, que estão a reclamar um amparo especial. E é pena. 
Porque um dia os homens de estudo procurarão, sôfregamente, 
dos arquivos os depoimentos acêrca da antiga cidade, e pagarão 
muito caro a imprevidência, a ignorância, a indiferença das 
gerações práticas e descuidadas, que não souberam estabelecer 
o elo entre as épocas e a continuidade entre os esforços 
criadores. Todos os povos cultos procuram dar à sua marcha 
ascensional e ambiciosa um sentido de coerência que valoriza 
as origens, insinua pelas camadas inferiores da história as 
raízes do seu pensamento, de sua raça, de seu trabalho… Isto 
é nacionalismo, fecundo e útil, espiritual e generoso. Para 
que no Brasil o realizemos, força é cuidar – como a graves 
problemas sentimentais – dos padrões da nossa evolução, das 
velhas e boas afirmações do génio avoengo, traços e sulcos que 
recompõem a face tradicional do País…”

    ( Acaba aqui a transcrição

Do culto das Belas-Artes são também padrões importantes 
os museus expostos ao público. Tive ocasião de visitar 
ràpidamente alguns que suponho serem dos principais do 
Brasil. São museus na infância, que mais se assemelham por 
vêzes a colecções de curiosidades, e de onde ainda não foi 
separado o que interessa apenas à luz da política ou o que 
só tem importância como recordação pessoal de históricas 
personagens. Museus em que a par de obras de valor artístico 
se encontram ainda objectos de certo aspecto familiar 
desconcertaste. O museu paulista do Ipiranga distingue-se no 
entanto pela sua boa apresentação.

Mas sempre que nos aproximamos mais do campo da 
ciência, logo surge o admirável espírito progressivo dos 
brasileiros, a sua curiosidade insaciável, o seu esforçado desejo 
de atingir o que é completo e perfeito. Não vem para aqui relatar 
as impressões colhidas na visita que fiz a alguns maravilhosos 
institutos científicos, onde a par do apetrechamento 
mais perfeito e actual, me encheu de admiração o espírito 
organizador que a êles preside e a atmosfera científica e de boa 
disciplina que nestes estabelecimentos modelares se respira.
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a obra arquitectónica tem vindo perdendo todo o seu valor 
como padrão de cultura. Já não reflecte rigorosamente 
senão as actividades da parte material da vida, se bem que 
as conquistas de ciência e os aperfeiçoamentos da técnica 
hajam encontrado na maneira de construir, por vêzes, perfeita 
representação. Deixa assim a arquitectura de corresponder 
a uma força espiritual e já não poderá ter o significado que é 
próprio daquela Arte como expressão plástica reveladora dos 
sentimentos da grei, quer no campo da filosofia, ou da religião, 
quer – na generalidade – como sintoma de uma ética nacional.

É contra esta falta de sentimento verdadeiro e sincero, 
êste desprêzo da significação na arquitectura, que protestei 
na referida palestra; e o mesmo motivo me levou a apontar o 
que pode haver de dissolvente nesta mentira artística, quando 
tive a honra de apresentar à Academia Brasileira de Letras 
as minhas considerações a propósito da Arquitectura como 
Padrão Cultural. Depois de exemplificar, à vista de inúmeras 
projecções, grande êrros e também excelentes qualidades da 
moderna arquitectura, dirigindo-me a brasileiros, não podia 
deixar de chamar a atenção para aquilo que nós temos o direito 
de esperar de uma nação que até agora em Arte não manifestou 
a consciência da sua enorme importância. Dizia eu:

“A cultura, a civilização dum povo - (qualquer 
interpretação que se queira dar a estas duas palavras) - 
manifesta-se não só pela língua falada ou escrita, pelas 
maneiras da gente, pelas instituições culturais ou de 
utilidade pública que existam no país, - patenteia-se 
também na linguagem plástica da arquitectura de que 
se faz uso. Quando a civilização não é importada, não 
é adquirida à última hora; quando existe de origem, 
herdada de pais para filhos, - então não admira que 
haja reine certa harmonia na expressão arquitectónica 
empregada por um povo. E esta harmonia nas obras de 
arquitectura significa forte consciência nacional.

Qual é o país que não ambiciona hoje possuir esta 
forte consciência nacional ? A própria Rússia dos 
Sovietes, impedindo que os seus súbditos atravessem 
as fronteiras, que leiam a Imprensa estranjeira, procura 
por todos meios radicar na mente dos homens do povo 
que nada há de melhor no mundo que o país de onde 
são naturais.

Que perspectivas interessantes não se nos 
antolham na expressão arquitectural destinada a 
marcar grandezas e vicissitudes dêste país soberbo 
onde fui honrado gratificado  com tam grato honroso 
acolhimento! Como poderia o Brasil jàmais esquecer 
o que deve à sua riqueza étnica, à sua grandeza 
geográfica e histórica, à sua vida ovante, ao seu rasgado 
futuro, para não se orgulhar de introduzir também na 

actuação mais dinâmica. Refiro-me às moradias ùltimamente 
construídas e que revelam certa originalidade nas disposições 
da sua arquitectura e da sua decoração. Efectivamente 
encantou-me sobretudo a casa dum distinto amador que soube 
harmonizar ideas novas de um gôsto refinado com aspectos em 
perfeito acôrdo com modos de construir ao sabor da tradição, 
realizando assim no Brasil a casa ideal de um homem culto e 
viajado mas que por isso não deixa de ser bom brasileiro.

Casos dêstes, porém, são excepcionais. Nos grandes bairros 
modernos do Rio de Janeiro abundam exemplares das mais 
variadas concepções e no mais heterogéneo conjunto de 
gôstos. Nota-se ali a sucessão dos diferentes modismos que 
entusiasmaram o rico proprietário a edificar “no estilo” de 
todos os países e de tôdas as épocas. No entanto é curioso e 
instrutivo notar como certas disposições inspiradas em pátios 
espanhóis ou mexicanos se adaptam muito razoàvelmente ao 
clima e à flora do Brasil, enquanto que a arquitectura à moda 
dos países nórdicos permanece eternamente como um corpo 
estranho no meio desta Natureza tam opulenta e generosa.

Meus ilustres Confrades; — Torna-se indispensável que, 
antes de terminar, alguma coisa eu diga também do modo 
como procurei corresponder ao muito honroso convite que 
recebera de ir ao Brasil. Só assim me justificarei um pouco da 
superficialidade de tam ralos apontamentos como os que acabo 
de expor a V. V. Exas.

Aproveitei a ocasião excepcional que me foi concedida de 
falar nos vários centros artísticos da Pátria Irmã, sobretudo 
para me expandir num assunto que havia tempo ocupava 
bastante o meu espírito e o qual, segundo creio, teria especial 
interêsse num país moço e progressivo como é por excelência 
o Brasil. Levei também por tema das minhas palestras outros 
argumentos de índole diferente. Falei das casas portuguesas do 
século XVIII, procurando evocar a ambiência tradicional que 
as rodeia e que as torna particularmente vivas para o nosso 
sentimento e ainda agora bastante sugestivas do passado 
português. A contrastar com êste motivo descritivo, um pouco 
romantizado, e por assim dizer turístico, que era acompanhado 
pela projecção na tela de algumas belezas arquitectónicas do 
velho Portugal, falei, noutra palestra, de casas económicas e da 
maneira como êste momentoso problema está sendo resolvido 
no nosso país.

Mas o que mais me seduziu no significado que julguei 
poder atribuir ao desempenho da minha honrosa missão, foi o 
teor da palestra subordinada ao tema Espírito na Arquitectura. 
Nem problemas de ordem técnica, nem preocupações mais 
ou menos convencionais de “estilo” – foram o assunto dêste 
arrazoado, mas simplesmente a explanação de um facto que 
se me afigura da maior gravidade como sintoma de ordem 
cultural nalguns países que se dizem civilizados – o de que 
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memória impressões daquela gente moça, cheia de curiosidade 
intelectual, ansiosa de maior perfeição e que se dispõe sempre 
a acolher galhardamente os que chegam de outros continentes, 
quando de novo alguma coisa levam que dizer.

Gente moça, país em formação, novidade – como estas 
expressões acorrem sempre à idea tôdas as vêzes que se 
fala no Brasil! Não será isto o que mais nos encanta quando 
visitamos aquelas terras vastíssimas que a Natureza dotou 
tam generosamente e onde uma raça prometedora se expande 
em manifestações de estuante vitalidade? Para mais, nós 
portugueses chegamos ao Brasil pela vez primeira e quási 
julgamos já lá ter estado de antes, como quando dominados 
por um dêsses perturbadores reflexos da memória em que 
não sabemos bem ao certo se é em sonho que vivemos, se 
de simples recordação. Atávico instinto que só a nós é dado 
experimentar. Mas nós precisamos de conhecer melhor o 
Brasil. Um intercâmbio cultural verdadeiro, e não apenas de 
oratória, servir-nos-ia tanto, quanto o organismo cansado 
pode beneficiar o tratamento pela auto-vacinação. (Seja-me 
permitido assim comparar.)

Procuremos pelo intercâmbio cultural que seja estudada 
a obra artística do passado brasileiro, inventariando os 
monumentos que existem por todo o país. Aproveitemos as 
excelentes  relações que temos com a Prefeitura do Rio de 
Janeiro para se diligenciar que sejam respeitados, beneficiados, 
conservados os poucos monumentos que naquela cidade ainda 
restam da época colonial, nomeadamente o antigo Paço e um 
gracioso chafariz que o Governador D. Luis de Vasconcelos 
mandou erguer no grande xxxxx largo que lhe é fronteiro, bem 
como algumas interessantes obras do tempo de D. João VI.

Cuidando também do passado, intensifiquemos as boas 
relações que presentemente nos unem, a bem da cultura geral 
que é nossa obrigação defender, e esperemos que do trabalho 
comum entre os dois países, no campo da Arte, mais uma vez 
refloresça o bom entendimento que é como que o entrelaçar 
de dois ramos da mesma velha árvore, enraizada no solo 
da Península e que agora expande as suas frondes sôbre o 
território da mais vasta nação sul-americana.»

arquitectura os sinais afirmativos de um nacionalismo 
são e forte, a marca da sua característica genuïnidade!

Terá a arquitectura brasileira de se fundamentar na 
tradição dos tempos coloniais ? Deverá ela deixar-se 
influir pelas correntes da estrita actualidade ?

Certamente que uma e outra coisa, - e mais aínda.
A arquitectura do Brasil deve acusar, sem pejo nem 

desonra, as origens da sua história, mas não se deixará 
envencilhar no mèandro  arqueológico, nem prender 
no formalismo escolar e sem vitalidade; a arquitectura 
do Brasil sofrerá a influência dos tempos correntes, 
reflectindo, porém, as próprias reacções nacionais, 
e nunca se limitando, por isso, a adoptar fórmulas 
importadas do estrangeiro. Na arquitectura brasileira 
hão de transparecer aínda as condições mesológicas, 
climatéricas do país. Os monumentos hão de ter uma 
grandeza que não é a de Roma, que não será tampouco 
novaïorquina, mas antes uma nova grandeza muito 
brasileira brasiliana, inspirada no assombro da floresta, 
na vastidão do “inferno verde”. Os seus monumentos 
hão de ter por essa razão uma arquitectura audaciosa - 
como foi a obra dos bandeirantes, arquitectura que nos 
vai segredar os mistérios da selva e onde reboará o eco 
longínquo das grandes cachoeiras que aínda estão por 
descobrir.

E na arquitectura, na construção das habitações, 
sentir-se-há o terno feitio da gente do Brasil, que soube 
cantar com infinda graça “sua casinha branca à sombra 
do coqueiro”.

E tudo isto há de aparecer na arquitectura brasileira 
sem que o arquitecto procure imitar, repetir ou 
contrafazer. Tudo isto lá encontraremos, tal como 
no perfume dum precioso vinho amadurecido nós 
sentimos o Sol, a terra, a païsagem onde êle foi criado e 
- quem sabe ? - talvez até alma e feitio da boa gente que 
o vindimou.”

Minhas Senhoras e meus Senhores:
Com razão se queixou certo intelectual brasileiro de que 

alguns visitantes estrangeiros, percorrendo aquele país, vêem 
e descrevem as árvores que por lá encontram, mas não falam 
nos seus habitantes. A Natureza é de facto edénica, por vêzes, 
e avassaladoramente exuberante, Natureza esmagadora, 
Natureza sem o Homem, como disse Bonnard, – no entanto, 
eu vi as árvores, vi as casas, mas não deixei também de sentir o 
feitio daquele povo encantador e hospitaleiro. Nas ligeiras notas 
que acabo de apontar, procurei pôr de lado as gratas impressões 
que dos brasileiros guardo, não fôsse o efeito de tam sedutor 
convívio influír nos meus juízos. Mas a verdade é que da 
passagem pelo Brasil ficaram-me profundamente vincadas na 
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Fig. 18 1.ª Versão: LINO, Raul – «[Relatório: Missão 
Estética de Férias]». [Dactiloscrito]. Lisboa. ANBA. 
Dez. 1937. 5 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 160. e           
2.ª versão: LINO, Raul – «Primeira Missão Estética de 
Férias. Relatório». [Dactiloscrito]. Lisboa. ANBA. 30 
Dez.1937. 3 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 165a.

30 Dezembro 1937
Lisboa
Academia Nacional de Belas Artes

No dia 30 de Dezembro de 1937 os vogais efectivos da Academia Nacional de Belas Artes reuni- 
ram pela primeira vez em sessão ordinária após o desaparecimento do seu primeiro presidente José 
de Figueiredo, falecido no dia 18 daquele mês. O encontro foi dirigido pelo vice-presidente António 
Teixeira Lopes, secretariado por Raul Lino, aos quais se juntaram João da Silva, Reynaldo dos Santos, 
Adriano de Sousa Lopes, Xavier da Costa, Francisco Franco, Guilherme Rebelo de Andrade e Gustavo 
de Matos Sequeira. Trataram de preparar uma homenagem pública e oficial a José de Figueiredo e 
elegeram Reinaldo dos Santos presidente para o triénio 1937-1940.
De seguida os trabalhos prolongaram-se para dar cumprimento ao Artigo 63.º do Regulamento da 
Academia que previa a apresentação de um relatório sobre os resultados obtidos pelos estagiários 
das Missões Estéticas de Férias. Raul Lino, enquanto director da 1.ª Missão Estética de Férias, leu as 
suas considerações sobre a iniciativa inaugural. No Arquivo da Família Raul Lino encontram-se duas 
formas do relatório que aqui se transcrevem como testemunho de pequenas, grandes, subtilezas que 
distinguem entre si muitos documentos ali guardados.
Onze anos depois, em 1948, Lino voltaria a dedicar atenção à essência das intenções destes estágios 
de Verão reescrevendo a partir deste escrito lido um artigo para a revista Arte de Ontem e de Hoje 
com o título “Missão Estética”.

3.12. 1937. PRIMEIRA MISSÃO ESTÉTICA DE FÉRIAS. RELATÓRIO



MARTA ROCHA MOREIRA · O VALOR DO TEMPO. O PROGRAMA INTELECTUAL E ARQUITECTÓNICO DE RAUL LINO 3. O ARQUIVO PESSOAL DE RAUL LINO: AMOSTRA  349

«Relatório
Em cumprimento do que determina o Decreto-Lei n.º 26 

957, de 28 de Agosto de 1936, inaugurou-se em Tomar, no dia 8 
de Agosto do corrente ano, a primeira Missão Estética de Férias 
– cerimónia presidida por S. Ex.ª o Ministro da Educação 
Nacional, com a assistência do nosso saudoso Presidente Dr. 
José de Figueiredo e de todas as pessoas que ali quiseram 
comparecer. Por determinação de S. Ex.ª o Ministro não fôra 
dado carácter oficial a esta inauguração e não se fizeram 
convites formais, no entanto, entre muitas outras personalida-
des, assistiram as autoridades da cidade de Tomar. Pronunciou 
em primeiro lugar um notável discurso o Snr. Dr. José de 
Figueiredo, – lição magistral em que, depois de se referir ás 
vantagens que as Missões Estéticas de Férias oferecem aos 
nossos artistas, pôs em relêvo as qualidades particulares que 
tam altamente valorizam o local escolhido para êste primeiro 
estágio, expandindo-se em seguida nas mais interessantes 
considerações acêrca da Arte – em especial da arquitectura e da 
pintura, e acabando por um apêlo aos nossos arquitectos para 
que se não deixem seduzir pela miragem da novidade, sempre 
tam perigosa quando, movidos apenas pelo desejo de inédi-
tismo ou obedecendo ao jeito das modas, os artistas 
arbitráriamente procuram desprender-se da tradição, ainda no 
que esta tem de mais imediato e natural. Usou depois da 
palavra S. Ex.ª o Snr. Ministro Dr. Carneiro Pacheco que por 
uma forma de grande elevação se referiu ao significado naciona-
lista desta instituição. Semelhantemente ao que dissera o nosso 
saudoso Presidente, o Snr. Ministro da Educação Nacional 
insistiu na crítica de certa arquitectura da actualidade, elabo-
rada no alheamento da feição especial que caracteriza o período 
histórico que a Nação Portuguesa atravessa, e terminou 
realçando a importância de colocar os artistas, os cultôres do 
belo, em contacto com a terra portuguesa como fonte de 
inspiração. Como director da primeira Missão Estética de Férias 
eu havia agradecido, em nome dos interessados, a presença de 
S. Excelência o Ministro da Educação Nacional e declarei – devo 
dizer, não com absoluta convicção, – que, melhor do que eu, os 
estagiários manifestariam o seu reconhecimento ao Estado 
através dos trabalhos que ali se iriam iniciar com proveito para a 
Arte nacional… Compunha-se esta primeira Missão de doze 
estagiários e dois académicos agregados – um português e o 
outro estrangeiro. Do grupo dos estagiários faziam parte seis 
pintores, quatro arquitectos, um escultor e um formador. Pondo 
de parte os dois académicos agregados, que, com as sua perfeita 
compreensão de ideia a que obedecem as Missões Estéticas de 
Férias, com o entusiasmo e a inteligência do seu trabalho, com o 
seu elevado comportamento, constituíam o melhor exemplo 

que se poderia desejar expor à consideração dos jovens estagiá-
rios; – estes, por seu lado, nem sempre estariam à altura da bela 
oportunidade que generosamente se lhes ofereciam – ? Isto por 
deficiência do regulamento ou da maneira como fôra instalada a 
Missão? – De modo nenhum. O alojamento no Convento de 
Cristo, graças em grande parte ao auxílio do Seminário das 
Missões Ultramarinas fez-se com propriedade e perfeita 
adaptação, nada faltando ás necessidades de um estágio de 
férias para gente estudiosa. O académico agregado Príncipe 
LouKomski, bem conhecedor por experiência própria de 
instituições semelhantes em Madrid, Granada e Londres, 
confirmou-nos a qualidade mais que satisfatória das condições 
da nossa instalação e do nosso regimento, aliviando-nos de 
qualquer dúvida que porventura a atitude nem sempre inteli-
gênte, nem sempre de esperada cordura, de alguns estagiários 
nos pudesse suscitar. De modo geral, porém, a disciplina pôde 
felizmente ser mantida por completo dentro da feição entre 
familiar e académica que julgamos dever adoptar. Ás refeições 
sentavam-se tôdos de roda de uma só mesa e procurámos 
sempre, em conversa com os Snrs. académicos, sustentar certa 
ambiência espiritual acima das trivialidades de cada dia. É 
mesmo forçoso dizer-se que para o fim da temporada reinou 
uma harmonia perfeita entre os componentes da Missão 
quanto a relações parentes e a dentro do regime estabelecido. 
– Dava-se a cada um inteira liberdade de trabalho, ainda que 
esta liberdade fôsse por vezes mal interpretada, mas sem que 
jámais desistíssemos de procurar orientar os estudantes de 
arquitectura que faziam parte da Missão. No entanto foram 
alguns dêstes os causadores principais da nossa decepção. Pode 
admitir-se num pintor, num escultor, feitio acentuadamente 
avesso a um entendimento largo e comunicativo: pode-se até 
dispensar nestes artistas, sem prejuiso da sua Arte, a dose 
normal de bom senso ou de simpatia humana que é de exigir 
numa criatura da nossa espécie. O arquitecto, pelo contrário, 
como cultor da Arte social por excelência, há de possuir uma 
mentalidade igualmente aberta a todos os apelos da Vida que 
nos cerca, não só pelo mundo psíquico como nas sujeições de 
ordem material. E por isto foi que de preferência insistimos 
numa tentativa de aproximação junto dêstes jovens companhei-
ros. – Pois serviram estas relações para nos confirmarmos na 
impressão que cedo havíamos colhido que a maioria dos 
estudantes se preocupava em demasia com os resultados 
lucrativos da Missão, num sentido mercantil, e com pouquís-
simo interêsse pelos problemas espirituais ou própriamente 
artísticos. – A um arquitecto a quem me vi obrigado a admoes-
tar pelo mau uso que estava fazendo do sem tempo e da sua 
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situação em detrimento de outros candidatos preteridos, fiz ver 
que na sua idade eu tivera de procurar por meios particulares o 
que êle ali encontrava, com todas as comodidades e vantagens, 
numa feliz iniciativa do Estado. Expliquei-lhe como durante 
parte da minha aprendizagem havia tido de palmilhar as terras 
d País, sujeitando-me bastantes vezes a mau passadio, para 
colher elementos da arquitectura vernácula. E a tudo isto êle 
respondeu com uma pergunta céptica: – Se eu considerava êsse 
esfôrço como bastante lucrativo……… Uma pequena colecção de 
livros de Arte e História, que tivemos o cuidado de levar para a 
Missão, também não logrou despertar qualquer espécie de 
interêsse de parte dos arquitectos entre os quais alguns não 
conheciam o Haupt nem se quizeram dar ao cuidado  – quanto 
mais não fôsse – de o folhear durante o estágio de Tomar……… 
Com isto está tudo dito. E se relato aqui estes pormenores é 
para fundamentar a minha opinião de que dos nossos estagiá-
rios poucos estariam à altura de compreender sequer o alcance 
das Missões. Estranho quanto possa ser, alguns foram ali com a 
idêa num lucro material imediato, e de alguns pintores quis-me 
parecer que a sua única preocupação seria a de produzir grande 
número de quadros…… vendáveis. Não obstante este aspecto 
pouco animador, não deixámos de organizar uma interessante 
excursão aos grandes Monumentos Nacionais da região, mas o 
que nos pareceu dispensável foi a série de conferências que 
havíamos planeado realizar convidando alguns ilustres mestres 
a irem ao Convento de Cristo falar aos nossos estagiários. Em 
vista do resultado pouco brilhante da primeira Missão Estética 
de Férias, temos nós motivo para desanimar? De maneira 
alguma. Esta primeira experiência serviu-nos de ensinamento e, 
dando-nos uma idêa da mentalidade talvez predominante entre 
os nossos jovens artistas, só nos veio advertir da necessidade de 
procedermos com redobrada cautela à escolha dos candidatos a 
futura Missão. É certo que cada um é livre de encarar a Vida e a 
Arte conforme muito bem entender ou à sua maneira; mas o 
que também não oferece dúvida é que nestas Missões Estéticas 
de Férias não pode haver lugar para quem confunda o culto da 
Arte com mercantilismo, ou para quem não reconheça a 
necessidade de se inspirar nas fontes históricas, étnicas, 
paisagísticas do nosso País. Sôbre qualidade das obras dos 
nossos estagiários, nada direi porque são objecto de uma 
exposição que em breve se realizará; mas já que apontamos o 
deficiente resultado da nossa primeira Missão, não quero deixar 
de dizer que me parece indispensável, para mais acertada 
escolha dos candidatos ao próximo futuro estágio, que o 
regulamento da Missão seja de novo anunciado com bastante 
antecedência e sobretudo – que ás entidades artísticas, seja 
dado cabal conhecimento da parte dos candidatos e portanto 
impedir que apareçam estagiários não só sem a devida prepara-
ção profissional, como principalmente destituídos de boa 
vontade ou com falta da indispensável parcela de aprêço e de 

compreensão que um estágio desta ordem exige. Foi encerrada 
a primeira Missão Estética de Férias a 22 de Setembro dêste ano 
de 1937. Para o alojamento o funcionamento da Missão 
contribuiu em grande parte o auxílio das seguintes entidades: 
– o Seminário das Missões Ultramarinas, o antigo vogal 
correspondente do extinto Concelho Superior de Belas Artes 
em Tomar Snr. Professor Henrique Tavares, o Sr. Director da 
Escola Industrial e Comercial de Jácome Ratton, o Comando da 
III.ª Região Militar e o Instituto de Sidónio Pais, em Lisboa.

Lisboa, Dezembro de 1937
O Director da I.ª Missão Estética de Férias: [a) Raul Lino.»
_____________________________

«Primeira Missão Estética de Férias. 
Relatório
Em cumprimento do que determina o Decreto-Lei n.º 26 

957, de 28 de Agosto de 1936, inaugurou-se em Tomar, no dia 
8 de Agosto do corrente ano, a primeira Missão Estética de 
Férias – cerimónia presidida por S. Ex.ª o Ministro da Educação 
Nacional, com a assistência do nosso saudoso Presidente Dr. 
José de Figueiredo e de todas as pessoas que ali quiseram com-
parecer. Por determinação de S. Ex.ª o Ministro não fôra dado 
carácter oficial a esta inauguração e não se fizeram convites 
formais, no entanto, entre muitas outras personalidades, assis-
tiram as autoridades da cidade de Tomar.

Pronunciou em primeiro lugar um notável discurso o 
Snr. Dr. José de Figueiredo, – lição magistral em que, depois 
de se referir ás vantagens que as Missões Estéticas de Férias 
oferecem aos nossos artistas, pôs em relevo as qualidades par-
ticulares que tão altamente valorizam o local escolhido para 
este primeiro estágio, expandindo-se em seguida nas mais 
interessantes considerações acerca da Arte – em especial da 
arquitectura e da pintura, e acabando por um apelo aos nossos 
arquitectos para que se não deixem seduzir pela miragem da 
novidade, sempre tão perigosa quando, movidos apenas pelo 
desejo de inéditismo ou obedecendo ao jeito das modas, os 
artistas arbitrariamente procuram desprender-se da tradição, 
ainda no que esta tem de mais imediato e natural.

Usou depois da palavra S. Ex.ª o Snr. Ministro Dr. Carneiro 
Pacheco que por uma forma de grande elevação se referiu ao 
significado nacionalista desta instituição. Semelhantemente 
ao que dissera o nosso saudoso Presidente, o Snr. Ministro 
da Educação Nacional insistiu na crítica de certa arquitectura 
da actualidade, elaborada no alheamento da feição especial 
que caracteriza o período histórico que a Nação Portuguesa 
atravessa, e terminou realçando a importância de colocar os 
artistas, os cultores do belo, em contacto com a terra portu-
guesa como fonte de inspiração.

Como director da primeira Missão Estética de Férias eu 
havia agradecido, em nome dos interessados, a presença de S. 
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Excelência o Ministro da Educação Nacional e declarei – devo 
dizer, não com absoluta convicção, – que, melhor do que eu, 
os estagiários manifestariam o seu reconhecimento ao Estado 
através dos trabalhos que ali se iam iniciar com proveito para a 
Arte nacional.

Compunha-se esta primeira Missão de doze estagiários 
e dois académicos agregados – um português e o outro 
estrangeiro.

Do grupo dos estagiários faziam parte seis pintores, quatro 
arquitectos, um escultor e um formador.

Pondo de parte os dois académicos agregados, que, com as 
sua perfeita compreensão de ideia a que obedecem as Missões 
Estéticas de Férias, com o entusiasmo e a inteligência do seu tra-
balho, com o seu elevado comportamento, constituíam o melhor 
exemplo que se poderia desejar expor à consideração dos jovens 
estagiários, – estes, por seu lado, nem sempre estariam à altura 
da bela oportunidade que generosamente se lhes oferecia.

Isto por deficiência do regulamento ou da maneira como 
fora instalada a Missão? – De modo nenhum.

O alojamento no Convento de Cristo, graças em grande 
parte ao auxílio do Seminário das Missões Ultramarinas fez-
-se com propriedade e perfeita adaptação, nada faltando ás 
necessidades de um estágio de férias para gente estudiosa. O 
académico agregado Príncipe LouKomski, bem conhecedor por 
experiência própria de instituições semelhantes em Madrid, 
Granada e Londres, confirmou-nos a qualidade mais que satis-
fatória das condições da nossa instalação e do nosso regimento, 
aliviando-nos de qualquer dúvida que porventura atitude por 
vezes estranha de alguns estagiários nos pudesse suscitar.

De modo geral, porém, a disciplina pode felizmente ser 
mantida por completo dentro da feição entre familiar e aca-
démica que julgamos dever adoptar. Ás refeições sentavam-se 
todos de roda de uma só mesa e procurámos sempre, em 
conversa com os Snrs. académicos, sustentar certa ambiência 
espiritual acima das trivialidades de cada dia.

É mesmo forçoso dizer-se que para o fim da temporada rei-
nou uma harmonia perfeita entre os componentes da Missão 
adentro do regime estabelecido. – Dava-se a cada um inteira 
liberdade de trabalho, ainda que esta liberdade fosse por vezes 
mal interpretada, mas sem que jamais desistíssemos de procu-
rar orientar os estudantes de arquitectura que faziam parte da 
Missão. No entanto alguns destes deram motivo a justos repa-
ros da nossa parte.

Pode admitir-se num pintor, num escultor, feitio acentuada-
mente avesso a um entendimento largo e comunicativo; pode-se 
até dispensar nestes artistas, sem prejuízo da sua Arte, a dose 
normal de bom senso ou de simpatia humana que é de exigir 
numa criatura da nossa espécie. O arquitecto, pelo contrário, 
como cultor da Arte social por excelência, há de possuir uma 
mentalidade igualmente aberta a todos os apelos da Vida que nos 

cerca, não só pelo mundo psíquico como nas sujeições de ordem 
material. E por isto foi que de preferência insistimos numa tenta-
tiva de aproximação junto destes jovens companheiros.

Serviram estas relações para confirmar a impressão que 
cedo colheramos de que alguns dos estudantes haviam acor-
rido à Missão com uma ideia errada do seu significado e da 
sua altíssima importância. Não havendo sido tomado a sério 
o programa anunciado, confundindo o estágio com umas 
simples férias, os resultados desta primeira experiência não 
puderam infelizmente assumir por completo o carácter próprio 
de Missões desta natureza, e, ao lado de estudos a menos ou 
interpretações mais ou menos superficiais do “meio” em que 
nos encontrávamos, debalde se procurará por entre o trabalho 
dos estagiários qualquer manifestação de um anseio mais pro-
fundo, ou o fruto prometedor de uma personalidade vigorosa, 
Trabalhou-se… eis o que podemos dizer.

Não obstante este aspecto pouco animador, não deixa-
mos de organizar uma interessante excursão aos grandes 
Monumentos Nacionais da região, mas o que desta vez nos 
pareceu dispensável foi a série de conferências que havíamos 
planeado realizar convidando alguns ilustres mestres a irem ao 
Convento de Cristo falar aos nossos estagiários.

Em vista do resultado pouco brilhante da primeira Missão 
Estética de Férias, temos nós motivo para desanimar? De 
maneira alguma. Esta primeira experiência serviu-nos de ensina-
mento e só nos veio advertir da necessidade de procedermos com 
redobrada cautela à escolha dos candidatos a futuras Missões.

Já para a próxima, segunda, M. E. de F. não poderá alegar-se 
desconhecimento da feição ali adoptada como regime de vida 
e – sobretudo – teremos o cuidado de anunciar com acentuada 
insistência o espírito a que devem obedecer estas estadias nas 
mais interessantes paragens históricas do País, submetendo os 
candidatos previamente a um conveniente inquérito.

Às entidades interessadas em recomendar alunos ou jovens 
artistas será dado cabal conhecimento dos factos que aqui rela-
támos. Poder-se-à deste modo evitar mal entendido da parte dos 
candidatos e portanto impedir que apareçam estagiários não só 
sem a devida preparação profissional, como principalmente des-
tituídos de boa vontade ou com falta da indispensável parcela de 
apreço e de compreensão que um estágio desta ordem exige.

Foi encerrada a primeira Missão Estética de Férias a 22 de 
Setembro deste ano de 1937.

Para o alojamento e funcionamento da Missão contribuíu 
em grande parte o bom auxílio das seguintes entidades: o 
Seminário das Missões Ultramarinas, o Snr. Professor Henrique 
Tavares, de Tomar, o Sr. Director da Escola Industrial e 
Comercial de Jácome Ratton, o Comando da III.ª Região Militar 
e o Instituto de Sidónio Pais, em Lisboa.

Lisboa, 30 de Dezembro de 1937
O Director da I.ª Missão Estética de Férias: [a) Raul Lino.»
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3.13. 1938. ARRANJO ARTÍSTICO DOS PALÁCIOS NACIONAIS

Fig. 19 LINO, Raul – «[Arranjo artístico dos Palácios 
Nacionais]». [Parecer]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Direcção 
Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais [Repartição 
de Estudos e Obras de Monumentos]. 24 Agosto 1938. 3 
f. Consultado no Arquivo da Família Raul Lino em Lisboa, 
Armário B: Pasta da Superintendência Artística dos 
Palácios Nacionais.

11 Outubro 1938
Lisboa
Direcção Geral da Fazenda Pública

No dia 11 de Outubro de 1938, pelas 16:00, numa reunião convocada por António Luiz
Gomes – Director Geral da Fazenda Pública – e perante o Director dos Museus Nacionais e os 
Conservadores dos Palácios Nacionais, Raul Lino na qualidade de Arquitecto Chefe da Repartição 
de Estudos e Obras de Monumentos da DGEMN - Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais, apresentou um plano geral de arranjo e decoração dos Palácios Nacionais.
O ponto de partida dessa apresentação foi este parecer redigido no mês de Agosto anterior a 
pedido de Henrique Gomes da Silva, Director Geral da DGEMN.
Na sequência destes episódios e das sugestões ali expostas, o arquitecto seria nomeado
a 31 de Outubro oficialmente Superintendente Artístico no Arranjo e Decoração Interior dos 
Palácios Nacionais, cargo que iria exercer até 1974, mas ao qual se dedicou com particular 
intensidade no período de preparação das Comemorações dos Centenários da Fundação do Estado 
Português (1140) e da Restauração da Independência (1640) realizadas na segunda metade do 
ano de 1940.
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havia de tornar em entreposto para guarnecimento dos Palácios 
Nacionais e outros edifícios de representação, e repositório de 
grande quantidade de peças de mobília artística - produto, quasi 
sempre, de disposição das fortunas antigas casas fidalgas e de 
colecções particulares - que dia a dia são postas em almoeda, 
acabando por serem levadas para fora do país.

Organizado assim êste serviço, fácil se tornaria completar a 
decoração e apurar o guarnecimento dos Palácios Nacionais.

Quer a direcção superior do arranjo dos Palácios e a 
superintendência no depósito de mobiliário e adereços do 
Estado recaísse ou não na mesma entidade, eu julgo mais 
prático serem estas actividades exercidas por pessoa ou pessoas 
especialmente para tal fim nomeadas e, embora expostas 
à censura da VI Secção da J.N.E., no entanto livres para 
exercerem as suas funções com a independência que justificasse 
as responsabilidades assumidas ao aceitarem o cargo.

Fazer depender directamente estes serviços, em que é 
indispensável a concorrência de várias qualidades de ordem 
individual e subjectiva, de determinações da VI Secção da 
J.N.E., afigura-se-me pouco prático. A Sub-Secção de Artes 
Plásticas da VI Secção é composta, como tôdas as comissões 
numerosas, de individualidades de diferentes matizes; as suas 
reuniões periódicas são constituídas por uma quantidade 
variável de vogais que pode mudar bastante de critério e 
predilecções consoante os acasos da sua composição; resulta 
de aí que em matéria de gôsto - elemento indispensável na arte 
de decorar - as resoluções da Sub-Secção seriam no decorrer da 
época naturalmente falhas na unidade; acrescendo a isto que 
o trabalho destas comissões é quasi sempre moroso e - quanta 
vez, - devido à citada irregularidade, arrematado por conclusões 
imprevistas, se não desconcertantes. Portanto, a nosso ver, as 
funções de decorar e guarnecer os Palácios devem ser exercidas 
por uma pessoa independente habilitada a agir com presteza, a 
tomar resoluções oportunas, e que possa dispor dos materiais 
que existem em depósito. Não queremos dizer que não fôsse 
nomeada uma comissão, mas esta deve ser presidida pela 
pessoa que tudo determine em matéria de gôsto, enquanto que 
os restantes vogais se preocupariam com as aquisições e a parte 
administrativa e financeira na execução dos trabalhos.

Os Srs. Conservadores, como seu nome o indica, teriam 
bastante que fazer com a conservação dos Palácios, e poderiam 
ainda prestar valioso auxílio à entidade dirigente do arranjo 
geral, desde que revelassem aptidões competentes.

De modo genérico, eis o que se me afigura ser a maneira 
mais eficiente de promover com rapidez comparativa e 
necessária propriedade o arranjo dos Palácios Nacionais.»

«Desde há muitos anos se faz sentir a falta de um arranjo 
apropriado, de carácter artístico, em quasi todos os Palácios 
Nacionais.

Até ao advento da República, os Palácios eram residência da 
família real, onde se acumulavam objectos da sua propriedade 
ou uso particular juntamente com móveis e adereços do 
património da Nação.

Eram as pessoais reais, os administradores da casa real, 
quaisquer individualidades palacianas ou os almoxarifes quem 
dispunha mobiliário e adornos nestas residências.

A partir de 1910, porém, mantém-se nos Palácios Nacionais, 
nomeadamente naqueles que se acham devolutos, certo estado 
que, quanto ao seu aspecto artístico, merece a classificação de 
desarranjado. Isto em parte é devido ao desalinho que neles se 
produziu após a saída da família real, à facilidade com que se 
ia buscar às antigas residências material para guarnecer outras 
repartições do Estado, ao intuito popularista de se conservar o 
carácter pessoal do arranjo dos antigos tempos, e também, por 
vezes, a uma ou outra interferência que se esboçou, da parte de 
funcionários autorizados, para remodelaçao parcial do aspecto 
decorativo das salas.

Se bem que as residências de que estamos tratando não 
se possam tôdas considerar sumptuosas ou equiparáveis 
a museus, não há dúvida de que muito teriam a ganhar 
com serem condignamente arranjadas e guarnecidas. Já a 
diversidade do seu estilo, da sua fisionomia, convida o arranjo 
de cada Palácio de acôrdo com o seu carácter especial, dando a 
cada edifício a valorização arquitectónica que mais lhe convém 
e, simultaneamente, procurando o maior realce que dentro da 
respectiva ambiência para cada objecto exposto seja possível 
obter-se.

Está portanto indicado que deveria haver uma direcção 
artística geral e superior que abrangesse em conjunto todos 
os Palácios ou antigas residências, com plenos poderes para 
escolha, destrinça, disposição e arranjo dos objectos que 
haviam de guarnecer tôdas as suas salas e dependências, - 
uma entidade que pudesse facilmente deslocar de um para 
outro palácio os objectos que se acham agora baralhados, mal 
expostos ou de qualquer modo desaproveitados, com prejuízo 
do seu valor histórico ou decorativo. Deixaria assim de haver 
edifícios ou salas com aspecto desordenado ou de decadência, 
por falta de inteligente arranjo; e, por outro lado, também não 
se perderiam no meio de tal barafunda, como hoje sucede, 
obras de Arte de verdadeiro valor.

Outro serviço que parece indispensável organizar seria o 
de um depósito geral de mobiliário e adereços do Estado que se 
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3.14. 1939. A CASA PORTUGUESA

Fig. 20 LINO, Raul – «A Casa Portuguesa». [Conferência 
apresentada no Curso de Férias da Faculdade de Letras 
de Lisboa em 1939]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 1939. 26 f. 
Consultado no Arquivo da Família Raul Lino em Lisboa, 
Armário B: Pasta Relatórios, Artigos e Pareceres (2.º vol.), 
265 A.

Verão 1939
Antigo Casino Internacional do Monte Estoril
Curso de Férias da Faculdade de Letras de Lisboa

Quatro anos depois de apresentar no Brasil a conferência «Casas Portuguesas do Século XVIII»  
[< P.268], publicada em 1937 no livro Auriverde Jornada, Raul Lino repete no Verão de 1939 
grande parte da mesma conferência num Curso de Férias da Faculdade de Letras de Lisboa.
À alteração do título para «A Casa Portuguesa» corresponde também nova introdução (texto em 
negrito) sobre a «expressão» da casa portuguesa, ilustrada com oito fotos do Palácio Nacional 
de Sintra e da Quinta da Bacalhoa em Azeitão; certas alterações na ordem dos parágrafos; 
eliminação pontual de outros e supressão de 5 dos 44 diapositivos da conferência original, sem 
que se perca o sentido geral de apresentação do tema.
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cabe a V. V. Exas tirar a súmula do nosso arrazoado como 
quem procura extrair de uma novela mal alinhada o 
retrato da protagonista. Diligenciaremos não exagerar as 
qualidades, nem ocultar deficiências – à maneira do que 
soem fazer os namorados quando descrevem o objecto dos 
seus encantos, e não deixaremos de citar traços negativos 
que mais quando êles melhor  nos ajudem a compreender 
a feição portuguesa das nossas casas.

O que determina um tipo de habitação é naturalmente 
a sua planta mais  característica. Devemos começar por 
dizer, logo de entrada, que nós não temos uma planta 
típica que pudesse caracterizar a casa portuguesa através 
dos tempos ou em qualquer período da nossa História. A 
casa romana, por exemplo, possui seu tipo bem marcado, 
a série completa de divisões em disposição ordenada e 
constante: “vestibulum, atrium, tablium”….

Existe também a casa típica inglesa, cujas origens 
vêm do tempo dos Tudors, e de mais para trás ainda. 
– Não, – desistamos de procurar a planta-modêlo por 
excelência da casa portuguesa; – não existe. Mas se não 
temos a típica planta geral da habitação, encontramos, 
como adiante veremos, vários elementos ou motivos 
típicos que concorrem para caracterizar a nossa casa 
tornando-a fàcilmente reconhecível. – feições diversas, 
que não qualquer sistema mais ou menos rígido de plantear. 
Esta condição que acabamos de apontar, não a devemos 
perder de vista; e poderíamos porventura relacioná-la 
com certos traços fundamentais da nossa maneira de 
ser. ¿ Porque será que umas nações criaram, e mantêm 
através dos tempos, pelo menos a disposição nuclear da 
sua habitação; que tendências naturais, que propensões 
de temperamento, em suma – que qualidades étnicas 
permitem que certo povo saiba organizar e aperfeiçoar a 
planta da sua habitação, criando e conservando sem custo 
um tipo representativo de casa nacional? – Por outro lado, 
o nosso feitio um tanto dispersivo, muito pouco afecto 
à disciplina, certo desprêzo de convenções, o aprêço de 
exterioridades, – mas e, ao mesmo tempo, a comprovada 
lhaneza e liberalidade dos nossos costumes – explicarão 
talvez que o interêsse das casas portuguesas reside mais 
no estilo de que elas se revestem em alçado, do que nas 
disposições de planta, – manifesta-se antes no processo de 
adaptação ao ambiente exterior do que na concordância 
sistemática com quaisquer hábitos marcantes rígidos  do 
viver dos seus moradores. É certo também que a casa se 
modifica conforme as variadas condições climáticas e os 

«A todos nós tem acontecido por vezes quando 
querermos descrever a fisionomia de qualquer pessoa 
muito nossa conhecida a encontrarmos certa dificuldade 
em o fazer. De gente que estamos habituados a ver com 
freqüëncia, nem sequer sabemos com exactidãotamente 
qual a côr dos olhos ou do cabelo; o nariz parece-nos 
entre grande e pequeno; da boca só podemos dizer que a 
julgamos regular; enfim, pouco mais adiantamos sôbre os 
traços fisionómicos do nosso velho conhecidoretratado  
que a classificação vaga que consta dos sinais do seu 
passaporte policial: tez clara, olhos castanhos, boca, 
nariz, orelhas, queixo, etc. regulares. – No entanto, só 
por grande distração confundimos o aspecto de muitas 
dezenas centenas  de pessoas do nosso conhecimento, a 
quem seguramente e à distância sempre tornamos sempre 
a reconhecer com facilidade. É que o que se nos grava 
na memória são elementos muito positivos mas difíceis 
de descrever. É a proporção ou relação de medida e de 
tom entre as diferentes feições, as distâncias e ângulos 
característicos determinados, – isto é – elementos de 
ordem matemática que todos apreendem institivamente, 
que os artistas sabem copiar, mas que só a ciência pode 
reduzir à escala e a números. Mas a para dêstes tópicos de 
ordem científica, há também a expressão da fisionomia, 
atitudes características, gestos freqüentes que muito 
nos ajudam a reconhecer as pessoas; e estes elementos 
da expressão expressivos – é muito mais aos artistas que 
compete descrever demonstrar  ou sugerir, do que aos 
homens de ciência.

Quero crer que com a casa portuguesa se dá qualquer 
coisa de semelhante ao que se passa com essas pessoas 
que reconhecemos à légua mas que não somos bem 
capazes de descrever, esmiuçando os seus traços em todo 
o pormenor. A casa portuguesa distingue-se sobretudo 
pela sua expressão. Se as suas características podem ser 
reduzidas a números, creio que êsse trabalho seria ainda 
mais árido e menos recreativo que uma dissertação 
antropométrica. Nós vamos procurar descrever alguns 
momentos mais expressivos da casa portuguesa sem 
pretendermos fazer a sua história completa. Isto mesmo 
que nos propomos levar a cabo, não é de fácil realização 
e não saberíamos dar em meia dúzia de linhas páginas  o 
retrato fiel, absoluto, da nossa casa através da História. 
Vemo-nos portanto obrigados a abusar da paciência da 
V. V. Exas enquanto esboçamos várias impressões ou 
imagens que se ligam com o assunto desta palestra, e 
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expressão altaneira etc. São freqüentes estes exemplos 
em terras de Castela, enquanto que nada de semelhante 
encontramos em Portugal. Nunca foi no equilíbrio geral 
ou na compreensão rigorosa do valor das proporções 
que residiu a nossa fôrça. Somos dotados de exuberante 
robustez na maneira de compor, de basta fantasia 
no pormenorizar; é-nos corrente o desenvolvimento 
decorativo ou arquitectural no sentido do pitoresco, mas 
fomos sempre um tanto avessos à noção perfeita das 
proporções – e de aí o facto de concebermos a grandeza 
em arquitectura de maneira diferente da dos castelhanos. 
Por outro lado, se nos não é instintivo o sentido daquilo 
a que se chama pròpriamente grandeza, em compensação 
revela-se nas nossas casas do século XVIII certa expressão 
que podemos designar pela palavra largueza, na sua 
acepção figurada. A quem for corrente o significado e a 
diferença destas duas expressões – grandeza e largueza, 
logo também lhe será clara a distinção entre estas duas 
feições que caracterizam respectivamente os dois  povos 
vizinhos.

Se queremos abranger num quadro a os aspectos 
típicos da habitação portuguesa nas suas sucessivas fases 
históricas, comecemos por verificar que, dos tempos 
medievais, no estilo românico já nada ou quasi nada existe 
subsiste  da construção domiciliária, – quando muito 
alguma porta rudimentar de arco de volta perfeita, em 
qualquer dessas povoações mais arredadas das grandes 
vias de comunicação ou apertadas na cinta de muralhas 
dalgum castelo roqueiro. É nestes povoados que vemos 
então também, em abundante número de exemplares, 
trechos de casa do período gótico, como, por exemplo, 
em Marvão ou Castelo de Vide, onde as moradias com 
vãos ogivais se alinham a par umas das outras ao longo 
das tortuosas vielas. – Se exceptuarmos o que resta de 
antigos castelos – Guimarães, Leiria, Óbidos etc., ou 
do vetusto Paço de Sintra, as raras obras de construção 
civil que desta época existem ainda nalgumas vilas do 
país mal merecem a designação de arquitectura, pelo 
muito rudimentares que são; e nada têm de especial que 
as caracterize como casas portuguesas, quer exterior, 
quer interiormente. De resto No demais, estamos mal 
elucidados sôbre estes primeiros períodos da casa 
portuguesa, mas não é difícil supor que nestes nos  
tempos de luta e conquista, x quando a fronteira que nos 
separava dos mouros estava longe de se fixar, a habitação 
portuguesa forçosamente não deixaria de ser muito 
primitiva e rude.

A nossa arquitectura civil começa a ser interessante 
com a série de construções amouriscadas que 
encontramos distribuídas por todo o Sul, a partir de 

costumes das gentes das províncias em que se construiu, 
surgindo aqui e além regionalismos ora motivados pela 
existência de determinados materiais, ora condicionados 
por tradições do local.

Sendo relativamente pequeno o território do 
continente português, é de espantar a diferença que 
existe entre casas das diferentes regiões de Portugal, 
onde verificamos não só a diversidade dos materiais 
empregados, como também – por vezes – o contraste 
de elementos que constituem feição importante do 

domicílio da casa. Assim, por exemplo, sendo o lar e a 
cobertura o núcleo original dae qualquer habitação, já 
aqui encontramos marcada diferença no modo como são 
tratados estes capitais componentes da nossa casa. Vemos 
em todo o Sul a chaminé em grande honra. Por mais 
modesta que a casa seja, não lhe falta sua chaminé bem 
ostensiva, – no Alentejo, ampla e ressaltada da frontaria, 
– no Algarve, de recorte caprichoso e tôda perfurada 
no alto como essas rendas de papel que envolvem as 
guloseimas populares. A partir da Beira para o Norte, 
pelo contrário, a chaminé perde tôda a importância 
decorativa, chegando a não existir nalgumas regiões onde 
o escoamento do fumo das lareiras se opera de qualquer 
modo, inclusìvamente pela telha vã da cobertura.

Mas a diferenciação de tipos ocorre também por 
vezes, de maneira flagrante, com relação ao país vizinho. 
É de notar que fronteiras políticas possam constituir 
barreira tam eficaz no impedir que de regiões próximas e 
vizinhas se adoptem certas disposições apropriadas a um 
clima comum e a condições de vida semelhantes. Vemos 
assim, por exemplo, que no Sul de Portugal nunca foi 
introduzida aquela feição tam própria e habitual da casa 
andaluza: o pátio interno. – Mas há mais. Existe também 
em certos exemplos, marcada diferença no espírito que 
anima a arquitectura das casas, independentemente da 
diversidade de materiais ou de maneiras de construir, isto 
é – puramente quanto à expressão das fachadas, e isto 

leva-nos a reparar na relação íntima que existe entre a 

arquitectura e a maneira de ser dos povos. Se atentarmos 
nalgumas pequenas construções da vizinha Espanha, em 
Salamanca ou em Ávila, por exemplo, vemos aí casas cujas 
frontarias não comportam mais que uma porta e dois ou 
três pequenos vãos, e as quais, no entanto, nos dão na 
sua resumida arquitectura a impressão de verdadeiros 
pequenos palácios; isto apenas graças à maneira como 
foram proporcionadas as suas partes; na porta é a 
relação entre o alto dintel e o vão, são as dimensões das 
janelas comparadas à superfície de parede fechada, é a 
altura a que estas pairam acima do terreno, o balanço 
da cimalha, outras disposições que dão à fachada uma 
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A
Aqui está um aspecto de conjunto do Paço de Sintra. 

Trata-se aqui de residência real, é verdade, mas nos 
seus aspectos parciais é sem dúvida comparável a 
outras quaisquer casas de habitação daquele tempo. 
Manifesta-se aqui tôda a influência mourisca, desde a 
composição acavalada dos corpos da construção, até ao 
vago emprêgo do azulejo e à existência da obra de alfarje 
no tecto da capela.

meados do século XV. É êste um dos aspectos mais 
curiosos da nossa arte de construir. Com a importação 
dos elementos orientais, ou directamente de Marrocos ou 
através da Espanha, – isto é – com a introdução da Arte 
mudêxar e sua combinação com elementos manuelinos, 
apareceu um estilo decorativo a que o Sul do país deve 
grande parte do seu encanto arquitectónico. Há um 
sabor de fantasia, como se fôsse – uma reminiscência das 
“Mil Noites e Uma”, sempre que o Oriente se vem ligar ao 
Ocidente; – depois de Bizâncio, Veneza; e a Sicília, e agora 
El-Garb na Península Ibérica. Obras desta modalidade, 
que já representa marcado feitio nacional, encontram-se 
ainda em várias terras do Alentejo (principalmente em 
Évora e em Beja), constituem núcleo importante do Paço 
de Sintra e estendem-se até Santarém, parecendo que 
mais para Norte raro se propagou esta feição estilística.

Vem depois a época de prosperidade do Rei Venturoso 
e surgem por todo o país inúmeras construções com a 
marca inconfundível do estilo manuelino, – arquitectura 
rica, sobretudo no pormenor, que varia conforme a conta 
em que estão dosados doseados seus elementos principais 
– o gótico, o mudêxar, o do Renascimento e o naturalista.

Mas… neste retrato que tentaremos  esboçar da 
casa portuguesa, não menos  proponhomos  descrever 
o processo completo do seu desenvolvimento. A casa 
portuguesa não é como um indivíduo; assemelha-se 
mais a uma dinastia, e não nos seria possível retratar 
agora aqui todos os sucessivos membros que a compõem. 
Poderemos fazer como alguns historiadores que, para 
apontarem as características de duma família, escolhem 
de preferência aquele dos seus membros que incarne 
na sua pessoa maior número de qualidades ou defeitos 
característicos da sua estirpe.

Para não tornar esta palestra demasiado sêca, antes 
de tentarmos focar o tipo que escolhemos e sôbre o qual 
nos espraiaremos mais, vejamos primeiro alguns dos seus 
antecedentes, como quem folheasse um álbum com velhos 
retratos de família.
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B C
Outro pátio. O azulejo foi, na origem, herança 

dos mouros, mas ganhou raízes no país. Cada vez se 
vulgarizou mais o seu emprêgo. Mais tarde, certo 
nosso desprêzo pelo jôgo de volumes na arquitectura, a 
tendência para tudo vermos em superfície e o manifesto 
desinterêsse pelo claro-escuro – foram, quanto a nós, 
condições favoráveis à decoração de azulejo pintado, que 
se apurou, intensificou e generalizou aqui como em mais 
parte alguma, – tam certo é que êste modo de decoração, 
pela frescura da sua técnica, pela graça que se pode 
imprimir em sua factura e pelas vantagens materiais que 
oferece, indicado estava num país meridional pobre de 
tradições na arte da carpintaria e onde, como dissemos, o 
espírito decorativo se exercia por índole e de preferência 
no sentido superficial.

A B
Trecho de um dos muitos pátios do palácio. Vãos 

geminados, de sabor mourisco. Rodapé de azulejo.



MARTA ROCHA MOREIRA · O VALOR DO TEMPO. O PROGRAMA INTELECTUAL E ARQUITECTÓNICO DE RAUL LINO 3. O ARQUIVO PESSOAL DE RAUL LINO: AMOSTRA  359

D E
Agora a Quinta da Bacalhoa em Azeitão: construção da 

primeira metade do século XVI. O pátio da entrada, já de 
feição italianizante; e agora um aspecto da quinta:

C D
Decoração de uma das salas.
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F G
Um aspecto do terraço todo decorado com cerâmica,

E F
- o grande lago com as “casas do fresco”.
E agora aínda, como transição para o tipo que vamos 

analisar mais pormenorizadamente, só mais duas vistas 
da esplêndida quinta seiscentista dos marqueses de 
Fronteira, nos subúrbios da capital:
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Barroco e as causas profundas que determinaram a sua 
eclosão, encaremos agora simplesmente os seus efeitos na 
arquitectura quando a nova maneira de sentir irrompe, 
estabelecendo uma delimitação nítida e marcante entre 
duas épocas. Teremos assim encontrado como que a clave 
e a pauta sôbre que se desenhou uma das fases mais 
curiosas e mais características da história da nossa casa.

O aparato arquitectónico do Renascimento, baseado na 
Antigüidade clássica, mantém até às suas últimas fases 
carácter absolutamente estático. Os alçados são por assim 
dizer ordenados segundo o sistema de estâncias ou estrofes 
que se sobrepõem. Cada elemento tem seu princípio – ou 
base – sôbre que assenta, sua parte média e seu coroamento; 
isto é – como que uma estância completa e independente que 
se integra no conjunto da obra. As fachadas aparecem-nos 
sempre constituídas por elementos sobrepostos perfeitamente 
estáticos, acamados uns sôbre os outros ou dispostos em 
andares. Nestes alçados do Renascimento, a rítmica, quere 
dizer – o movimento de que a arquitectura se anima na 
nossa imaginação é, por assim dizer, de natureza cifrada; e 
é à sensibilidade do observador que compete descobrir esta 
rítmica mentalmente, pondo-a em jôgo.

Ora a grande diferença que, para nós, existe entre o estilo 
do Renascimento e o Barroco é que os arquitectos desta 
última época não se contentam, como os do Renascimento, 
com os rítmos cifrados. Preferem-nos bem aparentes, – 
o movimento esboça-se primeiro, é vincado com ênfase 
mais tarde; modifica-se o sistema arquitectónico que de 
estático que era, se torna pouco a pouco em dinâmico. 
Os elementos que compõem os alçados pendem cada 
vez mais para a acentuada fluência. Começam os perfís 
moldurados por engrossar, transbordando do recorte fino 
renascentista; as pilastras rompem através dos andares 
e já não respeitam a divisão da fachada em estâncias ou 
estrofes; elementos divisionais que até aqui se mantinham 
em marcada horizontalidade, entram agora de se animar 
num movimento ondeante, cada vez mais exagerado, até 
que por fim tôda a frontaria ganha rítmo de dança, não 
sendo raro terminarem os frontões no alto das empenas 
por um recorte de curvas e contracurvas que sugere o passo 
cadenciado de algum minuete ou sarabanda. – É agora, 
sôbre estes ritmos ondeantes e mais ou menos livres que o 
gôsto na arquitectura se expande e desenvolve com maior 
originalidade.

Enquanto na França, durante todo o século XVIII, se 
continuavam a construir casas à maneira de Mansart, de 
Levau e de outros mestres de acôrdo com o preceituado 
pelos teoristas, – em Portugal, a arquitectura das moradias 
afastava-se muito de qualquer academismo em uso na 
França ou na Inglaterra. Àparte alguma ou outra disposição 

G H
e um trecho do jardim (o grande tanque) igualmente 

ornamentado com azulejos e estátuas.
H
Renunciaremos à Dispensaremos a  evocação de outros 

curiosos exemplares, testemunhos do viver de várias fases 
da nossa História, para nos concentrarmos de preferência 
na revisão do que constitui talvez a casa que reune 
maior número de elementos típicos e a mais expressiva 
daquilo a que se entende usualmente pela designação 
de casa portuguesa; – refiro-me ao período barroco na 
arquitectura da nossa habitação.

Não é destituída de significaçãodo  a circunstância de 
haver sido justamente o período barroco aquele em que 
a nossa arquitectura se expandiu com mais liberdade, 
maior fantasia e de modo mais original. Não bastam 
favoráveis condições económicas – o aumento da riqueza 
particular – que naquela época concorreram para o maior 
desenvolvimento das nossas construções, para explicar o 
fenómeno de floração exuberante na arquitectura barroca 
das nossas casas.

Podemos dizer que êste interessante período na 
história da nossa habitação coïncide com os reinados de 
D. João V, de D. José e de D. Maria I; isto é – prolonga-se 
por todo o século XVIII. Enumerar as obras mais 
importantes, apresentar uma lista de artistas que 
durante essa temporada trabalharam em Portugal, fixar 
números, e datas e nomes  não será tam elucidativo 
para a compreensão da nossa casas setecentistas como a 
análise das características que distinguem a essência da 
Arte barroca daquela que imediatamente a antecedeu, 
– generalidades que nos permitem traçar com precisão, 
na arquitectura, o limite entre o modo de sentir do 
Renascimento e o do chamado Barroco.

Que tem o estilo barroco tam diferente de outras 
modalidades na arquitectura? Não querendo reeditar 
aqui o muito que se tem dissertado sôbre o espírito do 



O VALOR DO TEMPO. O PROGRAMA INTELECTUAL E ARQUITECTÓNICO DE RAUL LINO MARTA ROCHA MOREIRA362  3. O ARQUIVO PESSOAL DE RAUL LINO: AMOSTRA

2
Parece esta figura querer personificar êsse espírito 

acolhedor que caracteriza a casa portuguesa. Frequënte é 
haver nas entradas ou nas escadas, uns figurões de tamanho 
natural, recortados em azulejo, de alabardeiros, pagens 
ou guardas, turcos ou orientais, que dão as boas-vindas aos 
recémchegados.

de pormenor, debalde se procuraria na casa portuguesa, em 
conjunto, qualquer reminiscência de obra correspondente 
nesses dois países.

Se quisermos traçar na Europa a linha de afinidades do 
nosso Barroco e do nosso Rococô, temos de a fazer baixar 
ao Mediterrâneo, tocando na Sicília, para depois passar pela 
Itália até aos países da antiga Áustria, onde viria talvez a 
arrematar na Boémia.

É sobretudo nas províncias da Beira e do Norte que o 
barroco floresceu em abundantes exemplos verdadeiramente 
curiosos no fantasioso pitoresco da sua fisionomia.

Sem grande cuidado na organização da planta, a 
casa portuguesa do século XVIII distingue-se, quanto à 
sua arquitectura, pelo pitoresco das fachadas, pelo seu 
carácter decorativo, e apresenta-se-nos sempre com certa 
boa catadura, muito prazenteira, acolhedora, despida de 
academismo, num à-vontade comunicativo que bem parece 
traduzir o espírito hospitaleiro dos seus moradores, tanta 
vez gabado por viajantes estrangeiros.

E assim, são quasi sempre a entrada e a escada talhadas 
com invulgar largueza, exagerada por vezes; esmeradas as 
salas de jantar; amplíssimas as cozinhas. – Num palacete em 
Braga, na parede do átrio fronteira à porta de entrada, entre 
dois arcos, um gentil-homemzinho esculpido no granito faz 
sua mesura de saüdação a quem chega de fora.
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4 5
Aqui um dragão em uniforme e completamente 

apetrechado, pertence à casa bastante modesta que a seguir 
vamos ver –

2 3
Um exemplo a meio de uma escada em Lisboa.

3 4
E êste aqui [4], numa casa bem modesta, tem um 

gesto convidativo para os que se aproximam da porta. 
(Naturalmente o dono desta casa não compartilhava a 
opinião daquele que dizia que as visitas dão sempre grande 
prazer… quando não é à entrada, é à saída!)
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6 7
Agora aqui um gentil-homem todo taful, já mais 

empertigado. Talvez pertencesse esta casa a qualquer 
novo-rico daquele tempo. Está situada no Paço do Lumiar – 
elegante estância de veraneio no século XVIII, nos subúrbios 
de Lisboa. – A seguir veremos o gracioso pátio de entrada 
desta mesma casa.

5 6
Quando menos se espera, aparecem decorações ricas de 

azulejo desta ordem. É a fachada traseira duma pequena 
casa com frente para apertada viela no bairro do Castelo 
em Lisboa. É preciso ir aos quintais mais próximos para se 
descobrir êstes interessantes azulejos.
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8 9
Aqui têm Vs. Exas. um exemplo de escada. É de um 

palacete na cidade de Portalegre. Mainel ricamente lavrado 
nos belos mármores de Extremoz. Silhares de azulejo.

7 8
Pela portinha que dá para a quinta, divisa-se o velho 

teixo, mais que centenário, com seu banco em volta, e, ao 
fundo, a borda alta do tanque de cantaria.

Em certa casa no Norte havia a figura de um mordomo, 
feita de barro cozido, que, de chapéu na mão e sôbre um 
pedestal, recebia os hóspedes a meio do átrio de entrada. – 
São pormenores significativos a revelar a preocupação dos 
donos da casa.

Em geral o azulejo, como mais característico elemento da 
decoração, estende-se pela escada acima; as salas têm azulejo 
de roda, e do mesmo interessante material são guarnecidos 
os terraços, os muros do jardim, e até os próprios alegretes 
das flores, – decoração encantadora de graça e de frescura.
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10 11
Esta bela porta fazia parte dos importantes jardins à 

volta da vivenda que acabamos de observar, – jardins hoje 
infelizmente devastados. A decoração estende-se da roda da 
quadra, com figuras – algumas alegóricas ou mitológicas, – 
grandes vasos com frutos, flores etc,. numa linda policromia.

11
Os silhares de azulejo nas salas ostentam por vezes 

alegorias ou conceitos figurados; de preferência, porém, 
ilustram cenas do viver da sociedade – seus devaneios e 
entretenimentos, sessões de música, dança, jogos, caçadas; 
mais tarde – figurinhas da comédia del’arte, chinesices, 
emolduradas sempre por belos enconchados. Por fim estes 
elementos da moldura sobrelevam em importância ao 
próprio assunto dos painéis, invadem o campo todo em 
exuberante decoração composição ou transformam-se nos 
delicados motivos do fim do século – grinaldas, pâmpanos, 
rosinhas de toucar, laços e açafates de variada fruta em que 
debicam passarinhos ligeiros e multicolores.

O espírito que anima estas composições deixa-nos por 
vezes saborear o doce viver de outros tempos e, nas cenas 
que os painéis nos depintam, em harmonia com o destilno 
de cada sala, perpassa aquele perfume de galantaria que 
evoca a época das guerras do alecrim e da mangerona. Nem 
nas cozinhas deixa de ser aplicado êste género de decoração. 
Nos palácios da Mitra, de Loures, do Poço-do-Bispo, no do 
Correio-mor, – todos do termo de Lisboa, – as cozinhas eram 
templos da abastança, com enormes lareiras providas de 
enormes inúmeras fornalhas, mesas e poiais de mármore, e, 
nas paredes, a mais bem-humorada decoração de azulejos 
alusiva à preparação dos manjares, com fiel reprodução de 

9 10
Nesta frente de casa, virada para os jardins, a decoração 

de azulejo é particularmente rica. Por infelicidade, a 
propriedade está mal tratada, havendo sido praticada, entre 
outras barbaridades, a abertura de desenxabida janela que 
destrói tôda a simetria.
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com “ um prato de sopa, outro de cozido, outro de assado, 
outro de guizado, e quatro pratos de sôbremesa.”

Quanto à sôbremesa, é interessante o facto de, como 
já dissemos, ser a doçaria em grande parte confeccionada 
pelas freiras, o que contribuía certamente para intensificar 
as relações entre a sociedade bem instalada na vida e as 
gentís enclausuradas do convento. Digo gentís, porque 
outro qualificativo menos terreno não me parece quadrar 
às autoras de receitas famosas que tinham por título: peitos 
de Vénus, papos de anjo, toucinho do céu, perninhas de Sto. 

Amaro, barriga de freira, – tal a exquisita nomenclatura 
anatómico-mística e pagã dalgumas especialidades vindas 
daqueles estabelecimentos religiosos.

Mas, não sejamos injustos para com os do século XVIII, 
se davam importância às salas da mesa, freqüentes eram as 
residências que, a par dessas simpáticas divisões, incluíam 
igualmente excelentes bibliotecas. São célebres as livrarias 
dos Duques de Lafões, dos Condes de Sabugosa, dos 
Taroucas, a do Marquês de Pombal em Oeiras e outras mais.

O interior das casas oferecia aspectos característicos que 
prendiam a atenção dos estrangeiros e de que estes, uma 
vez por outra, tomavam apontamento em seus diários de 
viagem.

O chão das salas, que, no campo e no Sul, se fazia 
freqüentemente de tejolo, era muitas vezes revestido por 
esteiras de palha finíssima, quando não coberto pelos 
tapetes nacionais de Arraiolos ou até pelos muito preciosos 
vindos da Pérsia.

Levantando os olhos, o visitante estrangeiro encontraria 
a par dos tectos primorosamente modelados em estuque – 
ao sabor da moda, outros que mais o deviam interessar por 
serem de tradição original portuguesa, todos de madeira 
e em forma de masseira ou de cúpula poliédrica, mais ou 
menos enriquecidos com molduras, obra de talha, doirados e 
telas pintadas.

pescado, caça, enchidos, presunto e exuberantes grinaldas de 
apetitosa fruta.

Se as cozinhas são assim, amplas e vistosas, calcule-se 
a importância dada às salas de jantar. – Como Vs. Exas. 
sabem, o uso de salas destinadas exclusivamente a tomar 
as refeições data só do século XVIII. E neste ponto, o nosso 
país acompanhou bem a evolução dos costumes, pois 
que por tôda a parte encontramos estas salas de jantar 
a que sempre em Portugal se ligou grande importância. 
Efectivamente, elas correspondem bem aos epicúreos 
costumes daquela época, que se desenrolavam à roda da 
mesa lauta, fartamente guarnecida de baixela de prata e de 
ricas loiças da China, e onde se encontra sempre lugar à larga 
para parentes, amigos, parasitas e forasteiros que o acaso ali 
junta.

Manifesta-se acentuada predilecção pelas pinturas a 
fresco nas paredes, do azulejo para cima, com representação 
de païsagens mais ou menos reais, mais ou menos 
verosímeis, e onde o orientalismo ao gôsto do tempo não 
raro se manifesta.  

Estas salas, onde as circunstâncias o permitam, ficam 
sempre em comunicação com algum eirado, alpendre, 
terraço ou jardim – alegre desafôgo, tanto mais apreciável 
nas ocasiões em que, segundo o lindo hábito da sociedade 
elegante, os convidados se levantam da mesa do jantar para 
irem abancar em outro recinto anexo, melhor saboreando aí 
as frutas geladas e os mil doces confeccionados pelas freiras 
e que constituem a delicada sôbremesa.

É conhecido o exagerado aprêço que nesse tempo davam 
ao confôrto corporal que as boas refeições despensam e cujos 
resultados podemos observar nos retratos setecentistas em 
que abundam as faces rubicundas, o lábio carnudo reluzente 
e aquela expressão satisfeita própria dos temperamentos 
sangüíneos e que parece querer desculpar o excesso adiposo 
das figuras.

A mesa não só era farta, como também pesada bastante. 
Domingos Rodrigues, cozinheiro de El-rei, célebre cordon-bleu, 
preconizava para um banquete regular, por exemplo, a seguinte 
ementa: “1º. caldo de galinha com sopas, e logo sopas de vaca; 
2º. leitões assados, guarnecidos com galinholas; 3º. pombos 
com cardos em fricassé; 4º. pernas de carneiro de cassis; 5º. 
empadas de peru sem osso; 6º. pastéis folhados de coelho; 7º. 
ôlha podrida em massa, que é a melhor; 8º. leite com ciricaia.”

Esta lista de pratos, que só de a ouvir nós ficamos 
enjoados, testemunha de facto, aptidões fisiológicas hoje 
desconhecidas. E não era só das altas classes privilegiadas 
o abuso da comida; nas reformas pombalinas para a 
reorganização ndos serviços do exércitos, estabelecia-se por 
exemplo, que os ajudantes de campo se deviam contentar 
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esquecidos; e  quando a noite chega, a aragem das quintas 
traz o perfume nostálgico do jasmim, da magnólia e dos 
laranjais em flor. E estes jardins pequenos têm o encanto 
das velhas tabaqueiras cinzeladas, cravejadas de rosas e 
esmaltadas de figurinhas galantes; têm a magia encantadora 
das velhas caixas de música, com árias de floricultura, 
sarabandas de côr…

Jardins interiores são também as capelas e oratórios 
que em nenhuma casa faltam; jardins aonde as almas dos 
moradores vão em passeio. Tam descuidado é o plantear 
das casas, que, muitas vezes, para se ir de um a outro lado, 
forçoso é passar pela tribuna da capela ou por defronte do 
oratório. E isso que importa? Os santinhos de casa do século 
XVIII, tratados com respeito e carinho, não são de infundir 
respeito terror. A religiosidade é amável; prazenteira tôda a 
devoção. A côrte do céu aloja-se no seio da família, participa 
das alegrias e das desgraças do lar, está em contacto íntimo 
com a vida quotidiana. Êste convívio cordeal porém não 
é isento de amuos. Haverá ocasiões em que a menina da 
casa, contrafeita por lhe correrem mal os amores, relegue, 
de castigo, a imagem do Stº. António para o fundo do poço 
no quintal. Suspenso por uma corda, aí aguardará o Santo 
casamenteiro que desapareçam as razões de queixa da 
autoritária moçinha, para então ser reentronizado no altar 
da família.

Os oratórios e as capelinhas são a exposição destas 
íntimas relações intersiderais, documentadas por mil 
objectos de terna devoção: lindas imagens de talha ou barro 
modelado, ricamente coloridas e doiradas com exuberância; 
quadradinhos e promessas com molduras de seda bordada 
a matiz e lantejôilas – obra mimosa das freiras; altares que 
parecem as páginas de um livro de Horas iluminado, – tudo 
envolvido em sanefas de tafetá, palmitos, ramilhetes e 
polícromas florinhas de maravalha.

---------
Exteriormente, sempre achei que a arquitectónica 

destas casas setecentistas do Norte tem muito feitio de 
indumentária; e é talvez por esta razão que elas são tam 
evocadoras. Não julgamos por vezes distinguir nos ombrais 
duma porta a linha fugidia das abas de casaca daquele 
tempo? Não há coroamentos que lembram a curva do 
chapéu de três bicos? Arremates que têm recorte de fivela 
ou que parecem a portinhola duma algibeira? – Nalgumas 
construções mais ricas, as fachadas animam-se de um 
movimento bamboleante de dança, que toma as molduras e 
cimalhas e que leva estas a terminarem no alto das empenas 
com o desenho sugestivo de mesuras coreográficas.

Os portais são largos; avantajadas, as janelas. A 
cobertura tem sempre o çanqueado tam particular das 
casas portuguesas, que dá ao telhado a sua inconfundível 

12
É êste um tecto como é vulgar encontrar-se nas casas 

antigas. Alegoria predilecta do Amor – virtude entronizada 
no século XVIII.   12 

No decorrer do século, as decorações murais a fresco 
sucediam-se aos forros de damasco, – aspecto mais solene 
e pomposo, mas que o espírito ligeiro da época ia tornando 
cada vez mais contrário aos ditames da moda. O que fica 
porém de mais característico nas casas do século XVIII, é 
a original decoração de azulejo que envolve as escadas e as 
galerias e que, alastrado por todo o interior, transborda para 
os pátios, terraços e alpendres, e inunda os jardins da sua 
Arte graciosa, destra e deliciosamente superficial.

Por isso os jardins têm grande encanto. Não são em geral 
talhados na escola de Lenôtre, e poucos são os exemplos 
talhados inspirados nesse estilo. O que caracteriza o jardim 
verdadeiramente português é o arranjo brincado, colorido, 
caleidoscópico dos recintos fechados por muros altos, 
separados por altas sebes que dividem o jardim em outras 
tantas surpresas cheias de côr – cascatas de embrechados 
compostos de loiça da China, cristais, seixo, vidraria de 
Veneza e vária bugiganga; encontram-se bancos de azulejo, 
alegretes; esplendor de mil trepadeiras que se reflectem 
na grande esfera de vidro plantada no meio do jardim – tal 
astro-rei no centro do florido universo. Há caramanchões 
ensombrados, onde as fontes coxixam amorosamente 
enquanto o Sol doira as murtas recortadas e a alfazema, 
fazendo rescender das bordaduras de buxo velhos aromas 
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14
Propriedade desprezada hoje; num local por onde já 

não passam seges nem traquitanas. Não foi sem uma ponta 
de melancolia que descobri e copiei aquela inscrição – 
testemunho discreto de um dia de festa que se passou há 
precisamente há 151 anos. A lápide que nos revela estas 
vicissitudes, está inserta na parede da casa, por cima da 
porta, à sombra do sicômoro que se vê na fotografia.

Mas há outras legendas, mais curiosas aínda. A meio 
caminho entre Lisboa e o Porto, existe uma casa à beira da 
antiga estrada real, onde se lê esta inscrição: 

“NO ANO DE 1692 FOI ESTA CASA HONRADA COM 
A VISITA DA SERENÍSSIMA D. CATARINA DA GRAN 
BRETANHA. EM 1704, O SERENÍSSIMO SENHOR 
D. PEDRO II DE PORTUGAL, E DOIS DIAS DEPOIS 
O SERENÍSSIMO SENHOR D. CARLOS III, HOJE 
IMPERADOR DOS ROMANOS; EM 1738 O SERENÍSSIMO 
D. MANUEL, INFANTE DE PORTUGAL, TODOS FIZERAM 
GRANDES HONRAS AOS DONOS DESTA CASA, 
PERMITINDO-LHES QUE SEGURASSEM NO ESTRIBO E 
SERVISSEM À MESA, 1738”

Portugal, no intervalo das guerras em que se viu metido, 
foi durante o século XVIII essencialmente pacífico. O serviço 
militar parecia resumir-se em cortezias e guardas-de-honra. A 
vida corria fácil. No seu optimismo, o país pôde assim resistir 
aos dois terramotos – o sismo de 55 e o Marquês de Pombal. 
E, quanto a miséria, não sei se a teria havido – a autêntica 
miséria, carência daquilo que se conhece, que se compreende 
e, que se aprecia e deseja. É quasi certo que não houve. 
Viajantes estrangeiros que percorreram o país naquele tempo, 
– alguns bastante empenhados em carregar as sombras 
do quadro da vida portuguesa, – nada têm que nos dizer 
a tal respeito; notam apenas a existência dêsses mendigos 
de profissão, exploradores rotineiros da caridade, essas 

linha espraiada e doce como a lona de qualquer tenda. Em 
contraste com o granito pesado que guarnece vãos e cunhais, 
as superfícies caiadas dão às construções certo ar de alegria 
que também é muito próprio das nossas vivendas. Por 
entre ramadas, castanheiros ou olivedos, sorriem as casas 
eternamente, até durante a decrepitude e a ruína, como 
certas criaturas que conservam certa expressão de beatitude 
através de tôdas as adversidades. A caiação mais vulgar é 
alva como a roupa còrada ao Sol; mas emprega-se muito tôda 
a gama dos amarelos – desde o limão e o amarelo-Nápoles 
até ao tom quente do oiro velho; usou-se também com 
predilecção a côr de rosa, que dá às casas o mais terno dos 
sorrisos, e, por vezes, em algumas mansões da aristocracia, a 
côr do sangue de boi, reflexo – quem sabe – do gôsto fidalgo 
pelas diversões tauromáquicas.

Esta arquitectura simples, pitoresca, desprendida e 
cheia de bonomia dá-nos perfeitamente a ideia do que 
foi êsse século sereno e feliz que desconheceu as grandes 
lutas e em que os hábitos patriarcais imprimiam à vida 
o mais suave dos coloridos. Portugal era então, no dizer 
dum contemporâneo, “torrão de açúcar”, e, na verdade, 
as casas dessa época reflectem o bem-estar, a lhaneza, 
como que uma conformidade filosófica que está muito 
longe das preocupações enciclopedísticas daquele tempo. 
Que impressão não nos faz o toparmos aqui e acolá com 
certas legendas comemorativas inscritas nas fachadas! 
– “A MUITO ALTA, MUITO PODEROSA E AUGUSTA 
RAINHA FIDELíSSIMA D. MARIA I, NOSSA SENHORA, 
ACOMPANHADA DE SUA REAL FAMíLIA, VEIO A ESTA 
QUINTA DIVERTIR-SE NO PASSEIO E SERVIR-SE DESTA 
CASA EM AGOSTO 3 DE AGOSTO DE 1788.” A casa onde 
está inscrita esta legenda, é esta a  que Vs. Exas aqui vêem.
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15  
Linda casa muito característica – a Casa das Torres, 

em Ponte do Lima. As janelas aparatosas; o doce 
çanqueado da cobertura; os obeliscos – tudo é do mais 
forte sabor português setecentista. Apenas o alpendre, 
aliás de proporções muito agradáveis, é um pouco fraco 
no estilo – uma reminiscência ainda do século anterior, o 
Renascimento.

mesmas figuras estilizadas que nós ainda há pouco tempo 
encontrávamos nos mercados ou nas feiras de fora-de-portas 
e que pareciam extraviados dalgum presépio do Machado de 
Castro.

O que dá às nossas casas antigas interêsse especialmente 
vivo, é também o ambiente em que, na maioria, elas ainda 
se encontram, sobretudo na província, onde os costumes 
guardam por vezes sabor arcáico e onde a vida de família 
mantém aquele carácter patriarcal que há mais de 150 anos 
encantava já os viajantes provenientes de outros climas. – 
Não, as moradias do século XVIII não são, em muitos casos, 
objectos de museu; são, pelo contrário, instrumentos do 
nosso viver de hoje, – instrumentos antiquados, é verdade, 
mas que aínda servem perfeitamente.

Se Vs. Excias não estão fatigadas, podemos ainda passar 
xxxxxxxx ràpidamente uma vista-de-olhos por alguns exemplos 
de casas portuguesas do século XVIII.
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16 17
Casa citadina. É em Braga. Portal, nicho e frontão são 

daquele estilo exuberante e pesado que nos traz à memória 
as refeições suculentas em que há pouco falámos.

15 16  
A Casa de Cadabal, no alto Minho, com suas empenas 

brasonadas. De um lado a capela, do outro o portão do pátio 
de entrada. As ameias sôbre o beiral são uma reminiscência 
de épocas anteriores e, curiosamente, afectam ainda a forma 
quinhentista.
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18 19
O paço arquiepiscopal, também em Braga. Arquitectura 

mais sóbria a que o andar nobre acima da sobreloja dá 
particular imponência.

17 18
Outra casa do mesmo género. É também em Braga e já 

tem vindo reproduzida em revistas ou Histórias de Arte 
estrangeiras.
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Antes de passarmos para outra província, quero mostrar 
a Vs. Excias a Casa da Brejoeira. Tem certa imponência, 
vendo-se que houve o propósito de imitar exemplos 
estrangeiros. Mas, como o beiral à portuguesa desmente esta 
veleidade! Para meu gôsto, o que a torna mais simpática é 
justamente o portuguesíssimo beirado.

19 20
Muito interessante é esta fachada de Guimarães. 

Pertence a casa aos Viscondes de Paço de Nespereira.
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24 23
Agora, da Casa dos Biscaïnhos, na mesma cidade:

20 24
Ainda desta mesma província são estes trechos de jardins 

antigos: – Braga:
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22 26
Uma casa com muito carácter, conhecida pela Casa 

Amarela – em Castelo de Vide.

23 22
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27 2826 27
Esta é em Portalegre. A construção primitiva é do século 

XVII, mas foi transformada no século XVIII, certamente que 
por amor da pompa, como o atestam o portão da entrada e 
sobretudo o grande pavilhão expressamente construído para 
alojar a escada monumental que agora vamos ver:
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29 30
Linda entrada de casa na cidade de Viseu:

28 29
Sem sairmos de Portalegre, aqui temos um portal 

interessante da época de que estamos tratando:
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31 32
É um trôço de boa arquitectura em frente da residência 

do célebre estadista Marquês, em Lisboa. Êste estadista 
era apreciador das boas instalações. Vamos agora ver um 
trecho do seu palácio de Oeiras, talhado com extraordinária 
largueza e rodeado de sumptuosos jardins:

30 31
Isto é a fachada de uma capela, mas de capela anexa ao 

solar de que aqui se vê um trecho do portal. É das tais casas 
que ainda conseguem sorrir na sua decrepitude. Aspecto 
romantizado pela glicínia que floresce no primeiro plano 
e pelo carro de bois que guarda as suas formas arcáicas – 
talvez do tempo dos romanos!

Mas a nossa arquitectura por vezes também toma 
aspectos de monumentalidade. Aconteceu isso no tempo de 
D. João V e no do Marquês de Pombal. Eis aqui um trecho 
para exemplo:
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33 34
Outro aspecto dos jardins verdadeiramente grandiosos que 

circundam o palácio. – Na grande quinta, que era explorada 
agrìcolamente pelo Marquês, havia trechos de monumental 
grandeza, como, por exemplo, esta cascata: 

32 34
Foi neste palácio que se alojou o rei D. José quando 

procurava alívios para a sua doença, nas águas do Estoril.
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35 36
Entre Oeiras e Lisboa, existe o palácio de Caxias, 

antiga residência real de que aqui damos um aspecto dos 
característicos jardins.

34 35
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37 38
Aqui está um exemplo colhido no sítio de Camarate.

36 37
E agora, volvidos a Lisboa, vemos aqui outro exemplo de 

arquitectura verdadeiramente citadina – palácio já dos fins 
do século XVIII.

Para o fim do século, com a sobriedade própria daquela 
época de reacção, manifesta-se por vezes certa influência 
inglesa que imprime um ar digno às casas:
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39 40
São também dos arredores de Lisboa estes trechos que 

vamos ver, de jardins caracterìsticamente portugueses:
É farta aqui a decoração de loiça. Além de extensas 

pinturas de azulejo que recobrem as paredes, com assuntos 
exóticos em que está representada fauna dos países 
coloniais, há bancos, esteios, tanquinhos etc. tudo forrado 
do mesmo material policromado.

40 41
Pela rápida revisão que fizemos de todos estes exemplos, 

escolhidos de entre várias regiões de Portugal continental, 
espero que com alguma ideia se tenha ficado do carácter 
que distingue as nossas residências de há cèrca de 150 ou 
200 anos. Nesta arquitectura em geral pouco académica – 
irregular, fantasiosa e, por vezes, um tanto desajeitada, 
encontra-se no entanto certa qualidade que nos é simpática 
e que nos dispõe bem, – qualidade que se pode designar pela 
palavra, tam nossa, de GRAÇA, cuja personificação aqui 
vemos -

38 39
É do mesmo género o esplêndido palácio de Seteais, em 

Sintra:
Foi o grande arco erigido em honra dos régios visitantes 

D. João VI e D. Carlota Joaquina.
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41 42
representada nesta curiosíssima estátua – figurinha 

grácil de sécia, metida num traje espalhafatoso, entronizada 
junto ao mirante dum velho jardim de Portugal 

42
Nas palavras que constituíram esta pequena palestra 

que Vs. Exas tiveram a paciência bondade de escutar com 
paciência e generosa atenção, não pretendi fazer História; 
quis apenas compor pequeno intróito às fotografias 
reproduções que passámos em revista, completando com 
um pouco de côr o claro-escuro por vezes deficiente da 
fotografia.»
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3.15. 1941. A PROPÓSITO DA SÉ DO FUNCHAL.  
A RESTAURAÇÃO DOS MONUMENTOS

8 Maio 1941
Lisboa
Academia Nacional de Belas Artes

Fig. 21 LINO, Raul – «A propósito da Sé do Funchal 
- A Restauração dos Monumentos». [Comunicação 
apresentada à Academia Nacional de Belas Artes na 
sessão de 8 de Maio de 1941]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 
Maio 1941. 11 f. Consultado no Arquivo da Família Raul 
Lino em Lisboa, Armário B: Pasta Relatórios, Artigos e 
Pareceres (2.º vol.), 353A. 

Na sessão extraordinária de 8 de Maio de 1941 da Academia Nacional de Belas Artes, Raul Lino 
apresentou a comunicação «A propósito da Sé do Funchal. A restauração de monumentos» que 
seria prontamente publicada no Boletim IX (1.ª série) da Academia.
O texto tinha sido escrito em Maio 1936, ao serviço da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais, aquando de uma brevíssima visita à Madeira para orientar algumas obras reclamadas 
pelo Cabido da Sé do Funchal, que desde há muito tempo não reuniam consenso entre clero e 
técnicos da ilha, e conheceu uma primeira edição dois meses depois, em Julho de 1936, no Diário 
de Notícias da Madeira.
Em 1941, o mesmo trabalho aplaudido naquela sessão por Matos Sequeira, Paulino Montez, 
Reinaldo dos Santos, Varela Aldemira, Diogo de Macedo, Francisco Franco, Luís Keil, Ortigão 
Burnay, João da Silva, Sousa Lopes e Veloso Salgado, causaria nova e ampliada agitação teórica 
entre os membros de três instituições a que o arquitecto Raul Lino pertencia: a própria Academia, 
a 6.ª Secção da Junta Nacional de Educação e, claro, a Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais.
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mais ou menos estilizado, na composição dos grandes jardins 
monumentais.

No que respeita edificações de carácter religioso, vemos 
nos primeiros tempos do cristianismo aproveitarem-se 
elementos arquitectónicos esparsos, arrancados dos antigos 
monumentos, para as obras mais importantes da época, — o 
que se explica pelas condições sociais primitivas de então, 
reflectidas nas artes e na técnica; e é curioso observar como 
até aos nossos dias se mantêm cadeiras de pedra dos antigos 
balneários romanos a servirem nas igrejas aos bispos católicos, 
e tinas de pórfiro, onde romanos – e romanas – se deliciavam, 
como suporte de mesas de altar!

Desde a Idade-Média até ao século passado, exigências de 
culto – primeiro, depois – amor de sumptuosidade levaram os 
príncipes da Igreja, de acôrdo com os artistas, a transformar 
as casas de Deus acrescentando, sobrepondo obras de todos 
os géneros concebidas ao sabor da própria época em que eram 
projectadas, por vezes até sem a menor preocupação de as 
harmonizar no estilo aos com os monumentos em que elas se 
enxertavam.

Muitas igrejas houve, cujas capelas mores eram construídas 
em estilo românico, cujas fachadas se erguiam logo em 
seguida na Arquitectura gótica. O rei D. Manuel rompia dois 
lados do polígono da severa e primitiva igreja dos Templários 
em Tomar para lhe anexar soberbo côro em que se expande 
o mais extravagante lavor da fase naturalística do estilo 
manuelino, e a própria charela era recoberta da ornamentação 
exuberante em que lhe ficou imprimido estranho sabor 
oriental e fantástico. Em Viseu, no mesmo reinado, são as 
bases românicas dos pilares da Sé lavradas de novo ao gôsto 
daquela época, enquanto o Mosteiro da Batalha se enche, 
durante êste mesmo e o seguinte reinado, de acrescentamentos 
do estilo manuelino ou do Renascimento. O século XVI é fértil 
em grandes transformações por amor da sumptuosidade; em 
Tomar construíu-se o grandioso claustro principal no lugar de 
outro de fresca data mas de gôsto diferente e do qual ficariam 
alguns trechos, ainda hoje patentes; na igreja do mosteiro de 
Belém era derrubada a capela mor manuelina, considerada 
então demasiado pequena, para se erigir a que lá se encontra 
em estilo clássico italianizante, completamente diverso do das 
naves do próprio templo; – e assim por diante.

Os homens daquelas épocas não tinham, como é evidente, 
o sentimento arqueológico da arquitectura. Juntavam com a 
maior naturalidade obras no estilo da sua própria época aos 
monumentos mais antigos. E é bom que assim procedessem, 
pois dêste modo nos legaram notáveis obras de Arte sinceras, 
e não lhes queremos mal por haverem criado por vezes 

«O problema do restauro dos antigos monumentos 
acha-se ligado de perto ao modo como em cada época da 
História é encarada e apreciada a arquitectura das idades 
pretéritas. Percorrendo num breve relance alguns períodos 
mais trilhados da História, temos a exemplificação da variada 
importância que os homens atribuíam e dos tratos que davam 
aos monumentos de eras passadas. Não precisamos contudo 
de ir muito longe para encontrar as fontes de onde partiu o 
sentimento que orientou – ou desorientou – recentes métodos 
de restaurar os antigos monumentos arquitectónicos.

O tradicionalismo dos antigos egípcios e o carácter de 
permanência da sua arquitectura através de tôdas as dinastias 
só nos podem sugerir uma ideia de continuidade de estilo 
adoptada deliberadamente. Também o facto de Hadriano ter 
completado a construção do Olimpieion em Atenas no puro 
estilo grego, não significa que houvesse então da parte do 
imperador romano intuitos de restauração no sentido que 
hoje se dá a esta palavra. Tratava-se de um episódio material 
integrado no geral desejo de fazer reviver o espírito da Grécia 
antiga.

Se viermos para os tempos modernos, encontramos 
no decorrer do século XV, na Itália do Renascimento, o 
despertar e o desenvolver do interêsse pelas ruínas da 
antiguidade clássica, sem que se manifeste, no entanto, a 
ideia do que hoje entendemos por restaurar. Estudavam-se 
os restos dos antigos monumentos que serviriam de base 
ou padrão da nova arquitectura, até que Rafael se propôs 
fazer a reconstituição ideal completa do que fôra a antiga 
Roma, preceituando ao mesmo tempo como deveriam ser 
executados os levantamentos de cada construção descoberta, 
com suas plantas, alçados e secções ; o que não impediu que 
durante a sua curta vida se fôssem escavacando alguns restos 
interessantes dos antigos monumentos, ora transformando 
as vetustas pedras em cal, ora aproveitando-as para nova 
enxilharia. Já o próprio Bramante era inculpado desta pecha, 
merecendo da parte dos entusiastas da Antiguidade o apodo 
de “ruinantem”, e ainda cêrca de 1550 se levavam pedras do 
Colosseum do Teatro de Marcelo para a construção do Palácio 
Farnese. Um comentador dos meados do século antecedente 
lastimava que se procedesse de tal maneira, porque as 
construções novas eram hediondas e só as antigas ruínas 
tinham interêsse (Burckhardt). De facto, surgia também 
por êsse tempo uma maneira sentimental elegíaca de apreciar 
as ruínas, vindo a propósito lembrar como estas serviam de 
fundo às cenas pintadas da Natividade ou da Adoração dos 
Reis magos, não sendo de estranhar que ruínas artificiais por 
fim se introduzissem também como elemento decorativo, 
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Mas já em 1827, o claro espírito de Goethe criticava os 
excessos destas reconstituições arqueológicas, dizendo, numa 
das suas conversas com o amigo Eckermann, que admitia que 
alguém gostasse de ter na sua moradia, entre muitas outras 
salas, um aposento gótico ou chinês, como retiro de devaneio 
ocasional; de isto não devia passar; a imitação do antigo nas 
Artes plásticas, como sistema, era para o autor do Fausto 
verdadeira “mascarada”, merecendo tal mania a sua reprovação 
por contradizer o espírito de actualidade a que nos devemos 
manter na nossa vida de todos os dias.

Teremos de nos reportar de novo ao mosteiro de Alcobaça 
para não deixarmos de registar uma excepcionalíssima obra 
que ali fez entre 1782 e 1786 (Virgílio Correia), quando foi 
erigida a capela dos túmulos em estilo que xxxxx imitar nas 
suas linhas gerais a arquitectura gótica do mosteiro. Notável 
iniciativa dos monges beneditinos, adiantando-se meio século 
à época em que as reconstituições arqueológicas começariam a 
tornar-se coisa natural e vulgar.

Mas eis-nos chegados ao meado do século XIX. Com os 
trabalhos do arquitecto-sábio Viollet-le-Duc, desapareceriam 
todos os escrúpulos que haviam dado lugar à crítica de um 
Goethe. Veio a época dos restauros integrais, mais perniciosos 
que demolições, porque estas roubam-nos o nosso patrimó-
nio, enquanto que aqueles, roubando-nos do mesmo modo, são 
simultaneamente um embuste. Fabricam-se de novo monu-
mentos de tôdas as épocas históricas. Os restauros assumem 
um aspecto didáctico. Quem tem a palavra é o arqueólogo, que 
em nome desta ciência tudo sacrifica à pureza do estilo.

Esta preocupação pedagógica da pureza do estilo foi a 
desgraça de muitos monumentos. Igrejas houve que com esta 
limpeza perderam o que tinham de melhor – autenticidade, 
evocação, poesia, conveniência de ordem prática, pitoresco… 
Restituir o monumento ao seu aspecto primitivo – foi 
pretexto para ousadas transformações que nos oferecem 
uma sêca lição de arqueologia em troca do motivo palpitante 
de vocações sentimentais, fonte de inspiração artística. Por 
causa do feitiço da pureza de estilo, têm-se derrubado obras de 
bastante interêsse - se não arqueológico, pelo menos artístico, 
– têm-se levantado outras de rigoroso estilo histórico, mas de 
nenhuma evocação porque executadas agora sem o prestígio 
da autenticidade e sem o sentimento sincero que valoriza 
as obras de arquitectura. Monumentos há que foram quasi 
inteiramente construídos de novo segundo as regras da ciência 
arqueológica, depois de haverem sido purificados de todas 
as excrescências de épocas posteriores à sua fundação. Estes 
monumentos novi-antigos, integrados na sua forma primitiva, 
esgaravatados, desencascados e novamente revestidos de 
uma pele nova, restituem-nos talvez a sua primitiva forma 
arqueológica, mas perdem fatalmente a vida profunda que os 
animava. Já não nos transmitem o perfume da sua venerada 

conjuntos mais valiosos e interessantes do que seriam os 
primitivos monumentos sem estes acréscimos arbitrários.

O interêsse arqueológico pela arquitectura do passado – 
como já vimos – fazia parte, para os italianos do Renascimento, 
da sua admiração geral por tôda a cultura greco-romana, e os 
artistas inspiraram-se naquela soberba linguagem plástica, 
não para a copiarem servilmente, senão como meio de 
exteriorizarem o seu próprio espírito de renascimento. No 
apreço das ruínas estava porventura o germe do sentimento 
romântico que mais de três séculos depois, exacerbado, havia 
de dar lugar ao desenvolvimento das chamadas restaurações de 
carácter arqueológico.

Do século XVIII temos, no nosso país, curioso e temporão 
exemplo da tentativa de certo acomodamento de feição 
arqueológica na frontaria da igreja do mosteiro de Alcobaça, 
composta de novo no século XVII com alguns elementos de 
inspiração gótica tratados libèrrimamente e sem qualquer 
intuito de enganar a posteridade – simples desejo de 
harmonizar um pouco a nova obra com a arquitectura 
medieval.

Mas o romantismo na Arte, nascido talvez daquele 
interêsse sentimental-elegíaco pelas ruínas, de que acima 
falámos, e o sentido arqueológico originado nas pesquisas 
da antiga Roma na mesma época do Renascimento – 
desenvolviam-se solapadamente e apareciam no decorrer do 
século XVIII, já no signo do Rousseau, sob forma de fantasias 
arquitectónicas em meio de opulentas concepções nos jardins 
da aristocracia. E, – facto curioso, êste diletantismo antecipa-se 
bastante à existência do viveiro literário-romântico de Iena, em 
cuja escola se geraria o moderno sentido histórico.

Desde os meados do século XVIII que começavam a 
generalizar-se os jardins em estilo naturalístico, chamados à 
inglesa, frequentemente combinados com chinesices e outros 
exotismos, que desenvolveram nos fins daquele século, na 
Alemanha, uma fantasia indescritível em matéria de rochedos, 
grutas artificiais, etc. Como manifestação de romantismo 
expresso em arquitectura não conheço exemplo mais curioso 
nem mais antigo que o castelo feudal no estilo da Idade-Média, 
com tôdas as suas características, levantado pelos Landgraves 
em Wilhelmshoehe, nas imediações de Cassel, no terceiro 
quartel do século XVIII. É um capricho de grande senhor, uma 
grande casa de regalo, galantaria dispendiosa. A par dêste 
castelo medieval, havia, dispersos pela propriedade, templos, 
eremitérios, grutas, e até se chegou a projectar uma aldeia ao 
gôsto chinês. A arqueologia começava então a apaixonar as 
pessoas cultas a uma luz romântica e prestava-se a devaneios 
dêste género na gente poderosa e entre os estetas. Em 1801 
construía-se nos jardins do Palácio de Laxenburgo, perto 
de Viena, um castelo gótico, todo guarnecido de móveis e 
adereços em estilo medieval.
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de serviço em igrejas desta categoria, obriga-nos a pensar logo 
de princípio na questão de anexos suficientemente espaçosos.

De entre os anexos, maiores e menores, que circundam o 
edifício da Sé, distingamos os que têm algum interêsse artístico 
e os que a essa luz nada valem. Por outro lado, consideremos 
o que estes anexos possam prejudicar o monumento no seu 
conjunto exterior. Comecemos por êste ponto.

O edifício da Sé do Funchal caracteriza-se à primeira vista 
pelo sabor amouriscado do seu conjunto. Não é só a preciosa 
obra de alfarje no interior da igreja que nos dá esta impressão; 
é o ar recluso do corpo das naves – sem aberturas, quasi para 
o exterior; os grandes panos de parede caiada sem qualquer 
feição arquitectónica; é o aspecto misterioso da sua torre que 
parece inspirada nos alminares marroquinos. A sua frontaria 
ao Poente, tam pobre, e os seus flancos absolutamente 
destituídos de interêsse em si, demonstram de modo claro 
a pouca importância que os edificadores da Sé atribuíam a 
aspectos exteriores. Não temos portanto que encarar êste 
monumento de modesto exterior como se se tratasse duma 
dessas jóias de Arte arquitectónica que tôdas se revestem de 
alto a baixo com o lavor exuberante da obra dos canteiros. E 
ainda assim não estaria no sentido medieval – (e é bem êsse o 
carácter do monumento) – colocar o edifício da Sé no meio de 
vasto tabuleiro livre de todos os lados. Isso é visão urbanística 
que só muito mais tarde surgiu. Pelo contrário, o que está 
bem no espírito da Idade-média é a catedral a erguer-se do 
seio do povoado, em contacto com a casaria, qual pastor, 
de pé, rodeado de seu rebanho. Muitas e grandes catedrais 
daquelas épocas conservam-se ainda nestas condições em 
várias cidades da Europa; e por essa mesma circunstância mais 
parecem avultar e maior impressão de monumentalidade nos 
comunicam.

Isto é, não temos que nos preocupar demasiado com o facto 
de haver anexos em redor da Sé, e podemos sem desrespeito 
pela arqueologia encarar a hipótese da sua existência, 
atendendo não só à necessidade interna que os determina, 
como a um outro motivo de não pequena importância – o 
elemento pitoresco que tanto valoriza os aspectos exteriores.

Efectivamente, o que mais se aprecia, o que mais encanta 
e surpreende, o que constitui motivo de maior interêsse dos 
viajantes, o principal elemento popular de atracção, não é a 
pureza de estilo do monumento, mas o aspecto artístico do seu 
conjunto, e para êste elemento artístico é de grande monta o 
efeito pitoresco que resulta da composição perspéctica, da côr, 
do agrupamento dos corpos, e, inclusivamente, da vegetação 
que os guarnece e acompanha. Devemos portanto considerar 
também o elemento propriamente artístico do conjunto.

Há por certo uma parte da Sé que conviria não ocultar 
por inúteis excrescências – a ousia, com seus botaréus e 
platebandas arrendadas muito interessantes. Seria fácil 

antiguidade, e, na cuidada obra de imitação, lembram-nos por 
vezes o desconsolador aspecto daqueles quadros históricos 
muito perfeitos, elaborados com rigorosa erudição e compostos 
de impecáveis figuras… de cera.

Na conservação dos monumentos antigos há mais coisas 
a atender do que a lição arqueológica. Encaremos agora o 
problema da Sé do Funchal.

A primeira coisa que humanamente nos deve interessar ao 
tratar-se de um monumento que há quatrocentos anos serve o 
fim a que de princípio fôra destinado, é a continuação desta sua 
razão  de existir e a manutenção do conjunto de condições que 
constituem a sua alma, enriquecida no decorrer dos tempos 
ao calor da própria chama que lhe dá vida. As eliminações, o 
arranjo, a limpeza que nos apetece imediatamente empreender 
no venerando monumento, não parte – não deve partir – em 
primeiro lugar da razão didáctica arqueológica, – motivo em 
si de interêsse, mas não primordial. O que nos deve levar a 
promover quaisquer arranjos na Sé madeirense é a urgente 
necessidade de restabelecer no monumento aspecto de maior 
dignidade, de mais perfeito decôro, de harmonia com o alto 
fim a que serve, em harmonia com a História, com o valor das 
preciosidades artísticas que a guarnecem, – numa palavra – 
com tôdas as suas tradições. A uma parte dos beneficiamentos 
é indispensável o sentido arqueológico; mas não é tudo, e 
nunca será de mais o cuidado posto em qualquer arranjo 
ou modificação desta ordem, pois nestas interferências se 
pode atingir por felicidade e irremediàvelmente a alma do 
monumento – êsse imponderável que paira por sôbre todo o 
conjunto da antiga edificação e que é como que a verdadeira 
essência da catedral-custódia.

A quem entra na Sé, logo ferem como principais notas 
discordantes o feitio pretensioso do indispensável guarda-
vento com as suas ogivas bem dispensáveis, e a pintura geral 
marmoreada que reveste as cantarias e que é especialmente 
antipática, já porque revela o propósito errado de querer 
enriquecer por meio de fingimentos, já porque o brilho 
oleoso da tinta contraria o próprio carácter da pedra 
aparelhada com rudeza. Haveria naturalmente que substituir 
o actual guarda-vento por disposição mais discreta que não 
ofendesse a arquitectura das capelas que ali junto se abrem; 
haveria também que tentar a eliminação da pintura a óleo 
das cantarias, – com jeito, porém, para que a emenda não 
resultasse tam mal como o que agora ali se vê.

Uma das primeiras observações que ocorrem a quem 
visite a Sé mais demoradamente é a necessidade de se criarem 
condições convenientes e dignas para melhor exposição das 
preciosidades artísticas que o edifício encerra: ourivesaria, 
alfaias, pintura, paramentos, sem prejuízo do seu emprêgo 
litúrgico usual. Esta necessidade, a par das exigências comuns 



O VALOR DO TEMPO. O PROGRAMA INTELECTUAL E ARQUITECTÓNICO DE RAUL LINO MARTA ROCHA MOREIRA388  3. O ARQUIVO PESSOAL DE RAUL LINO: AMOSTRA

Como o que aqui se indica para a eliminação do corpo baixo 
que poria mais a descoberto uma parte da arquitectura da 
capela mor, assim se entende quanto ao resto do perímetro até 
ao sopé da torre. Suprimir o que for banal e que não contribua 
para o interêsse artístico do conjunto.

tomar a resolução de tudo arrear em volta da igreja. Fácil seria 
igualmente dar execução a êste plano. Mais difícil porém é 
justificar tal propósito, pelas razões acima enumeradas. Dois 
anexos há, pelo menos, que merecem ser conservados. A 
chamada sacristia da Irmandade é uma sala muito completa 
que ocupa o mais baixo dêstes anexos (a), – sala do século 
XVIII com bem desenhados armários de boa madeira, 
metida na parede, silhar de azulejo de assunto figural 
pintado expressamente para ali, etc. – um todo completo, 
verdadeiramente interessante e digno de continuar a servir 
a seus fins e de ser visitado por quem aprecie a Arte de tôdas 
as épocas e não apenas a da época manuelina. O outro anexo 
a que me refiro constitui corpo mais alto (b) e contém uma 
sala de belas proporções que bem mereceria ser composta 
e guarnecida em harmonia com o seu exterior de carácter 
seiscentista e de linhas nobres. Mas, já aqui, entre um e outro 
corpo existe um pequeno anexo (c), baixo, sem nenhuma 
importância e que bem se pode suprimir. Teríamos logo 
melhor perspectiva sôbre a parte Sul da capela mor, vista por 
entre os dois corpos mencionados. E que interessante é êste 
quadro com a grande palmeira no centro, cuja copa se desenha 
de encontro à enxilharia sanguínea da capela mor, imprimindo 
uma deliciosa nota de côr oriental a êste conjunto de corpos 
dominados pela alta torre amouriscada!
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verdadeiras e reconhecidas. E são tanto mais de aconselhar 
estes acrescentamentos, quanto por êles não só seria dada 
a possibilidade de se exporem convenientemente as obras 
de Arte que constituem o tesouro da Sé, como também o 
aspecto exterior do monumento só teria a ganhar com o 
enriquecimento perspéctico dos seus corpos laterais.

Condenável seria porventura o caso de nos propormos dar 
aos novos anexos o aspecto pretensioso de uma imitação do 
estilo manuelino da igreja, ou de qualquer harmonização com o 
vetusto monumento à maneira infeliz dos chamados restauros 
arqueológicos. Escusado será dizer que nós pensaríamos numa 
construção discreta que, sem desmentir o espírito do nosso 
tempo, formasse com o antigo edifício um acorde harmonioso. 
O sentido arqueológico que distingue a nossa época serve-nos 
hoje, não para imaginar imitações ou contrafacções, senão para 
estabelecer a indispensável harmonia entre o novo e o antigo, 
entre elementos que lògicamente têm de ser diversos quanto 
ao espírito, mas que se podem conjugar sem conflito.

Sôbre a frontaria da Sé, difícil é tomar uma resolução. 
Foram-lhe introduzidas, há umas dezenas de anos, alterações 
que hoje não nos agradam mas que nos viríamos embaraçados 
em remediar sem ir para a arbitrariedade. É fora de dúvida 
que não se pode agora prescindir da luz que entra pelas duas 
janelas modernamente introduzidas na fachada. O interior, 
com o seu magnífico tecto de madeira escura que absorve 
enorme quantidade de luz, não ficaria suficientemente 
iluminado só com a velha rosácea. Antigamente não se daria 
tanto pela falta de iluminação, ou porque a vista dos homens 
fôsse mais aguda, ou porque a percentagem dos que liam na 
igreja nunca deixasse de ser ínfima.

Numa coisa se impõe imediatamente obra de reparação 
espiritual e material – na desobstrução da torre de todos os 
postes e respectivas travessas, das polés, dos ganchos, das 
escápulas e das espias que numa complicada teia rebaixam 
irreverentemente esta parte do monumento, tornando-o 
parecido neste ponto a uma central de telefones! É preciso 
que esta mácula deixe de existir e que logo se proceda a uma 
cuidadosa revisão das juntas de tôda a enxilharia. Mas se êste 
desacato é dos mais patentes e irritantes, outras reparações 
também se impõem por respeito ao venerando edifício. Está 
neste caso a reintegração das belas quadras abobadadas que 
se sobrepõem no corpo da torre e que actualmente se acham 
divididas por tabiques, servindo de casas de habitação, - 
disposições banais com que o nobre monumento se não 
compadece. 

São estas as principais considerações que há alguns anos 
nos foram sugeridas pela Sé do Funchal, por ocasião de uma 
visita de poucas horas à Ilha da Madeira.»

Mas, destas eliminações resultará evidentemente prejuízo 
para os serviços da Sé e dificuldades para as funções cultuais. 
Não se admite que uma sede episcopal não tenha as suas 
dependências mais necessárias em directa ligação com a igreja, 
e, no presente caso, há também que atender à vantagem de 
serem as preciosidades artísticas ali existentes condignamente 
instaladas com tôda a segurança em recinto acessível ao 
público, que – se possível – não seja obrigado a atravessar a 
igreja para as ir ver e admirar.

Que solução mais natural, mais depressa indicada, mais 
conforme as tradições, do que a construção de novos anexos? 
Os flancos do corpo da igreja, aquelas superfícies lisas caiadas, 
sem qualquer feição arquitectónica digna de nota, – parecem 
feitas e preparadas para receberem o encôsto dos referidos 
anexos. Não há aqui nada de valia que viesse a ser prejudicado 
com êste acrescentamento – a não ser que futuras pesquisas 
(que não deixariam de se fazer) provassem o contrário. 
Não representa portanto uma ousadia a justaposição de 
novos corpos neste sítio, pois que são necessários e com êles 
nada fica prejudicado – nem material, nem artìsticamente; 
não se pronuncie então a frase de chapa de “condenáveis 
enxertos” a propósito desta obra projectada, porque os 
enxertos só são condenáveis quando prejudiquem o conjunto 
artístico ou quando não se justifiquem por necessidades 
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3.16. 1942. ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM:  
A PROPÓSITO DO RELATÓRIO DA GERÊNCIA MUNICIPAL DE 1941

Fig. 22 LINO, Raul – «[Arborização e Jardinagem: a 
propósito do Relatório da Gerência Municipal de 1941]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. [CML. Vereação]. [14 Abril 1942]. 
4 f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 386.

[14 Abril 1942]
Lisboa
Reunião da Câmara Municipal de Lisboa

Nas sessões de 14 e 23 de Abril de 1942 da Câmara Municipal de Lisboa, os diferentes vereadores 
dedicaram-se a comentar o Relatório da Gerência Municipal de 1941 elaborado pelo presidente 
da autarquia, o Engenheiro Eduardo Rodrigues de Carvalho, que desde 25 de maio de 1938 
substituía o Engenheiro Duarte Pacheco, nomeado Ministro das Obras Públicas e Comunicações. 
Raul Lino intervindo pela primeira vez enquanto vereador inicia o seu discurso com elogios e 
cumprimentos ao presidente substituto, para ler de seguida um texto escrito a propósito do dito 
relatório.
Preocupa-se com questões sobre arborização e jardinagem da capital a que voltará neste contexto 
e em vários artigos publicados na imprensa quotidiana no início da década de 1950.
O texto seria depois transcrito e publicado em discurso indirecto na acta da dupla reunião, 
antecedido por breves palavras de contextualização que aqui se transcrevem igualmente.
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«O Relatório da Gerência Municipal de 1941 tem sido 
devidamente apreciado por todos nós e já alguns dos ilustres 
Colegas se têm pronunciado elogiosamente sôbre êste trabalho 
exposto tão clara e pormenorizadamente. Não me referirei 
à sua parte administrativa e financeira que tem sido tratada 
com tôda a proficiência, mas não desejo passar em claro o que 
respeita a Arborização e Jardinagem, em que se revela tôda a 
competência dos respectivos serviços especialmente onde se 
desenvolveu uma actividade extraordinária para remediar os 
efeitos desastrosos do ciclone. 

Devemo-nos felicitar pelo que se tem progredido no que 
respeita a estes serviços. É consolador verificar o que se tem 
feito em plantações de árvores, cada vez se fazendo sentir mais 
os benéficos efeitos do novo método de tratar o arvoredo das 
ruas públicas.

A cidade de Lisboa é pobre de monumentos e, na maioria 
das ruas construídas nos primeiros decénios dêste século, 
é lamentável o mau gôsto, a ignóbil chateza das frontarias. 
Destituídas por completo dos elementos pitorescos que 
abundam nos bairros antigos, estes arruamentos rectilíneos, 
monótonos e alvares, não podem dispensar a mancha do 
arvoredo que lhes disfarça a pobreza de espírito, servindo-
lhes de tapa-vergonhas. – Felizmente vão-se modificando 
os hábitos dos lisboetas para quem o "estar à janela" já não 
constitui a sua única ocupação quando estão nas suas casas. 
Por isso as árvores nas vias públicas podem tomar o desejado 
incremento, na boa orientação adoptada pelos respectivos 
serviços, que aplaudimos calorosamente.

Também merece, quanto a mim, os maiores louvores a 
maneira como os viveiros municipais se têm desenvolvido 
e como continua a manifestar-se a facilidade com que se 
guarnecem de flores os jardins públicos, como se transformam 
ou se criam, de um dia para o outro, novos ajardinamentos. 
Tudo isto prova a excelente organização dêstes serviços e por 
isso desejo apresentar as minhas felicitações à Direcção dos 
Serviços de Urbanização e Obras, e se me é permitido ao Sr. 
Engenheiro Agrónomo Jorge Gomes de Amorim que está à 
testa dos trabalhos especiais a que me refiro.

Quanto ao critério seguido no arranjo dos jardins públicos, 
conforme está exposto na pág. 34 do Relatório, não lhe posso 
dar a minha concordância incondicional. Apresenta-se aqui o 
sistema adoptado dos grandes arrelvamentos como melhor 
solução para guarnecer as grandes largas superfícies dos 
jardins públicos, e atribui-se a êste arranjo a vantagem de 
dar ao público "a possibilidade de gozer um jardim arranjado 
e econòmicamente tratado". Esta afirmação suscita-me uma 
cadeia de considerações que peço licença para apresentar.

«O Vereador Raul Lino, que a seguir falou, disse que sendo a 
primeira vez que no desempenho do seu honroso cargo tem ocasião 
de falar, deseja apresentar ao Presidente da Câmara os seus sinceros 
cumprimentos e testemunhar pùblicamente a muita consideração que 
desde longos anos mantém pelas suas altas e excepcionais qualidades. 
Êle preside mui dignamente à Câmara da cidade que tem por timbre 
"A mui nobre e sempre leal Cidade de Lisboa"; êle, orador, tem portanto 
grande honra em ocupar o seu cargo e muito prazer em trabalhar sob a 
presidência do Sr. Engenheiro Rodrigues de Carvalho. 

Prosseguindo, disse»:1 

1 Acta da reunião efectuada em 14 e 23 de Abril de 1942. Lisboa: Câmara Municipal de 
Lisboa. ([Abril] 1942), p. 55.
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pela cidade, jardins de recreio, verdadeiros retiros para gôzo do 
bom povo de Lisboa. Refiro-me a certos aspectos da cêrca de 
Sta. Cruz em Coimbra.

E esta é a razão porque não me consolo do efeito adoptado do 
que o plano adoptado para o chamado Parque Eduardo VII vai ter.

Há dezenas de anos que o povo da capital, sem se exprimir 
por palavras, mas pela maneira mais eloquente e com a maior 
evidência, manifesta a falta que sente de campos ou pequenas 
matas onde se possa expandir nos dias feriados ou nas 
horas vagas pelo ano fora em que lhe é seria permitido, sem 
transportes caros e sem maior perda de tempo, usufruir as 
amenidades de locais aprazíveis. onde lhe seja possível passar 
as tardes. Não pede o povo jardins com ruas empredradas, 
grandes placas de relva que lhe é proibido pisar, dispendiosos 
arranjos florais. Basta-lhe a distracção de um retiro mais 
rústico, numa ambiência mais próxima da Natureza, em maior 
conformidade com o carácter paisagístico da região, nada 
incompatível com certa composição estilística, com a ordem 
e o asseio irrepreensíveis. Quando o povo acorre ao chamado 
Parque Eduardo VII, o que procura de preferência não são os 
arruamentos rígidos, com árvores de uma mesma espécie 
plantadas em equidistância, ou de bancos rigorosamente 
alinhados, quer fiquem ao sol ou à sombra; não, o que o povo 
prefere são áreas de expansão, onde se possa recrear com maior 
liberdade, espalhando-se pelo terreno ao jeito da sombra das 
árvores. O povo é também acessível à poesia e parece saber 
apreciar um pouco o bucolismo, em reacção à disciplina do 
trabalho do dia a dia. – Há também na Tapada da Ajuda vertos 

Eu julgo que as grandes superfícies arrelvadas só 
representam um gôzo para o público quando for permitido 
passear-lhes por cima à vontade ou descansar-se, deitado, 
sôbre as mesmas. E quanto a economia de tratamento, 
parece-me haver outros arranjos das grandes superfícies 
bastante mais económicos. Sou mesmo em dizer que esta 
exigência dos grandes planos arrelvados e dos agrupamentos 
de flores que lhe são inerentes – constituem talvez o maior 
estôrvo à propagação das manchas de verdura, dos adequados 
logradoiros públicos de que Lisboa tanto carece. Pressinto 
que a grande despesa de conservação e tratamento que estes 
arranjos exigem são o motivo porque se tem fugido à criação 
dos tam necessários espaços livres ou manchas de verdura para 
recreio dos munícipes menos contemplados pela fortuna.

É meu costume distinguir, arbitràriamente – é verdade 
– e sem justificação aceitável à luz da demografia, entre as 
qualidades do público e as do povo. É possível que parte do 
público saiba apreciar bem os lindos jardins da cidade, que 
eu classifico de jardins ricos. Mas o povo, do que precisa é, 
parece-me, de outro género de logradoiro, de fácil acesso a 
todos os bairros, com boas sombras, sem necessidade de 
canteiros dispendiosos. Nalguns pontos – simples terreiros 
arborizados; noutros sítios arranjos mais formais. – Sem entrar 
em pormenorização técnica, julgo poder dizer que aqui, como 
noutras muitas coisas, a tradição é boa mestra. Para ser breve, 
sintetiso os meus argumentos citando um só exemplo que 
julgo poder servir de paradigma na criação dos jardins, mais 
bosquetes do que jardins, que eu desejaria ver disseminados 
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trechos que julgo poderem servir de modêlo para os logradoiros 
de recreio que estou visionando. Mas não se diga que isto se 
vai fazer na periferia da cidade, longe dos centros de população 
mais densa. Isso ali em grande escala é muito louvável que 
se faça; mas uma coisa não substitui a outra. Os logradoiros 
centrais têm muita razão de ser existir e, se os transferem para 
longe, deixam de ser o que são – deixam de ser centrais.

Ocorre-me, por exemplo, uma área de cêrca de cinco mil 
m2 ou mais que se acha encravada por cima do Intendente 
e com acesso pela Rua Maria da Fonte. É um espaço plano, 
actualmente explorado intensivamente como horta. Não seria 
fácil, uma vez que a guerra acabe, transformar êste terreno 
num logradoiro de recreio, tam útil naquele centro de casaria 
compacta? – Por certo que se encontram outros terrenos 
encravados, pela cidade tôda, planos ou de encosta, que com 
alguma árvores e arbustos plantados dariam recreio e melhor 
ar aos bairros populosos, visto que temos de desistir – ao que 
parece – de contar com um bom parque central. Nas encostas 
da Graça, do Monte, da Penha de França, por baixo do Torel – 
existem áreas que se prestariam especialmente para tal fim.

Por tudo isto, Sr. Presidente, aproveitando a própria 
sugestão do povo e atendendo às soluções suficientemente 
económicas que me parece ter apontado (as despesas nestes 
recintos quasi se limitariam a limpeza e policiamento), 
estimaria que V. Exa julgasse o caso digno de ser ponderado, 
submetendo-o ao estudo dos Serviços de Urbanização e Obras, 
a cuja competência desejo mais uma vez render os protestos do 
meu grande aprêço.»
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3.17. 1943. DEMORANDO-ME EM ROMA ALGUNS DIAS, NÃO 
PUDE DEIXAR DE PENSAR NA NOSSA CIDADE

Fig. 23 LINO, Raul – «[Demorando-me em Roma alguns 
dias, não pude deixar de pensar na nossa cidade]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. [CML. Vereação]. 2 Agosto 1943. 5 
f. AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 409.

2 Agosto 1943
Lisboa
Reunião da Câmara Municipal de Lisboa

No Verão de 1943, Raul Lino preparou um texto de cinco páginas para ler na reunião seguinte da 
Câmara Municipal de Lisboa em que, a propósito de uma recente visita a Roma, desenvolvia os 
seus pensamentos sobre arborização e jardinagem.
A comunicação seria divulgada nos meses seguintes em dois suportes distintos.
O primeiro incluído na acta da reunião publicada no Boletim da Câmara Municipal de Lisboa.
E o segundo, numa transcrição parcial, no dia 18 de Novembro de 1943, nas páginas do Notícias 
Agrícola n.º 560 com o título “O problema da arborização das estradas foi magistralmente tratado 
pelo Vereador Sr. Raul Lino”.
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«Demorando-me em Roma alguns dias, não pude deixar de 
pensar na nossa cidade, pondo em comparação certos aspectos 
das duas capitais e marcando contrastes que não chamarei 
apenas interessantes mas que entendo se podem classificar de 
instrutivos.

– Não vou descrever nem tentar pôr em relevo o que há 
de monumental na cidade eterna, que de todos V. V. Exas é 
bem conhecido, senão directamente, pelo menos através de 
reproduções fotográficas ou gravuras. Não me quero referir à 
maneira como alguns dos seus monumentos estão colocados 
em praças relativamente pequenas, por vezes pequeníssimas, 
sem prejuízo da sua monumentalidade, – pelo contrário, 
com imensa valorização da imponência que os caracteriza. 
Podia também alguma coisa dizer da frequente irregularidade 
que se nota nas disposições urbanísticas de lugares célebres, 
considerados dos mais notáveis dos mundo como beleza 
arquitectónica citadina, em que se verificam desvios de 
eixos ou de alinhamento, divergência de motivos e outras 
assimetrias que é costume causarem a certos urbanistas 
pesadas preocupações e muitas dores de cabeça, mas que 
ali passam despercebidas como circunstância meramente 
secundária que representam, e, na verdade, sem qualquer 
diminuição do interêsse artístico do local. Não quero tampouco 
expandir-me sôbre a pátina geral, tão conhecida na riqueza 
dos seus tons quentes avermelhados e xxxxx de ocre, que em 
Roma reveste não só os monumentos, como também grande 
parte da arquitectura menor e das propriedades particulares, 
imprimindo ao conjunto da velha cidade venerando aspecto 
que ninguém pensa em desrespeitar. –

Por hoje desejo apenas referir-me a um elemento que 
muito contribui para o encanto desta cidade e que é como que 
o acompanhamento harmónico da sua beleza monumental 
– comentário lírico da grande arquitectura de Roma. Quero 
aludir ao arranjo dos seus parques, jardins e locais arborizados.

O que logo de princípio nos seduz é o grande estilo – 
grande e apropriado – de todos estes embelezamentos da 
vegetação que envolve a cidade numa atmosfera ideal de sabor 
clássico. No panorama de Roma as manchas do arvoredo são 
como acordes que acompanham os grandes temas musicais da 
arquitectura urbana.

Como se atinge esta magnífica harmonia? – Pela 
conservação do secular arvoredo e pela plantação 
constantemente criteriosa das espécies mais apropriadas à 
região. Nunca nos esquecemos ali da latitude mediterrânea 
em que nos encontramos. É admirável o cuidado com que são 
conservados exemplares existentes do velho arvoredo. Os 
novos bairros respeitam na sua traça as árvores antigas, que 

«Às 11 horas e 45 minutos do dia 2 de Agosto de 1943, reuniram-se 
na Sala das Reuniões Camarárias dos Paços do Concelho, o Presidente: 
Engenheiro Eduardo Rodruigues de Carvalho, e os Vereadores: Drs. 
Alexandre Ferreira Pinto Basto, João Rodrigues da Silva Couto e José 
Teodoro dos Santos Formosinho Sanches, Júlio Martisn, Luís Teixeira, 
Engenheiro Manuel Duarte Moreira de Sá e Melo, Arquitecto Raúl Lino 
e Vergílio Fonseca, não tendo comparecido os Vereadores: Dr. Fernando 
Frade Viegas da Costa, Engenheiro Lourenço Vaz de Almada, Dr. 
manuel Ribeiro Espírito Snto Silva e Ma´rio Noronha, cujas faltas foram 
consideradas justificadas. […]

O Vereador Raúl Lino, usando da palavra, disse»:1

1 – “Reunião da Ex.ma Câmara efectuada em 2 de Agosto de 1943. Acta .º 71”. [Boletim 
da Câmara Municipal de Lisboa]. Lisboa. (Agosto 1943) p. 1-4. AFRL, Armário B: Cam-
panha da Vegetação.
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naturalidade que reside a explicação objectiva da grande 
harmonia que enobrece o panorama da cidade de Roma.

Tudo o que está certo encerra em si elementos de fôrça ou 
vitalidade. O êrro, êsse, nunca deixa de ser precário; mas o que 
é certo ou natural há de viver contìnuamente por sua própria 
condição. – O arranjo dos parques e dos jardins, como parte 
integrante das cidades, está certo quando nele se empregam 
as espécies que são próprias da região, adaptadas adequadas 
às condições do clima e do solo, e por isso mesmo tradicionais. 
Isto é – o arranjo paisagístico de uma cidade está certo quando 
obedece à lei da economia, que não compreende apenas o 
sentido material do termo, mas refere-se também à estética – 
economia de efeitos.

Beleza e harmonia baseiam-se não só na matemática, como 
obedecem igualmente a leis de uma economia superior, que é a 
seu modo uma forma da matemática.

Já algures tive ocasião de demonstrar que a oliveira é 
a mais portuguesa das árvores, por ser das que melhor se 
integram na paisagem, casando-se perfeitamente com todos os 
terrenos e, sobretudo, em tal harmonia com a nossa atmosfera, 
que a sua ramagem em vez de se recortar no horizonte – como 
sucede nas outras essências · parece, pelo contrário, querer 
diluir-se fundir-se, diluindo o seu verde maguado, na suavidade 
do nosso céu azul. – É importante não esquecer também que o 
produto do seu fruto é do mais fino e abundante que a terra dá.

Eu não sei o que seria a cidade de Lisboa provida de parques 
centrais, que não existem, guarnecida de grandes manchas 
de arvoredo em que predominassem oliveiras, carvalhos de 
todos os géneros, alfarrobeiras, loureiros, pinheiros mansos, 
medronheiros (os Engenheiros Silvicultores que me perdoem), 

ficam enobrecendo a cidade e passam a guarnecer arruamentos 
ou praças, porventura num soberbo desalinho indiferente 
aos preceitos de régua e esquadria. – Entre outros exemplos 
tive ocasião de ver alguns pinheiros mansos seculares que 
agora se conservam erguidos sôbre pequenos taludes, por ter 
sido necessário rebaixar o nível do terreno para abertura de 
novas avenidas. As velhas árvores lá permanecem intangíveis, 
protegidas pela sua classificação oficial que as declara de 
interêsse público.

Além dos pinheiros mansos, encontramos por tôda a parte 
azinheiros, isolados ou agrupados em bosquetes, e o cipreste 
alteroso que acrescenta à paisagem urbana romana sua nota 
meditativa. – Pinheiros mansos, azinheiros e ciprestes são as 
três espécies que abundam e que transmitem à urbe qualquer 
coisa de eterno, de clássico e imutável, dando aos sítios ar 
magestoso e sagrado.

Aos modernos ajardinamentos tem valido em larga escala 
a transplantação de árvores já de porte avantajado, e aí 
completam-se os arranjos com farta disposição de loureiros, 
aloendros, buxo e outra vegetação própria daquele clima e 
daquele solo. – Existem hoje ruas inteiras guarnecidas de 
aloendros desenvolvidos. No longo período da sua floração, 
é deslumbrante o aspecto destas árvores enfileiradas que 
constituem grinalda contínua, côr de rosa ou branca, à frente 
das casas.

Vemos assim não só nos extensos parques centrais e jardins 
públicos, como por tôda a cidade, uma vegetação de género, 
definido, com carácter especial, que emoldura monumentos 
e outras, construções de um modo que nada tem de forçado 
e que nos parece natural, desde sempre existente. E é nesta 
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a contrastar com outras essências menos severas e mais 
garridas, mas igualmente adequadas à ambiência da região. 
Isto é, nós podemos fazer uma ligeira ideia do que isso seria, 
vendo algumas raras manchas da vegetação secular que ainda 
se conserva na Tapada da Ajuda. Mas de uma coisa tenho 
a certeza – é que um arranjo urbanístico estudado nestas 
bases, integrando-se na ambiência que nos é própria, muito 
atenuaria a miséria arquitectónica de que a cidade enferma, 
compensando com a sua beleza de conjunto, a sua harmonia, 
e que há de descosido, de hesitante e contraditório do nosso 
urbanismo.

Snr. Presidente, meus Snrs., – a época está para xxxxxxx. 
Eu não me quis furtar à tarefa xxx de chamar a atenção para xx 
êste  contraste xxxxxxxxxxxxxxxxx entre as duas capitais; 
e se me alonguei em considerações, foi por desejar justificar 
à luz de ideias positivas o que tenho observado, sujeitando 
os conceitos que apresento à lei de uma economia superior e 
tirando assim o que poderia ser considerado subjectivismo ao 
que acabo de expor a V. V. Exas.

Lisboa, 2 de Agosto de 1943

O Vereador: 

(Raul Lino)»
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3.18. 1944. A IMPORTÂNCIA DO DESENHO COMO FACTOR  
DA EDUCAÇÃO NACIONAL

Fig. 24 LINO, Raul – «A Importância do Desenho 
como factor da Educação Nacional». [Comunicação 
apresentada no II Congresso da União Nacional ]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Maio 1944. 7 f. Consultado no 
Arquivo da Família Raul Lino em Lisboa, Armário B: 
Pasta Relatórios, Artigos e Pareceres (3.º vol.), 427.

Maio 1944
Lisboa
Congresso da União Nacional

No artigo “De pequenino é que se torce o pepino” (12 Janeiro 1964) publicado no Diário de 
Notícias Raul Lino parece recordar a intervenção que tinha feito no Congresso da União Nacional 
em Maio de 1944, citando uma pequena parte do texto e referindo que teria sido publicado em 
documentação oficial.
No entanto, estranhamente, este escrito lido parece ser um texto inédito; pelo menos, até agora, 
as pesquisas empreendidas na Biblioteca Nacional e na Torre do Tombo (Arquivo Oliveira Salazar) 
confirmam esta constatação, levantam dúvidas sobre a sub-secção do congresso em que terá 
sido apresentado e não permitiram contextualizar melhor o episódio, não tendo sido possível 
identificar os outros intervenientes e comunicações do painel.
De qualquer forma, os argumentos do texto em defesa do apuramento das faculdades visuais 
através do ensino e prática do desenho repetem o que três décadas antes Raul Lino tinha exposto 
em «Considerações sôbre a Estética nas Escolas» (1916) [< P.222], dando continuidade aos 
seus esforços de sensibilização dos mais altos responsáveis nacionais para a importância do 
conhecimento estético e artístico na educação dos povos.
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limitarem-se a escrever equivalências literais sem a mínima 
preocupação do significado geral do trecho, – por exemplo: “O 
rio era bordado de salgueiros com suas licenças pendentes” 
(do inglês - leaves); “O príncipe de Gales entrou no campo 
de corridas de fraque cinzento e cilindro da mesma côr.” – 
Quanto a incapacidade de observar, não conheço exemplo mais 
picaresco do que o de um chefe de repartição do Terreiro do 
Paço que me perguntava muito sério como se podia distinguir 
à simples vista entre um cavalo e um macho. – Mas no que 
respeita pura ignorância, o exemplo é naturalmente fornecido 
por duas pessoas mais cultas e letradas, dois advogados muito 
conhecidos de Lisboa, que numa alegação proclamavam o alto 
valor artístico de certas peças de inventário, cujo valor porém 
era completamente nulo, – por exemplo: “quadro de grande 
valor”… era uma ordinária litografia a côres, etc.

Não é de surpreender que tais disposições influam na 
maneira de ser da gente. A isto se deve em grande parte 
atribuír a falta de objectividade de que em geral enferma o 
nosso critério, – agravado o mal pelo exagerado prestígio da 
letra.

Tudo se aprecia através da literatura. Não sabemos de 
país onde a frase feita atinja maior alcance. A frase feita e 
as citações literárias constituem quasi sempre o único meio 
pelo qual pessoas normalmente instruídas encaram qualquer 
assunto, proposição, conceito ou observação, quando se trata 
de coisas que deveriam apelar imediatamente para os 

sentidos  e serem apreciados por reacção sensória espontânea.
A esta falha evidente e que impede o pleno 

desenvolvimento da personalidade, se deve imputar a geral 
frouxidão, entre nós, no aprêço da Natureza e das Artes 
plásticas.

Procurar remediar esta imperfeição fundamental da 
nossa maneira de ser deve – quanto a nós – preocupar os que 
orientam a educação nacional.

A actuação neste sentido, está indicado que seja começada 
nas escolas infantis ou primárias. Enquanto o ensino das 
primeiras letras em geral representa um tortura para os 
educandos, as crianças desde os primeiros anos encontram-se, 
pelo contrário, cheias de receptividade para as impressões 
pròpriamente visuais e de carácter plástico, interessando-se 
pelas formas, pelas côres e pelo movimento de tudo o que as 
rodeia. Ainda a criança mal ouve, e antes que distinga umas 
palavras das outras, já estende os braços com avidez para o 
objecto que se põe à sua frente. A sensibilidade surge antes da 
inteligência. A criança sente muito antes de saber pensar.

Durante a mocidade inteira mantém-se viva esta 
receptividade natural que, quanto a nós, não tem sido 

«Há ainda muita gente neste país que julga a faculdade de 
desenhar, ou o conhecimento dêste exercício, como simples 
prenda a acrescentar, por desfastio ou capricho, à lista de 
predicados tidos na conta de menos sérios à margem de 
qualquer carreira educativa fora das escolas de Belas Artes.

O desenho, ou faculdades visuais mais apuradas, seriam 
assim como que uma habilidade casual, apreciável – ainda que 
fàcilmente dispensada, para ornamento de pessoas educadas 
para a vida em mais sólidos preceitos escolares.

E por isso tantas vezes se nota o grande desprêzo com 
que pessoas cultas, letradas e algumas até com formação 
universitária, tratam o desenho desde os seus princípios 
até à sua expressão máxima na obra de Arte consumada. É 
vulgaríssimo ouvir a individualidades graduadas a sua expressa 
indiferença por aquela faculdade em que gostosamente se 
declaram de uma incompetência absoluta – incompetência que 
chegam quasi a supor significativa de nível mais elevado no 
conjunto de seus dotes superiores.

Tal desprêzo pelo desenho, em si, não teria maior gravidade 
se não desse origem a uma defeituosa maneira de apreciar 
as realidades que nos cercam no mundo físico e também, 
e principalmente, nos domínios do espiritual. Não resulta 
desta apatia apenas o imperfeito conhecimento de coisas 
palpáveis, com todos os inconvenientes de ordem prática que 
de aí advêm; – do alheiamento completo das artes do desenho 
provém em grande parte também a insensibilidade perante 
as obras de Arte e diante da própria beleza natural de tôdas 
as coisas, pelo que as pessoas se condenam a desconhecer 
prazeres espirituais dos mais elevados, e se privam de um dos 
mais nobres meios de enaltecer o sentimento da vida.

Para ilustrar de alguma maneira o que estamos expondo, 
fazemos aqui referência a alguns casos de que temos 
conhecimento e que são significativos. Sem querer atribuír 
demasiada importância a exemplificações anedóticas, 
não deixam de nos encher de espanto os inúmeros casos 
que se nos deparam a atestar qualidades intelectuais da 
gente que certamente resultam dos processos aplicados 
nos estabelecimentos de ensino, tão diferentes dos que se 
usam noutros países. Mas o que aqui relatamos não são 
anedotas inventadas, são apenas alguns exemplos reais de 
que tivemos conhecimento directo. Dêstes exemplos há 
muitos; limitemo-nos porém a citar três dos mais típicos e que 
denotam abstracção da realidade, incapacidade de objectivar 
e lamentável ignorância. – Há tempos contou-me um lente 
da Universidade de Coimbra, que era frequentísssimo o 
caso perturbante de rapazes de 16 ou 17 anos, com curso 
do Liceu, em traduções para português, trocarem termos ou 
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Também a finalidade educativa e utilitária do desenho- 
-expressão é manifesta, pela influência que exerce quer no 
desenvolvimento dos sentidos e no estímulo das actividades 
mentais, quer no auxílio que presta às respectivas faculdades 
para a aquisição dos preliminares de tôdas as profissões. Como 
ilustração de exercícios escritos, cópia do natural ou actividade 
espontânea, pode ainda suprir deficiências da linguagem 
falada e escrita, fornecendo valioso subsídio à interpretação da 
psicologia infantil e, consequentemente, facilitando a educação 
moral e estética.”

Podemos confirmar, por experiência própria, o que 
acima se diz quanto à utilidade do desenho como auxiliar 
das faculdades para a aquisição dos preliminares de tôdas as 
profissões. – Será raríssima a oficina, pequena ou grande, onde 
se não note a carência absoluta desta preparação indispensável, 
– o que não admira, pois ainda há pouco, numa entrevista 
publicada no “Diário Popular”, alguém com autoridade 
afirmava “que na disciplina de desenho, os rapazes vêm para 
os cursos industriais completamente tapados. Não sabem 
nada, porque na escola primária não lhes fizeram a preparação 
devida”.

Que o assunto não fôra absolutamente descurado, prova-o 
um interessantíssimo ensaio que José Pereira publicou na 
revista Educação Social, 1.ª Série, de 10 de Janeiro de 1924, 
pág. 8 – Ensino de Desenho na Escola Primária – O Desenho 
Livre como Cultura Geral e seu Desenvolvimento, transcrito 
bastante mais tarde no Boletim Oficial do Ministério de 
Instrução Pública. Aí fala o autor no dever de cultivar tôdas 
as actividades ou faculdades do indivíduo, de forma que nem 
uma só seja abandonada. Diz que o desenho – manifestação 
espontânea da criança – é um atractivo de que o mestre se 
deve servir. “O que urge é impedir que o espírito da criança se 
imobilize. … e por isso se parte de uma manifestação que é do 

devidamente aproveitada e desenvolvida para maior vantagem 
da formação harmónica do indivíduo.

Julgamos que as disciplinas do desenho e da modelação 
têm de ocupar lugar muito mais importante nos programas 
de ensino primário, não só por ajudarem a revelar mais 
cedo temperamentos artísticos, como principalmente para 
ampliação das possibilidades de desenvolvimentos mental e da 
sensibilidade dos educandos.

É isto porventura novidade entre nós?
De modo nenhum. O Decreto N.º 27/603, de 29 de Março 

de 1937, assim se expressa admiràvelmente numa teoria grata 
às nossas convicções:

“Faz parte do programa de língua materna o ensino do 
desenho. Não se trata, evidentemente, do desenho científico 
ou artístico, constituindo disciplina autónoma – o qual só pode 
aparecer como revelação ou, quando muito, como iniciação 
na escola primária elementar – mas do desenho linguagem 
gráfica, complemento da escrita.

Por ensino do desenho deve principalmente entender-se a 
direcção de uma tendência natural da criança, que ao professor 
incumbe despertar e valorizar. Para isso é preciso desenhar 
muito, como se escreve muito, dividindo igualmente o esfôrço 
pelos dois sistemas de expressão gráfica – o desenho e a escrita.

A caligrafia é um ramo do desenho; caligrafar é desenhar 
letras e palavras com maior ou menor perfeição. Não deve 
ser descurada na escola primária, cultivando-se o sentimento 
estético da criança e reagindo-se, por um lado, contra 
excentricidades caligráficas e, por outro, contra desleixos 
denunciadores de falta de sensibilidade artística. Legibilidade, 
simplicidade, elegância e desembaraço são características 
da perfeição caligráfica a cultivar na escola. Por lhe faltarem 
algumas destas e oferecer inconvenientes de ordem higiénica, 
deve ser banida a letra inclinada para a esquerda.
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seu pleno agrado, etc.” – Admiràvelmente diz ainda o autor 
com respeito ao desenho: “A sua importância e poder como 
manifestação humana, por assim dizer ilimitada, chama-o a 
uma nova tarefa: a de cooperar, em grande escala, na educação 
geral da criança. Mas para que êle possa realizar essa função, 
teremos de conjugar êsse exercício da vista e da mão com o 
trabalho intelectual da criança, aplicando-o à representação de 
tudo quanto a impressione e comova, e concorrendo portanto 
para o gradual e harmónico desenvolvimento de tôdas as suas 
faculdades.”

Resumindo, parece-nos poder chegar às seguintes 
conclusões.

Depois do que acima lemos no Decreto N.º 27/603, 
julgamos não ser preciso modificar a legislação respeitante ao 
ensino do desenho nas escolas primárias. Mas verifica-se que 
a respectiva teoria não foi posta em prática e urge averiguar os 
motivos por que não pôde ser.

Aplanadas quaisquer dificuldades de ordem prática, 
recomenda-se que a título de ensaio se procure numa ou 
noutra escola dar cabal cumprimento ao que o referido Decreto 
preceitua.

A difícil tarefa do ensino do desenho, que implica 
vários processos educativos, é mais de ordem espiritual do 
que técnica, pelo que tem de haver cuidadosa escolha dos 
respectivos professores.

Só depois de conhecidos os resultados desta experiência, 
se estenderia o sistema a outras escolas, para o que será 
necessário encontrar professores competentes, fazendo-os 
porventura educar especialmente e pelos meios convenientes.

Lisboa, Maio de 1944.
O Arquitecto: (Raúl Lino)»
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3.19. 1945. SESSÃO DE 14 DE ABRIL DE 1945:  
SOBRE O RELATÓRIO DA GERÊNCIA MUNICIPAL DO ANO DE 1944

Fig. 25 LINO, Raul – «[Sessão de 14 de Abril de 1945: 
sobre o Relatório da Gerência Municipal do ano de 
1944]». [Dactiloscrito]. Lisboa. [CML. Vereação]. 14 Abril 
1945. 2 f. AFRL, Armário B: Campanha da Vegetação.

[14 Abril 1945]
Lisboa
Reunião da Câmara Municipal de Lisboa

Numa nova intervenção nas sessões da Câmara Municipal de Lisboa, e novamente a propósito 
de arborização e jardinagem, Raul Lino elogia os trabalhos desenvolvidos no Parque Florestal de 
Monsanto e em muitos locais públicos de Lisboa, mas insiste na importância de colmatar com 
arvoredo e vegetação certas encostas localizadas no centro da cidade.
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«Não podendo apreciar na sua totalidade o Relatório 
da Gerência Municipal do ano transacto, e deixando que 
alguns dos meus ilustres colegas tratem dos momento-
sos assuntos em que são peritos e que se prendem mais 
imediatamente à vida dos munícipes, não quero – no 
entanto – omitir um justo louvor aos trabalhos que res-
peitam arborização e jardinagem, levados a efeito no 
ano de 1944 e que o bem ordenado Relatório nos dá a 
conhecer em seus dados estatísticos.

Conquanto êste capítulo possa ser tido por menos 
importante para o interêsse público, no conjunto das 
actividades municipais, não devemos deixar de reco-
nhecer que tais elementos, àparte o seu valor de ordem 
prática e de higiene, influem favoràvelmente no pano-
rama – físico, visual – da cidade, enriquecendo e ameni-
zando os seus aspectos, sendo também de esperar, além 
disto, que uma arborização abundante e o tratamento 
adequado dos jardins públicos possam porventura 
exercer benéfico influxo no ânimo da população, miti-
gando certa disposição acrimoniosa, uma tal aspereza 
de maneiras que ultimamente se manifestam com mais 
insitência e que parece tenderem a revelar-se cada vez 
mais em todos os lugares públicos mais frequentados.

Temos a satisfação de verificar que a arborização do 
Parque Florestal de Monsanto assumiu em 1944 enorme 
incremento, que foi prestada especial atenção aos vivei-
ros da Câmara, e que em variados locais se desenvolveu 
uma actividade marcada nestes serviços, É evidente por 
tôda a cidade o resultado de uma orientação nova nesta 
matéria do guarnecimento vegetal dos lugares públi-
cos, que se distingue por certa feição artística muito de 
apreciar. Já se não limitam os serviços de arborização 
a plantar carreiras de árvores uniformes, como se fôs-
sem militarizadas; já nos jardins citadinos se encontra 
maior variedade de efeitos, devidos em grande parte 
ao emprêgo da vegetação arbustiva. Encontramos em 
muitos pontos árvores isoladas como, por exemplo, nas 
escadas públicas, destinadas a fornecer sombra aos que 
por lá têm de passar, ou então certas essências planta-
das a meio dos bairros antigos, que hão de vir a introdu-
zir uma nota meridional característica no panorama da 

cidade. Já tive há pouco ocasião de me referir ao arranjo 
do Campo 28 de Maio, onde se está a proceder a uma 
notável transformação de carácter artístico, e acres-
cento agora que julgo digno de aprêço a disposição da 
faixa ajardinada na Rua de 24 de Julho, com seus bancos 
colocados à sombra de assimétricos grupos de árvores.

Mas, Snr. Presidente, não posso deixar de insistir no 
que já aqui tive de dizer a propósito de arborização da 
cidade. Lisboa é pobre de monumentos, pobríssima de 
arquitectura, de casas com interêsse artístico. O arvo-
redo, disfarçando com generosidade esta pobreza, valo-
riza enormemente o aspecto das suas ruas e das suas 
praças. E, passando do pormenor dos conjuntos, de 
novo peço a atenção de V. Excia para as clareiras, nome-
adamente as encostas escalvadas que existem ainda no 
âmbito da cidade, nas suas colinas viradas para o centro, 
para a parte mais animada da capital. Se estas encostas, 
mais ou menos abruptas, não podem ser ocupadas com 
construções, – tanto melhor, – mas então que se pro-
ceda à sua compostura, à sua arborização, e que esta seja 
de preferência em grandes massas de vegetação que se 
possa classificar de regional. E desejaria muito ver res-
peitada esta característica, não por questão de princí-
pio, ou de razão literária, mas porque só uma adopção 
das essências regionais daria ao panorama certa uni-
dade de que muito carece, aquela gravidade que lhe seria 
própria, uma calma harmoniosa e a feição particular que 
convém ao carácter da paisagem local.»
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3.20. 1945. QUATRO PALAVRAS SOBRE URBANIZAÇÃO

Fig. 26 LINO, Raul – «Quatro Palavras sôbre 
Urbanização». [Conferência proferida no Teatro de Sá de 
Miranda a convite do Presidente da Câmara Municipal de 
Viana do Castelo]. [Dactiloscrito]. [S.l]. [25 Abril 1945]. 
22 f. Consultado no Arquivo da Família Raul Lino em 
Lisboa, Armário B: Pasta Relatórios, Artigos e Pareceres 
(3.º vol.), 452.

25 Abril 1945
Viana do Castelo
Teatro de Sá de Miranda

Na última semana de Abril do ano de 1945, o Teatro de Sá de Miranda, em Viana do Castelo, 
acolheu dois dos eventos integrados num Ciclo de Conferências promovido pela Câmara Municipal. 
No dia 23, segunda-feira, Vasco Valente, director do Museu Nacional Soares do Reis, apresentou um 
trabalho subordinado ao tema «João Allen, vianense ilustre».
Dois dias depois, quarta-feira 25 de Abril, no mesmo cenário e contexto, durante uma hora e meia, 
a convite de João da Rocha Paris, Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo,
o arquitecto Raul Lino apresentou «Quatro Palavras sobre Urbanização», tendo por base o exposto 
no artigo “Feitiços” (23 Maio 1923), num momento propício em que as autoridades locais tratavam 
da organização da urbanização geral de Viana do Castelo. A sessão foi presidida pelo Governador 
Civil, secretariado por João da Rocha Paris, presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, 
que apresentou o conferente, e por José de Alpuim, presidente da Comissão Municipal de Turismo.
A conferência foi divulgada em opúsculo pela editora Valentim de Carvalho no mesmo ano.
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«Há palavras, na linguagem de que nos servimos, há certas 
palavras cuja vida tem qualquer coisa de meteórico. Surgem 
inesperadamente no céu do nosso dia-a-dia, inflamam-se num 
repente, chegam a perturbar por sugestão as nossas idéias, 
os nossos hábitos; – depois, habituâmo-nos à sua presença, 
ou elas envelhecem e passam, fundindo-se como os cometas 
na escuridão do espaço, e, por fim, caiem no esquecimento 
ou perdem o vigor, e às vezes o próprio significado, até que 
recolham, inofensivas à quietude dos dicionários.

Há palavras que aparecem como vírus num  meio propício, 
alastram à maneira de epidemia, irritando ou estimulando pela 
novidade, criam noções sintéticas que influem na maneira de 
ver; – depois atenua-se a sua virulência e a pouco e pouco quasi 
se destituem de sentido…

Lembro-me, por exemplo da palavra vitamina, que 
provocou uma pequena revolução nas noções da dietética,e 
que, impressa sôbre qualquer lata de conservas, introduziu 
uma nota inesperada de mistério na alimentação da gente, 
dando lugar a série de crendices fantasiosas. – Recordo-me 
então de quando surgiu o aerodinamismo ao qual se sujeitou 
a forma de todos os objectos industrializados, desde o avião 
bombardeiro ao simples cabo de guarda-chuva ou à asa de 
qualquer cafeteira. – Tivemos o “sex-apeal” prestigioso, 
vocábulo estrangeiro destinado a provocar certas perturbações 
magnéticas, de origem cine-astral, – vocábulo em breve 
desbancado por outros termos da última hora…

Enfim, creio também que a palavra urbanização participa 
dêstes efeitos de novidade mais ou menos excitantes. 
Urbanização, urbanismo, urbanologia, urbanista, etc. – a sua 
novidade está apenas no nome, que as respectivas funções 
existem desde que há civilização.

Quando há cêrca de 150 anos o grande Washington, 
querendo fundar uma cidade modêlo, mandou ir à América 
o artista francês que se chamava L’Enfant, - êste, ao traçar 
magistralmente o plano da futura capital dos Estados Unidos, 
fez urbanização, e da melhor.

Não se intitulavam ainda então urbanistas os autores 
dos grandes traçados de cidades. Até há pouco tempo a 
palavra urbanista era apenas o nome dado às religiosas 
de certa congregação sujeita à ordem das Clarissas, cuja 
regra fôra suavizada por um Papa de nome Urbano, - o que 
evidentemente nada tem que ver com o nosso assunto.

L’Enfant não usava o título de urbanista mas os seus planos 
foram tão bons e tão maus que ainda agora, decorrido século e 
meio, Washington continua a ser uma cidade das mais belas e 
urbanìsticamente perfeitas de tôda a América do Norte.

«Aceitando o honroso convite do Ex.mo Presidente da Câmara 
Municipal de Viana do Castelo, Senhor Dr. João d’Espregueira da Rocha 
Páris, vali-me do ensejo para lançar um grito de alarme, da undécima 
hora, perante o perigo eminente de perdermos de modo irremediável 
algumas das nossas mais características cidades e terras, quando sôbre 

elas pende a ameaça de infelizes projectos de chamada urbanização.»1

1 LINO, Raul – Quatro Palavras sôbre Urbanização. Lisboa: Edição de Valentim de Car-
valho, 1945, p. 5.
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em grande parte pelos ingleses, quando o rei Eduardo I da 
Inglaterra, de Bordéus pedia para Londres que lhe mandassem 
quatro pessoas (urbanistas – diríamos hoje) para traçarem 
planos de cidades, e recomendava que fôssem “os mais hábeis 
e entendidos, e aqueles que melhor sabem dividir, ordenar, e 
arranjar uma cidade nova de maneira que resulte mais benéfica 
para nós e para os mercadores”. Passava-se isto ao tempo 
em que em Portugal reinava D. Diniz. – Não se diga que os 
problemas de urbanização nasceram agora! – Pois as dezenas 
de cidades fundadas no século XIII pelos ingleses na antiga 
Aquitância eram todas baseadas no plano quadriculado, o 
que atira para bem longe a noção popular de que a disposição 
emaranhada, as vielas estreitas e tortuosas, lançadas ao acaso, 
seriam a exclusiva característica das povoações medievais, e 
que a invenção das cidades enxadrezadas, as cidades tabuleiro 
de damas, pertenceria – por outro lado – ao novo continente 
das Américas.

Tudo isto serve para lembrar que a Arte da urbanização 
não constitui neste mundo maior novidade. Não há portanto 
razão para encarar estas palavras muito em voga de urbanizar, 
urbanismo, etc. com aquele misto de crença, respeito ou 
desconfiança com que as pessoas costumam ir ao encontro 
da zelosa introdução de novos métodos de beneficiar a 
humanidade.

Mas há qualquer coisa de consolador nesta continuidade 
do esfôrço humano através dos tempos para tornar a vida mais 
aceitável ou menos penosa, porque outra não é, não deve ser, a 
missão do urbanismo; – senão vejamos como há mais de dois 
mil anos Aristóteles sintetizou as regras fundamentais de tôda 
a construção de cidades. Disse o filósofo que uma urbe deve ser 
planeada e construída para conferir aos moradores segurança e 
torná-los ao mesmo tempo felizes.

E assim, à distância de mais de vinte séculos, vamos nós 
buscar o tema destas ligeiras considerações sôbre urbanismo. 
Tal a imutabilidade do assunto. Dar segurança aos homens, 
tornando-os simultaneamente felizes. Quanto à primeira parte 
dêste lema, há por certo que a actualizar. Dar segurança aos 
cidadãos não se pode traduzir hoje como há mais de dois mil 
anos, no tempo de Aristóteles. Temos infelizmente assistido 
xxx xxxx xxxxx em nossos dias  ao poder de invenção e à 
entusiástica habilidade com que os homens trabalham no 
aperfeiçoamento dos meios de destruição, hoje comparáveis 
só aos maiores cataclismos de que há notícia desde a formação 
da crosta terráquea; por isso a pretendida segurança dos 
aglomerados populacionais deveria talvez resumir-se 
agora numa urbanização mineira especial de catacumbas, 
– perspectiva pouco risonha que deixamos à ciência militar 
dos estrategistas para estudar e resolverem. – Nisto, nós 
preferimos ser deliberadamente retrógrados, teimando em 
permanecer com a nossa vida, a nossa habitação, à flor da 

Em princípios dêste século em que vivemos foi nomeada 
uma comissão para estudar o embelezamento da capital 
dos Estados Unidos. Pois esta comissão, apreciando 
conscienciosamente os planos de L’Enfant, decidiu que se devia 
respeitar integralmente o traçado primitivo, e classificou de 
grande êrro haverem-se os técnicos desviado da concepção 
original do autor do projecto, perdendo-se assim uma ocasião 
única de dotar aquele país com um dos mais grandiosos 
conjuntos arquitectónicos e paisagísticos que jamais se 
conceberam.

Recuemos porém um pouco mais no rodar dos séculos para 
recordar que em seguida ao célebre incêndio de Londres de 
1666, Cristóvão Wren, o grande arquitecto da catedral de S. 
Paulo, deu os planos para a construção de uma nova Londres, 
projecto que teria feito da capital da Inglaterra uma cidade 
soberba, mais harmoniosa do que a que nós conhecemos 
em nossos dias. – Ou porque as circunstâncias não se 
proporcionassem, ou – o que sucede frequentes vezes – porque 
as autoridades daquele tempo não estivessem à altura da obra 
concebida pelo genial arquitecto, não obstante ter merecido a 
aprovação do rei, o caso é que os planos de Cristóvão Wren não 
foram executados. E é grande pena, porque as idéias do autor 
eram de tal modo avançadas que teriam feito de Londres uma 
das mais belas cidades do mundo perfeitamente de acôrdo 
com os modernos princípios urbanísticos. Êste facto fez ainda 
há pouco dizer, num desabafo, a Lord Latham, presidente do 
Conselho Municipal da capital da Inglaterra, que se a cidade 
houvesse sido construída segundo os planos de Cristóvão 
Wren, não só a história de Londres, mas talvez a história do 
mundo se tivesse desenrolado de uma maneira diferente, tal a 
influência incalculável que o meio ambiente exerce sôbre um 
povo; – faz parte da sua educação. – Ora nestas palavras não 
há fantasia. Conhecendo o feitio daquela gente prática por 
excelência, é interessante ver enunciar êste axioma na altura 
dolorosa, ainda que cheia de fé e optimismo, quando a maior 
cidade da Europa estuda os processos da sua reconstrução. 
Veio isto a público no prefácio do notável relatório distribuído 
ainda não há dois anos pelo Conselho Municipal de Londres.

Já chegámos ao século XVII. Mas quando se toma uma 
direcção, é-se tentado a prosseguir na carreira, – lei da inércia.

Continuemos a perscrutar as eras longínquas do passado. 
Terão acaso todos V. V. Ex.ª conhecimento de que a disposição 
quadriculada dos arruamentos de uma cidade, em forma de 
rede ou grelha, onde tôdas as vias se cruzam em ângulo recto, 
é um sistema urbano mais antigo que a Sé de Braga? – O 
Cardeal Richelieu inspirou os planos para uma cidade nestes 
moldes de regularidade. Bernardo Palissy, ainda nos fins do 
século XVI, teorizou bastante sôbre o sistema. Mas, sem irmos 
buscar exemplos da alta antiguidade, mencionemos o caso 
curioso que se passou na França do século XIII, ocupada então 
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da respectiva terra, eliminando quanto possível os efeitos de 
eventuais erros de urbanismo anteriores. E esta preocupação 
não diz respeito apenas à tradição de uma localidade, a 
condições especiais da sua vida actual, mas também e 
muitíssimo a tôda a espécie de circunstâncias topográficas, 
paisagísticas e do clima da mesma região.

Grande êrro é quando, no compreensível e até louvável 
desejo de modernizar, se tomam por modêlo cidades de 
latitudes remotas, de condições de vida absolutamente 
dissemelhantes, de possibilidades materiais as mais opostas, 
de tradições ou de ambiência espiritual completamente 
diferentes.

Cada problema urbanístico tem de ser resolvido com 
originalidade.

Urbanismo, no fundo, é sempre ou deveria ser a 
organização racional da vida urbana nos seus aspectos 
aparentes em termos de eficiência e de agradável decôro. 
Envolve portanto a solução de problemas técnicos e artísticos, 
de higiene, economia e Arte. Urbanismo não representa, como 
parece muita gente estar convencida, apenas a concepção 
de traçados mais ou menos regulares, geométricos e bem 
simétricos, com arruamentos dispostos em estrêlas ou em 
rectângulos justapostos, com grandes avenidas rigorosamente 
rectilíneas. – Principalmente quando se pretende melhorar 
povoações existentes, urbanização não significa a sobreposição 
de um desenho mais ou menos decorativo ou engenhoso em 
planta, simétrica, regular, posto por cima da teia existente 
de vias públicas com seus consagrados pontos de interêsse 
que valém mais na maioria das vezes do que as pretensas 
correcções ou melhoramentos que se lhes quere introduzir.

Com estas pretensas correcções tem-se estragado muita 
coisa boa. Por causa dêste prurido de alterar ou emendar o que 
existe e que se farta de estar bem, têm-se destruído inúmeros 
trechos de alto interêsse artístico citadino que as mais 
jeremíacas lamentações nunca hão de lograr reconstituir.

Se formos analisar os motivos que levam os autores 
dêstes arranjos urbanísticos a condenar tão impensadamente 
certos conjuntos ou partes existentes, quer construídos, 
quer naturais, que nos encantam, – veremos que o móbil é 
quási sempre a sujeição inútil a qualquer plano geométrico 
inscrito com inoportuna rigidez e inspirado na mais lastimosa 
insensibilidade.

Comecemos por uma causa frequente dêstes malefícios, a 
que por sua natureza parece a mais simples – vista no projecto, 
de aspecto inofensivo mas que pode dar lugar aos mais 
bárbaros efeitos, – refiro-me às grandes ruas ou avenidas em 
linha recta.

De onde vem êste exagerado prestígio da linha recta? – Não 
sei dizer; mas penso que talvez possa advir de duas origens 
muito diversas: da sabedoria popular, que está habituada 

terra, na paisagem que Deus nos criou, ao Sol que nos anima 
e na atmosfera onde se propaga naturalmente o cheiro das 
flores e que não precisa de ser condicionada por complicados 
mecanismos.

Talvez que a histórica noção de segurança dos cidadãos 
pudesse hoje ser interpretada como garantia de ordem 
sanitária; mas basta-nos a nós a segunda parte do axioma 
aristotélico – tornar felizes os moradores da cidade, o que em si 
já implica a preocupação de boas condições de higiene.

Tornar felizes os moradores do aglomerado citadino. Se isto 
não é pura utopia, devemos começar por reconhecer que neste 
propósito se incluem condições de ordem positiva e outras 
que interessam a nossa alma ou apelam para as actividades do 
nosso espírito. – Não cuidemos agora aqui da parte política, 
social ou administrativa do caso. Só nos queremos ocupar das 
realizações materiais, plásticas, visuais do assunto. E ainda 
assim apenas trataremos de uma parcela dêsse vasto capítulo 
da Arte urbanística – aquela a que é devida a diferenciação 
fisionómica de tôdas e as mais variadas terras.

Se pensarmos em quatro ou cinco aglomerações citadinas, 
ao acaso – Paris, Covilhã, Estrasburgo, Bissau, – as impressões 
que em primeiro lugar estes nomes evocam são de carácter 
plástico, visual e diferenciado. Bem sabemos que há pessoas 
viajadas para quem as cidades se confundem tôdas na 
imaginação, – Paris é apenas uma cidade grande, Veneza – 
a dos canais que deitam cheiro, Roma – aquela onde vive o 
Papa, Estrasburgo – a do “foie-gras”… Mas isto é anormal; 
qualquer pessoa medianamente culta retém destas cidades 
um impressão mais ou menos nítida na sua memória visual 
e, pelo menos, reconhecerá em Paris a grandiosa harmonia 
das suas praças, não ouvirá citar Veneza que não recorde a 
magia daquela paisagem única; tratando-se de Roma, logo 
vê a majestade dos seus principais monumentos, e, quanto 
a Estrasburgo ou Munique, mais alguma coisa se lhe antolha 
para além do “foie-gras” ou da boa cerveja.

E são as particularidades, as circunstâncias típicas, 
que tornam as cidades interessantes, simpáticas aos que 
nelas têm de viver, recreativas para os forasteiros. Tal como 
certas pessoas que logo ao primeiro contacto se nos revelam 
maçadoras, assim as cidades sem fisionomia marcada podem 
parecer-nos monótonas à simples primeira vista. E dentro dos 
mesmos termos de comparação, digamos já agora também 
que do mesmo modo que uma aglomeração de figuras 
incaracterísticas produz multidão insípida, também qualquer 
conjunto resulta necessàriamente em panorama incolor, 
desordenado ou sem nada que nos seduza, do que infelizmente 
podemos apresentar fartas provas em algumas das nossas 
maiores cidades.

Por isso, quando se trata de obras de urbanização há que 
atender às particularidades interessantes, às características 
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A grande linha recta é por sua natureza dura e inflexível. 
– Conta-se que sôbre o traçado do caminho-de-ferro que 
havia de ligar S. Petersburgo a Moscovo, nasceram grandes 
discussões e divergências entre os técnicos e os políticos que 
não tinham maneira de chegar a um acôrdo sôbre o itinerário 
mais conveniente. Então o Tçar de tôdas as Rússias, aborrecido 
com tanta desinteligência, toma de uma régua e sôbre o mapa 
daquela enormidade territorial risca a lápis vermelho uma 
simples recta abrangendo os 600 Kms. que medeiam entre as 
duas cidades; e assim ficou estabelecido o traçado definitivo da 
importante via de comunicação. Solução drástica que só um 
autócrata se pode permitir.

As grandes rectas têm sempre seu quê de violência. 
Uma auto-estrada que atravessa extensa e variada região 
em rigorosa direitura é uma vergastada na paisagem que se 
ressente da brutal intromissão. – Via de acesso predilecta das 
residências principescas no século do absolutismo, a alameda 
rectilínea leva bem a marca autocrática da sua razão de ser, 
e parece destinada a fazer sentir a sua própria pequenez aos 
míseros mortais que se dirigem a palácio.

Mas estas considerações não querem dizer que a recta seja 
condenável, – apenas que tem características especiais e que 
oferece perigos a sua aplicação. Mais queremos significar que, 
sobretudo, a beleza dos arruamentos rectilíneos não se mede 
pelo respectivo comprimento. – Em Paris é impressionante a 
majestade da Rua Real, de escassos 300 m. de comprimento, 
que tem por fundo a imponente frontaria da Madalena e 
que desemboca, pelo outro extremo, no eixo da Praça da 
Concórdia. A par desta artéria, a Rua Rivoli, com perto de 3 
Kms de extensão, impressiona apenas pela monotonia do 
seu comprimento. Avenida extensa, mas soberba de efeito 
urbanístico, é a dos Campos Elísios, na mesma cidade de Paris. 
Percebe-se bem no entanto de onde lhe vem a sua grande 
beleza. Começa por que a sua rectidão se acusa somente em 
planta, porque as condições topográficas locais permitiram 
que o seu perfil longitudinal seja uma bela curva em que a 
inclinação do leito aumenta à maneira que nos aproximamos 
do Arco do Triunfo. Êste perfil côncavo longitudinal, em vez da 
rigidez sêca de uma recta, imprime àquela artéria aspecto de 
elasticidade que muito favorece o conjunto, dando ao declive 
como que gravidade cadenciada. Depois – já todos sabem – o 
Arco da Estrêla ou do Triunfo tem uma tal grandeza de volume 
arquitectónico, que domina não só a Avenida dos Campos 
Elísios, como tôdas as restantes artérias irradiantes da enorme 
estrêla; e cada uma destas avenidas se acha guarnecida de 
árvores plenamente desenvolvidas que, com as suas frontarias 
acasteladas à frente das casas, amenizam a insistência 
fatigante das linhas perspécticas convergentes.

a definir como linha recta a distância mais curta entre dois 
pontos, e da afinidade com o conceito moralista que se exprime 
pelas palavras recto, rectidão – em sentido figurado. Haveria 
assim com que apelar para todos os temperamentos, aliciando 
os mais positivos, dando por outro lado satisfação aos 
espiritualistas. Seja como fôr, convém no entanto não perder 
de vista que Deus também sabe escrever direito por linhas 
tortas, – quere dizer – nem sempre prefere o caminho mais 
directo ou mais curto entre dois pontos, e com certeza que lá 
tem as suas razões. E no demais, se os grandes alinhamentos 
rectos são bons, admita-se que mesmo o bom em excesso se 
pode transformar em mau ou inconveniente.

– Quando o homem pretende sondar os mistérios que 
regem preceitos da Arte, invariàvelmente procura analogias 
nos reinos da Natureza. Notemos que – a bem pensar – não se 
encontram linhas rectas naturais na paisagem, a não ser a linha 
única do horizonte; mas esta não existe de facto – é apenas 
uma abstracção. – Quando do alto da árvore o fruto maduro cai 
direito ao chão, nós sabemos que a sua trajectória é em linha 
recta, mas não nos permite Deus que o possamos verificar 
com os nossos olhos; não nos dá tempo. Efectivamente, a 
Natureza parece apostada em evitar a linha recta palpável e 
aparente, relegando-a parcimoniosamente, assim como tôda 
a restante geometria, para o mundo oculto e misteriosos das 
cristalizações.

Será por isso que nós reagimos diante de rectas e de 
curvas de modos tão diferentes? – Pode afirmar-se que as 
rectas, nos impressionam quando se prolongam além de certa 
medida, nunca nos impressionam pela beleza; impõem-se 
simplesmente pela dimensão e podem provocar o nosso 
espanto admirativo apenas pelas suas qualidades materiais 
intrínsecas. – A linha curva, a grande linha curva regular, pelo 
contrário, desperta em nós espontàneamente um sentimento 
de enlêvo independente de qualquer raciocínio. Uma extensa 
praia em forma de foice, mordendo na verde seara das ondas, 
encanta-nos; o circo de uma cratera a meio das serras, não 
só nos toma de surpresa, como empolga pela curvatura das 
suas linhas. De modo semelhante, é mais fácil achar-se belo 
qualquer teatro ou auditório em anfiteatro, do que uma 
tribuna rectilínea de lotação idêntica.

Nas reacções que acabo de apontar, refiro-me naturalmente 
às pessoas de sensibilidade normal. Não contesto que haja 
algumas excepções. Afinal cada um sente consoante o seu 
temperamento; – é conhecido o caso de certo oficial de 
uma conservatória da província que, levado pela primeira 
vez ao alto de uma montanha de onde se avista soberbo 
panorama, para exteriorizar as suas impressões só encontrou 
esta exclamação: “Oh, que infinidade de prédios rústicos e 
urbanos!».
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frontaria da Encarnação plantada de viez. A íngreme Calçada 
do Combro seria mais custosa de subir se não tivéssemos 
a imponente fachada dos Paulistas a enriquecer-nos a 
perspectiva, posta de esguelha a meio da ladeira.

A maioria das preocupações geométricas, assim como todos 
os rigores da simetria, são descabidos, inúteis, ou – pelo menos 
– dispensáveis em todos os casos, e muitas vezes prejudiciais. 
Mesmo dentro do clássico, que tem por apanágio até certo 
ponto a regularidade, não houve nem na antiga Grécia, 
nem em Roma, a pretensão dos rigores geométricos nas 
disposições urbanísticas, não obstante a monumentalidade das 
concepções. Na Acrópole de Atenas, onde se encontra o mais 
alto padrão da beleza arquitectónica – o Partenon, não existe 
entre os edifícios principais que o rodeiam paralelismo de 
eixos. O mesmo se dá no Forum romano. – Dizem os eruditos 
que a palavra simetria, que vem do grego, não tinha para 
aquele povo iminentemente civilizado a mesma significação 
que nós lhe atribuímos. não existia para os antigos gregos 
o termo que traduz o que nós chamamos simetria e que é a 
réplica invertida, a reflexão, como num espelho, de qualquer 
motivo. O próprio Vitrúvio, nos seus estudos da arquitectura 
grega, não sabia como exprimir a noção grega especial da 
simetria, servindo-se de vários circunlóquios que relacionam 
este termo antes com uma ideia da boa proporção, e não com a 
imagem duplicada invertida, conforme nós o concebemos.

Mas, não insistamos, – já vamos ver que a beleza dos 
lugares que tornam as cidades ou as vilas encantadoras não 
reside pròpriamente na direitura das artérias, nem nas suas 
dimensões extraordinárias, tampouco na amplidão das praças, 
nem na simetria das disposições urbanísticas. Onde quer que 
estas condições existam, porém – apressemo-nos a declarar, 
– se elas encerram beleza evidente, se produzem comoção 
artística, esta condição não é devida àquelas particularidades 
geométricas ou dimensionais, só por si, mas ùnicamente no 
acêrto das concepções, ou ao instinto de bom gôsto e discreção 
de quem nelas colabora separadamente.

País de turismo, por excelência, é a Itália, aonde os 
viajantes acorrem não apenas para visitar museus, mas 
para se regalarem com os aspectos particulares das suas 
variadíssimas cidades. – De tôdas aquelas cidades, a mais 
célebre, a mais importante, é Roma a eterna. Roma é 
repositório de maravilhas de tôda a espécie, das que se 
guardam nos museus, como das que se gozam ao ar livre, das 
obras de Arte monumentais, como de motivos de pitoresco 
encanto, dos trabalhos do homem, como das belezas naturais. 
A cidade é cheia de ensinamentos urbanísticos que ilustram 
exuberantemente os pontos que quisemos frisar. A observação 
dos seus lugares mais célebres, mais grandiosos, mais 
imponentes, – revela irregularidades ou anomalias que enchem 

Proporção do arco monumental, curvatura do declive, 
arvoredo – tudo elementos importantes de beleza que tornam 
esta avenida uma das mais grandiosas do mundo.

A propósito das proporções do Arco do Triunfo, – lembre-se 
quantos pecados de urbanismo se têm cometido pela ignorante 
suposição que o melhor sítio para um monumento, seja de 
que tamanho fôr, é o centro de uma praça em forma de estrêla 
ou qualquer outra. – Pode mesmo dizer-se que dos mais 
ingratos lugares para colocar um monumento é o centro de 
uma grande praça. É preciso que o monumento tenha volume 
importante e forma especialmente adequada, para resistir 
aos efeitos das correntes dispersivas do trânsito, sem falar 
de outros requisitos de ordem artística a que estas obras, 
focadas de todos os lados, devem obedecer. – Esta predilecção, 
absolutamente convencional, pela localização de monumentos 
no centro das praças, faz parte da série de regras que nos 
últimos tempos se têm fixado na cabeça das pessoas cuja 
cultura artística, bastante incompleta, se reduz a uma colecção 
de noções comuns, ideias de chapa, imagens estereotipadas – 
mais literárias do que visuais, que incluem a convicção de que 
os arruamentos hão de por força ser direitos, alinhamentos 
rigorosos, as praças simétricas na sua geometria elementar, as 
avenidas rasgadas (segundo o termo consagrado)… Ora tudo 
isto são crenças, são fórmulas tidas por feitiços; como se uma 
rua fôsse bonita pelo simples facto de ser direita; como se uma 
praça se impusesse ao nosso sentimento artístico só por ser 
vasta e simétrica, etc. etc.

Não há código nem regras que determinem estas 
disposições urbanísticas, e todos estes projectos muito 
rasgados e endireitados têm saído muito caro nas 
remodelações empreendidas quando, por amor de um 
alinhamento sem o mais pequeno desvio, ou pelo prurido de 
simetria, pela vontade de criar praças desnecessárias ou de 
desafogar o que não nasceu para viver isolado, – se destroem 
valores arquitectónicos ou paisagísticos inestimáveis.

É sempre a mesma coisa, – na carência de sentimento 
compreensivo, as pessoas atêm-se a simples fórmulas, às mais 
apreensíveis, as que mais fàcilmente se impõem à imaginação. 
E afinal estes rigores geométricos não têm a importância 
que se lhes atribui. Muita gente que conhece Lisboa ficará 
surpreendida ao saber que a Rua do Ouro, para desembocar em 
ângulo recto no Terreiro do Paço, sofre uma ligeira inflexão no 
seu último quarteirão; o mesmo se dá com a Rua do Amparo 
ao entrar no Rossio; o eixo da Rua dos Sapateiros ou do Arco 
de Bandeira não está no enfiamento do eixo do Rossio; o 
Palácio Foz desvia-se bastante do alinhamento da Avenida, 
etc. etc. Estes desvios, que passam despercebidamente quando 
pequenos, tornam-se apreciáveis quando mais acentuados e 
são até altamente benéficos em certos casos. Ninguém ousará 
afirmar que o Chiado ganharia de aspecto se desaparecesse a 
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grandiosa fonte da cidade das belas fontes, e certamente das 
mais esplêndidas do mundo – a Fonte de Trevi, – conjunto 
escultórico e arquitectónico que mete uma côrte de sereias, 
tritões, cavalos, em volta de Neptuno entronizado de 
encontro a uma fachada sumptuosa, e onde torrentes de 
água espadanam em cachoeira por entre conchas e rochedos 
e se despenham com fragor num larguíssimo tanque. – 
E em que grande praça se situa esta grandiosa obra que 
abrange largura de cêrca de 40 m? Que rasgada artéria enfia 
no eixo desta magnífica composição ? Nem grande praça, 
nem grande artéria. O local em que se encontra esta fonte 
maravilhosa é uma pequena praça pouco maior que a grande 
obra arquitectónica à qual serve de moldura. Tão exígua que, 
para que os veículos possam transitar razoàvelmente e em 
fila única de um e outro lado da fonte, houve que renunciar à 
construção de passeios laterais para peões! – Mas que soberbo 
efeito resulta dêste reduzido âmbito! A grande composição 
assim vista de perto, com a sua grandiosa arquitectura, 
o gesto largo das estátuas colossais, o acompanhamento 
retumbante das águas espumosas, subjuga-nos e só lembra o 
“tutti” brilhantíssimo de uma orquestra ouvida na sala de um 
teatro. A própria voz das águas revoltadas, com a ressonância 
que as casas em tôrno lhe conferem, canta de maneira muito 
diferente do que se a fonte estivesse situada a meio de grande 
praça, no cruzamento de amplas artérias e no meio da 
barafunda do trânsito intenso. – Testemunha de bom gôsto 
dos romanos, nunca lhes haver ocorrido desafogar aquela obra 
monumental. Não pensam em deitar abaixo as casas em volta, 
nem em rasgar qualquer avenida larga que vá direita ao eixo da 
composição; porque sabem muito bem que, uma vez destruído 
aquele emolduramento fechado e cingido às proporções da 
fonte, logo se prejudicaria o efeito empolgante da bela obra de 
Arte.

Creio que entre nós ainda não se reparou bastante no 
valor das praças fechadas, isto é – das que aparentemente 
foram circundadas de construções para que nos dêem a 
impressão de recintos delimitados arquitectònicamente, onde 
é possível viver-se durante umas horas numa calma e agradável 
ambiência. Pelo contrário, parece que tôdas as predilecções 
vão para as praças abertas, rasgadas por quantas artérias 
possa haver, cruzadas por vias de maior trânsito, escancaradas 
a todos os ventos. E é a isto que ouvimos chamar uma 
bonita praça, e coloca-se-lhe no centro geométrico qualquer 
monumento de pedra a um herói nacional, no sítio que só 
estaria bom para o posto de um polícia sinaleiro.

Não se julgue que esta condição de emolduramento 
cerrado seja apenas próprio de praças mais pequenas ou 
de carácter pitoresco; convém também a recintos da maior 
monumentalidade. – Já que falamos de Roma, vejamos a lição 
do que se passa com a enorme e das mais belas praças que 

de desconsertantes surpresa alguns urbanistas modernos ao 
pedantismo geométrico.

De todos é conhecida a bela Praça de Espanha, de 
onde parte a magnifíca escadaria em direcção à igreja da 
Trindade dos Montes. Esta vista célebre anda em tôdas 
as colecções de bilhetes postais ilustrados. É um dos 
conjuntos mais interessantes e harmoniosos da cidade, e a 
escadaria elegantemente lançada é por certo das mais belas 
que existem ao ar livre em qualquer urbe. Pois o encanto 
harmonioso desta composição foi criado em meio das maiores 
irregularidades, sem que o observador se aperceba à primeira 
vista da acentuada divergência de linhas que existem entre as 
diferentes partes. Começa por que a Praça de Espanha em si é 
de uma forma irregular que se aproxima de triângulo alongado. 
De um dos lados maiores sobe-se então pela larguíssima 
escadaria em vários lanços, direitos e curvos, que leva à frente 
da igreja, plantada a cavaleiro e – por sua vez – francamente 
fora de alinhamento naquele grandioso conjunto. Mas foi 
tal a habilidade dos arquitectos que, com notável segurança 
de gôsto, compuseram êste complexo, que, em vez de nos 
prendermos às irregularidades, deixamo-nos seduzir por esta 
esplêndida obra de Arte urbanística.

Caso semelhante se dá na Praça Navona, que tem a forma 
alongada do estádio romano que naquele mesmo local existiu. 
Esta bela praça é dominada pela imponente fachada da igreja 
de St.ª Inês, – monumento que está a um dos lados compridos, 
mas que fica longe de ocupar a parte central da praça; isto 
não obsta a que, desviado também do eixo desta frontaria, se 
implantasse uma fonte colossal Bernini, – por sinal que é uma 
divertidíssima composição, como que uma grande tramóia 
incluindo várias figuras esculpidas de gente e animais assentes 
sôbre rochedos artificiosamente lavrados que servem de 
base a um obelisco 15 m de altura. – Esta fonte monumental 
não obedeceu ao eixo da fachada da igreja dominante, visto 
que esta está implantada a uma banda, mas ocupa o centro 
aparente da grande praça. Pois desta falta de concordância nos 
dois motivos principais do local não advém qualquer efeito 
de desarrumação; pelo contrário, a Praça Navona é de uma 
grandiosa harmonia.

Conhecemos pessoas, alguns técnicos, que se se tivessem 
de ocupar de arranjos urbanísticos em Roma, muito se haviam 
de mortificar por não poderem meter tudo nos devidos eixos, 
por não ser possível rectificar alinhamentos, nem estabelecer 
simetrias rigorosas!

Outros ensinamentos nós podemos colher na cidade 
eterna, no que se refere a espaços livres, ao seu valor com 
relação aos monumentos. 

Quando se envereda por certas ruas estreitas no centro 
de Roma, depara-se-nos um dos mais belos espectáculos 
arquitectónicos ao ar livre que possamos imaginar. É a mais 
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monumental têm de viver desafogados. Esta mania tem 
causado lamentáveis malefícios. Sobretudo quando se trata 
de edificações antigas, como – por exemplo – igrejas. Nem as 
grandes sés medievais construídas a meio das povoações têm 
a ganhar com o isolamento em que tantas vezes se pretendeu 
colocá-las, expondo-as sôbre um tabuleiro ajardinado, como 
se tratasse de prato armado para ser servido num banquete. 
Isto é a negação da sensibilidade diante destas obras da Idade-
-Média, que tudo ganham em manter o seu verdadeiro lugar 
em contacto com o casario, avultando como um assombro 
por entre os anexos e os telhados das casas, erguendo torres 
e pináculos ao céu, subindo a direito àquelas paragens onde 
a fé espontânea do povo situava a vida bem aventurada que 
depois da morte há de vir. – Tem-se dito e escrito tanta coisa 
para justificação do contacto íntimo que se deve manter entre 
as grandes catedrais da Idade-Média e o casario à sua roda, 
que esta idéia já quasi se tornou lugar-comum. – Mesmo as 
igrejas dos já chamados tempos modernos, na sua maior 
parte, nasciam nas grandes cidades por entre casas e vielas, 
tendo – sim – por adro qualquer praça maior ou menor, mas 
incorporando-se ostensiva e materialmente no aglomerado 
das construções. Surpreenderá muita gente saber que de 255 
igrejas de Roma, apenas 6 ocupam posição completamente 
isolada, enquanto que as restantes 249 permanecem ligadas 
por um, dois, ou três lados às construções vizinhas.

Tudo o que temos estado a observar sôbre direitura 
rigorosa, a todo o transe, nas vias públicas, avenidas 
descabidas, amplidão desproporcionadas de áreas, 
desnecessário desafôgo de edifícios, preocupação injustificada 
de simetria etc. etc., de onde resulta muitas vezes imperdoável 
destruição de construções ou conjuntos de carácter 
artístico, quer sejam obras de arquitectura, quer trechos de 
paisagem, – por todos estes casos que acabamos de analisar 
se vê, temos forçosamente de reconhecer, que os planos de 
urbanização, sobretudo a reforma urbanística de cidades ou 
vilas existentes, não podem depender em primeiro lugar da 
régua e do esquadro. Não é friamente no estirador do técnico 
que se deve delinear qualquer plano de reforma urbanística, 
principalmente quando se trata de uma terra de carácter 
marcado com feição regional ou elementos de interêsse 
especiais. – Está bem que se trate em primeiro lugar dos 
problemas sociais, técnicos, sanitários, das povoações, – mas 
o que nunca devemos esquecer é a tese artística que tem em 
consideração o carácter da terra, o seu aspecto particular, 
a linha tradicional da sua evolução. Urbanista que não 
respeita estas circunstâncias, seria como médico desatento 
que se não preocupasse com a psicologia da pessoa doente 
que está tratando. Além de desconsideração pessoal, é uma 
inconveniência clínica. – Por isso, em terras que devia estimar 
e guardar o seu carácter, a sua personalidade, aflige-me 

existem – a da igreja de S. Pedro. É emoldurada com a maior 
magnificência pela célebre colunata do Bernini, disposta 
na forma de elipse atravessada e interrompida apenas na 
parte fronteira à entrada da igreja, onde estava projectado 
erguer-se o pórtico principal do acesso à praça. Êste pórtico 
que fazia parte do plano Bernini nunca chegou a ser executado, 
mas a entrada na grande praça elíptica fazia-se por umas 
ruas estreitas que vedavam parcialmente a vista dos que se 
vinham aproximando, até que a fachada inteira da igreja e 
o monumental recinto se lhes revelavam numa rápida mas 
arrebatadora impressão. Nos últimos anos fazia parte dos 
principais planos de organização de Roma o complemento 
ou encerramento da colunata do Bernini por meio de uma 
construção em forma de pórtico, de arquitectura adequada, 
em fiel obediência ao pensamento do autor daquele grandioso 
adro. Rasgou-se então o que viria a ser um amplo acesso do 
exterior ao projectado pórtico monumental, mas êste não 
chegou a ser executado em virtude do estado de guerra. O 
resultado é elucidativo. Desaparecida a vedação que fazia 
o efeito de uma venda aplicada aos olhos do visitante, 
reservando-lhe para os primeiros momentos ao entrar na praça 
a mais empolgante impressão de deslumbramento, – agora, 
completamente aberta como está a aproximação, já de longe o 
visitante começa a medir com a vista as proporções da grande 
mole, habituando-se gradualmente à sua escala, e quando 
chega a entrar na praça, prejudicada está de modo lastimável 
aquela surpresa esmagadora, aquele enlevo espantoso, com 
que de antes se era acometido. – Isto prova como podem 
ser perigosos tais rompimentos, e traz-me à memória o que 
também nos últimos tempos sucedeu ao bem conhecido 
monumento de Berlim – a chamada Porta de Brandenburgo. 
Êste monumento de há cerca de 150 anos, concebido nos 
moldes gregos, de um grande pórtico de colunas dóricas 
cercado pela clássica quadriga, estava até há pouco, mais ou 
menos rodeado pelo exuberante arvoredo de uma praça de 
tamanho razoável. Com as grandes obras de urbanização 
realizadas em anos recentes, transformaram a alameda antiga 
a que o pórtico servia de cabeçalho imponente, numa artéria 
de estilo colossal, sacrificando-se grande parte do arvoredo 
que acompanhava aquela bem equilibrada construção. Por isso 
esta, que dantes avultava a certa distância como verdadeiro 
pórtico monumental se acha agora, quando vista de longe, 
aparentemente reduzida nas suas dimensões a pouco mais 
de uma cancela atravessada no caminho, – tal o efeito do 
exagerado alargamento da alameda e da clareira que se fez em 
volta do monumento.

Outro lugar comum de urbanização que é do uso ser 
patrocinado por aqueles que, isentos da indispensável 
sensibilidade, se prendem a fórmulas sem nenhum propósito, 
é a idéia errada de que todos os edifícios de carácter 
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construíu dêste modo a monumental avenida, que não pôde 
ser extensa por fôrça das circunstâncias, pois assenta naquela 
topografia acidentadíssima tão bem como um sôco na boca 
do estômago. Casas ali nunca se construíram e ninguém vai 
passear para aqueles lados porque o sítio – compreende-se – 
não tem vistas, mas – que importa? – a instância conta agora 
no seu roteiro uma avenida autêntica, e até com busto do 
homenageado…

O exemplo, infelizmente, não é único. Em outra cidade do 
Império português fez-se coisa semelhante, sacrificando-se um 
edifício antigo cheio de carácter e derrubando-se pela mesma 
ocasião série de velhos plátanos que assombreavam o local, 
tornando-o aprazível e convidativo, especialmente aos turistas 
estrangeiros que ali desembarcavam e que agora, em vez de 
uma explanada acolhedora, encontram o arremedo de uma 
avenida tôda janota.

Uma das características das povoações em Portugal é a 
praça ou rossio central. Na própria Lisboa, se não existisse 
o Rossio, com os seus cafés e explanadas, a fisionomia da 
cidade seria outra bem diferente. O Rossio é o ponto onde de 
preferência se reúnem todos aqueles – e são muitos! – que 
paradoxalmente se ocupam de tudo aquilo de que não têm 
conhecimento e do que, em geral, muito pouco percebem. É 
grande centro de intrigas e forja capital de boatos. Esta praça 
tem tanta importância na vida lisboeta, que a ela se deve talvez 
o juízo de ser Lisboa uma grande aldeia. Seja como fôr, é aqui 
também o cruzamento dos principais itinerários, e Lisboa 
sem o Rossio – não seria Lisboa. – Há alguns anos foi julgado 
oportuno e necessário proceder-se à remodelação das faixas 
de rodagem, reduzindo-se a placa central com seu empedrado 
bem conhecido. Esta medida, necessária na capital, dentro em 
pouco era imitada em cidades da província. Lembro-me de ter 
passado por uma destas, no centro do país, onde o presidente 
da Câmara me levou a um largo calmo e recatado, guarnecido 
de velhas árvores e onde havia uma grande placa central 
empedrada à semelhança da do Rossio em Lisboa. Sentados 
à sombra, explicou-me o meu amável companheiro que se 
projectava reduzir a placa empedrada, derrubando – já se sabe 
– as velhas árvores. E à minha pergunta sôbre o motivo de tão 
estranha reforma, fui elucidado que era tudo para facilitar o 
trânsito. “Mas, Snr. Presidente, observei eu, estamos aqui há 
mais de meia hora e ainda não passou um único veículo…”

Não, não há explicação para grande parte das obras que 
são planeadas à imitação do que existe em outras cidades, em 
outras terras. Sobretudo quando se joga nos naipes do turismo, 
não se pode perder de vista por um momento a necessidade 
de conservar as feições urbanísticas interessantes que são 
a própria justificação do turismo e a sua principal razão de 
existir. Convençâmo-nos de que aos turistas, aos turistas 
desejáveis, nada interessa encontrarem uma imitação da 

sempre quando vejo a pretensão de imitar indiscretamente 
disposições de cidades maiores, de outros climas, de condições 
de vida distintas, enfim – de índole completamente diferente. 
Faz-me o efeito de certas criaturas, mentalmente fracas, que 
quando se encontram diante de algum espírito mais forte, 
logo começam inconscientemente a imitar-lhes, senão a linha 
do pensamento, pelo menos os modos de expressão e até os 
próprios gestos; – espectáculo desconsolador que nos deixa 
sempre muito má impressão.

Há uma coisa que se não compreende. Fala-se muito de 
turismo; é esta uma das tais palavras novas que adquiriram 
já grande prestígio. Turismo é mesmo por vezes a essência 
mágica que faz mover o maquinismo do progresso onde não 
haja outro combustível, e tem sido até a salvação de muitas 
terras que sem êle nunca passariam da cepa torta. Mas turismo 
não é também um feitiço. A palavra só por si não cria riqueza; 
é preciso que a fórmula assente nalguma coisa, e devemo-nos 
lembrar da importância que para o turismo têm as belezas do 
sítio, quer sejam as naturais, quer as que o homem criou, ou 
ainda a feliz combinação das duas. – Numa cidade, que fonte 
de riqueza não apresenta o seu carácter fisionómico desde 
que encha os lugares públicos de verdadeiros quadros, com 
monumentos, casas antigas, arquitecturas de todo o género, 
recantos pitorescos acompanhados de arvoredo, com variadas 
perspectivas rompendo em tôdas as direcções como vistas 
num palco cénico! – À parte o reconhecido interêsse artístico 
dêstes elementos, não será de contar o seu valor turístico 
como  chamariz de visitantes curiosos? – E, no entanto, é o 
que não posso compreender, – terras que se fiam no poder de 
atracção das suas decantadas belezas, muitas vezes pouco ou 
nada fazem para conservar as suas feições mais características 
e apreciáveis, mas, em compensação, esforçam-se por imitar 
o que em outras cidades, nomeadamente em Lisboa, se 
tem produzido em matéria de urbanização. – A Avenida da 
Liberdade, por exemplo, é responsável por inúmeros disparates 
em quantidade de terras da província. Sei eu de certa 
instância de turismo, afamada, assente numa pitoresca região 
montanhosa, onde há já alguns anos quiseram perpetuar a 
memória de um grande político da terra. Chegaram então à 
conclusão de que para dar à obra certa gravidade majestosa, 
o melhor seria abrir-se uma avenida direita e ampla que 
baptizariam com o nome do célebre conterrâneo. Ora, como 
já disse, a terra é muito acidentada, estende-se por uma 
encosta bastante íngreme. Construir a nova avenida a direito 
ao longo da falda do monte, correspondia a deitar abaixo a 
vila inteira, – homenagem um tanto exagerada ao patrono da 
terra, e certamente acima das forças do município. Que fazer 
então? Lançar a nova artéria em relação ao vale, tornava-se 
uma impossibilidade. Vá então de a rasgar à força em direitura 
ao monte, como se o quisesse perfurar. Com grande esforço se 
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Praça da Concórdia na vila do Montijo ou um arranha-céus 
em Penamacor. Sei por experiência que é dificílimo convencer 
algumas pessoas de que o forasteiro inteligente, o turista 
esclarecido, não vai a terras estranhas à procura do que está 
farto de ter em sua casa. Também é igualmente custoso fazer 
compreender a certas pessoas que tôdas as comodidades e 
regalos são perfeitamente compatíveis com o respeito pelo 
carácter ou fisionomia de qualquer cidade, vila ou região 
turística.

Os problemas de urbanização são complexos e têm de ser 
resolvidos por quem tenha a visão larga do assunto. Nada há 
mais interessante do que tentar satisfazer as necessidades 
de uma povoação, procurando por meio do arranjo das suas 
vias públicas estabelecer facilidades nas lides dos moradores; 
criando zonas amenas de habitação e pontos vitais de 
convivência, ligações apropriadas; arrumando os mais 
importantes núcleos mercantis, recreativos e culturais; zelando 
pela valorização e conservação de todos os valores artísticos 
– paisagem, monumentos e trechos de interêsse pictórico, 
mantendo quanto possível o carácter regional do sítio. – E tôda 
esta tarefa deve ser estudada tendo em conta as inclinações 
naturais da população, sem violentar os bons hábitos da gente, 
mas procurando sempre elevá-la a um grau superior de  
bem-estar e enaltecê-la na escala da civilização.

Como dizia Aristóteles, – as cidades devem ser planeadas 
para segurança dos cidadãos e sua maior felicidade.»
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3.21. 1947. AFONSO LOPES VIEIRA

Fig. 27 LINO, Raul – «Afonso Lopes Vieira». [Palavras 
lidas na sessão de homenagem ao poeta realizada no 
Salão Nobre do Teatro Nacional de D. Maria em 23 de 
Janeiro de 1947].  [Dactiloscrito]. Lisboa. 1947. 14 f. 
Consultado no Arquivo da Família Raul Lino em Lisboa, 
Armário B: Pasta Correspondência Afonso L. Vieira 
1910-1946.

23 Janeiro 1947
Lisboa
Salão Nobre do Teatro Nacional de D. Maria

No Salão Nobre do Teatro Nacional D. Maria II realizou-se a 23 de Janeiro de 1947 uma sessão 
pública de homenagem à memória de Afonso Lopes Vieira (Leiria, 26 Janeiro 1878 – Lisboa, 25 
Janeiro 1946) organizada pela Academia Nacional de Belas Artes da qual o poeta foi um dos dez 
membros fundadores.
Naquele dia, os dois últimos sobreviventes desse grupo, Reinaldo dos Santos e Raul Lino, na 
qualidade respectiva de presidente e secretário da Academia, proferiram duas orações recordando 
o companheiro e amigo, que seriam publicadas no Boletim da Academia Nacional de Belas Artes, 
1.ª Série, XVI, naquele mesmo ano.
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não corre o fio da sua duração pelas mãos da Parca indiferente; 
– se até as manifestações interpretativas da música, do 
teatro, tão efémeras até há poucos anos elas nos pareciam, 
se consegue agora salvá-las  do desaparecimento total por 
meio da gravação maravilhosa e da cinematografia. – Mas, a 
grande obra demorada, que se vai acrescentando dia a dia, por 
vezes com enorme esforço, a obra paciente, discreta, subtil, 
da formação da personalidade, – elaboração contínua, sem 
desfalecimento, que dura anos e que pode também resultar 
numa obra de Arte, – como a poderemos fixar em poucas 
palavras na multiplicidade dos seus aspectos? Em Afonso 
Lopes Vieira a personalidade e a sua produção literária 
equivaliam-se; era uma verdadeira dupla obra de Arte. – Houve 
sempre artistas cujo trabalho, cuja acção, se aparta da sua vida 
ordinária em que muitas vezes não conseguimos entrever ou 
adivinhar – ao menos – qualquer das virtudes que compõem 
e ornamentam o fruto do seu estro. O nosso Poeta, pelo 
contrário, identificou-se na maneira de ser com a obra escrita 
que nos deixou; – paridade nas atitudes morais, analogia de 
estilo na Arte e na vida, sentido idêntico, a mesma expressão; 
– personalidade excepcional que era como o prolongamento 
do espírito da sua obra poética. E assim se explica a dobrada 
reverberação do seu prestígio.

Não seria sincero da minha parte, nem justo – penso 
eu, acrescentar que esta personalidade de eleição nascera 
espontânea da sua índole, que se houvesse criado sem 
premeditação no seu subconsciente; – bem sabe, quem bem o 
conheceu, que não foi assim; ela era produto do aturado cultivo 
do seu moral, exaltação do domínio de si próprio, consequência 
de não pouca renúncia. – Observando o Poeta na intimidade, 
mais de uma vez me veio à ideia certo apontamento que se 
encontra na autobiografia de Goethe, onde êle nos conta 
que, ao entrar na adolescência, quando se resolveu a adoptar 
o uso de cingir o pescoço numa gravata larga, como então 
era moda, logo tirou vantagem desta circunstância, pois que 
assim – dizia êle – se achava constrangido a conservar a cabeça 
erguida numa postura mais serena e reservada, contribuindo 
para manter a atitude moral que êle próprio se impusera por 
conveniência da sua maneira de ser… Eu convenci-me que o 
nosso Poeta também adoptara, embora invisível, a gravata de 
Goethe, disciplinadora do espírito; – e temos de admitir que a 
envergou sempre com rara elegância.

Afonso Lopes Vieira jamais atraiçoou o estilo claro e 
aprumado que se reproduzia fielmente em toda a sua obra 
e na sua vida. Os mais variados ou opostos sentimentos 
ganhavam até na expressão falada familiar de que se servia, 
um feitio decorativo que, sendo sempre justo e exacto, por 

«Desejaria – primeiro que tudo – justificar a minha 
presença aqui no cumprimento de uma missão que me é tão 
desusada no seu modo, quanto é raro o motivo que a ela me 
obriga. – Insistiu o Sr. Presidente da Academia em que tomasse 
sôbre mim o honroso mas difícil encargo, não porque entre os 
nossos confrades se não encontre quem poderia desempenhar 
este acto com maior acerto e brilho, mas somente por haver 
eu desfrutado o proveito espiritual de uma longa e íntima 
camaradagem, inspirada por afinidades de sentimento, com o 
grande português que hoje nos propomos celebrar.

Quando recebi o convite, o meu primeiro movimento foi de 
pedir escusa, tão longe de mim estava a ideia de conseguir dar 
forma e sequência a uma série de impressões magoadas que 
me assaltavam desde o recente desaparecimento do Poeta e 
Amigo. Mas, por outro lado, convencía-me de que era fraqueza 
de ânimo imperdoável esquivar-me a render homenagem 
a quem eu tão sinceramente admirei, fugindo ao dever de 
contribuír na medida das minhas possibilidades para mais 
largo conhecimento da figura de Afonso Lopes Vieira, – da sua 
personalidade, já que sôbre a obra escrita que nos legou nem 
me competiria pronunciar-me, nem ela carece, felizmente, 
de explanação; a sua obra publicada perdurará por virtude da 
própria excelência, reflorindo sempre com novo encanto no 
coração dos portugueses.

Longe de pretender apresentar uma dissertação em forma 
acêrca da vida ou da obra de Afonso Lopes Vieira, nem me 
propondo dar do Poeta e do homem um retrato de qualquer 
maneira suficiente, apenas tentarei sugerir alguma coisa da 
ambiência que êle soube criar em tôrno da sua pessoa, para 
então ir esboçando, a pouco e pouco, uma das suas expressões 
íntimas que mais gratas foram ao meu espírito. Atrevo-me 
assim a apresentar um desenho sucinto leve, como que a 
traço | simples, sem o acabamento e a precisão das notas 
biográficas, sem o relevo ou o claro-escuro – o volume – que 
dramatizam  o assunto, sem a anedota que procura efeitos 
de pitoresco, mas onde espero que se possa apreender aquela 
certa expressão íntima que me parece reflectir uma qualidade 
essencial da sua alma.

Foi Afonso Lopes Vieira poeta dos mais completos, se 
atribuirmos a esta classificação um significado de integridade, 
no sentido de ter havido concordância absoluta entre a obra 
por êle criada e a sua personalidade xxxx perfeita, entre o 
ideal nacionalista que o orientou e a sua vida conduzida como 
sacerdócio ao serviço de uma tenção construtiva.

Ao contrário da vida, que é breve, – que nós julgamos 
sempre demasiado curta nas criaturas generosas, – as obras 
do espírito, as obras da Arte, têm felizmente existência longa; 
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se contentou no enaltecer das grandes figuras consagradas 
de um Columbano, de um Teixeira Lopes; comprazia-se em 
descobrir aptidões entre os obreiros das Artes menores, e quase 
que afogava na sua simpatia aqueles que mais lhe pareciam 
merecer um apreço inteligente e compensador. – Mas, a sua 
consideração pelo trabalho dos artífices não era a admiração 
banal que vê na habilidade o motivo último da Arte, – a 
habilidade não o impressionava grandemente se por detrás dela 
não estivesse o sentimento ou alguma aspiração de qualquer 
maneira superior. E então tinha os seus predilectos, a quem 
soía chamar afectuosamente: o poeta dos encadernadores, o 
poeta dos ferreiros, o poeta da olaria. Passava horas nas oficinas 
e criava amizades com os bons operários, interessando-se pelo 
seu trabalho, pela sua vida particular. – Quem não conhecesse 
o Poeta na intimidade, iludia-se, mal interpretando a distinção 
do seu porte, que alguns julgariam porventura demasiado 
composto, e ninguém fazia ideia como aquele aristocrata, que 
tinha por um dos seus padroeiros a S. Francisco de Assis, podia 
ser afável, compreensível, humano, no trato com os modestos e 
os mais simples ou humildes.

Sem jàmais ter caído nas fraquezas próprias do amador, 
– onde o seu apurado gôsto mais se evidenciou foi no arranjo 
decorativo e na composição tipográfica das obras impressas, 
em que Lopes Vieira era mestre. Poucos profissionais saberiam 
compor uma página tipográfica como êle, e a este trabalho se 
dedicava carinhosamente, dirigindo as suas edições até nas 
últimas minúcias, sempre com exemplar bom gôsto.

O bom gôsto – qualidade subtil tão difícil de explicar 
como o timbre fino do cristal ou o sabor de um precioso vinho 
antigo, o bom gôsto  era dos predicados que Lopes Vieira 
possuía em elevado grau e do melhor quilate. E êle, que era 
em geral tão cheio de benignidade para os defeitos humanos, 
diante do mau-gôsto, só a grande custo se continha para não 
trair a sinceridade do seu cristianismo posto à prova; porque 
qualquer manifestação de menos gosto era para êle como 
provocação ou ofensa pessoal, e algumas pessoas altamente 
situadas no mundo das convenções que incorriam nestas faltas 
foram por vezes objecto de deliciosos epigramas que, aliás, não 
saíram da intimidade da sua correspondência.

Falando de correspondência, – será preciso dizer que as 
cartas do Poeta eram verdadeiro espelho da sua personalidade? 
– Já o aspecto gráfico delas constituía pela sua feliz disposição 
um prazer para a vista, e então os próprios caracteres 
grafológicos, estilizados, mas ao mesmo tempo tão isentos 
de artifício, não nos deixavam dúvida alguma sôbre a grande 
sinceridade do homem que de uma vez escrevera num desabafo 
íntimo:

“Sabe V. bem como as minhas, as nossas cousas de Arte 
são antes de tudo para nós próprios…” – Reflectiam-se nas 
cartas as mais graves preocupações, como também muitas 

vezes fazia-nos esquecer o motivo do conceito por amor da sua 
original e tão encantadora maneira de dizer. E como o Poeta 
tinha alma de artista e não era insensível à cor e à forma, quis 
também que o seu estilo se comunicasse a todas as coisas que o 
rodeavam.

A nossa camaradagem começou quando nas livrarias do 
país pela primeira vez floriu a vinheta rusquiniana do pão e 
das rosas que ornava as publicações do Poeta por esse tempo. 
A criação do Jardim-Escola João de Deus em Coimbra mais nos 
aproximou. Na dedicação a esta obra admirável do Dr. João 
de Deus Ramos, o Poeta Lopes Vieira transfigurava-se no seu 
entusiasmo artístico, caminhando no sentido mais social e 
xxxx nacionalista que viria depois a caracterizar a sua obra, 
– e quando digo a sua obra, refiro-me à obra escrita e à obra 
vivida.

Dedicando-se às crianças, interessando-se carinhosamente 
pela formação do seu espírito, o Poeta publica uma série de 
obras adaptadas ao gosto e às faculdades mentais infantis, 
reconhecendo a necessidade de começar por este caminho 
a preparação de um Portugal melhor; e, iniciando os 
pequeninos no A. B. C. de um panteísmo de bibe, à altura da 
sua mentalidade, inspira-lhes o respeito pelo que há de belo 
neste mundo. Grande apreço e louvor nos merece a iniciativa 
do Poeta-artista, que como primeiro nesta nossa terra soube 
ver e sentir a importância da Arte na formação espiritual das 
crianças. – Assim se abria pela primeira vez uma estrada de 
beleza à sensibilidade dos pequenos portugueses, mostrando-
lhes o encanto das pequenas e das grandes coisas da nossa 
terra, inspirando-lhes o jeito de admirar. – Através da pequena 
paisagem florida e alegre do Canto Infantil, povoada – como 
nos presépios – de animaizinhos, de oliveiras e pastores, o 
Poeta vai conduzindo a criança pela mão até chegar junto do 
altar dedicado ao culto de Camões, e aí lhe ensina a espalhar 
rosas de candura naquele mesmo gesto ritual que se há-de 
converter, mais tarde e a seu tempo, no preito inteligente da 
admiração.

Admiração! – Sempre me pareceu dos maiores 
merecimentos de Lopes Vieira a faculdade de admirar, tão rara 
entre os Portugueses, mais inclinados ao desdém (quando se 
não especializam na inveja), e tão grata ao Poeta que por esse 
tempo timbrava o seu papel de carta com a divisa “Miremur” e 
que de uma vez compôs este provérbio:

“De aquele que não admira,
já nada de bom se tira.
Pois quem não sabe admirar,
não sabe amar.”
Foi este seu poder de admiração que o tomou num sincero 

estimulador de artistas e obreiros, na ambiência morna deste 
país onde a obra do artista se arrisca a soçobrar quando lhe 
falte o sopro de um arauto benévolo que a saiba impor. Não 
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(Alguém) cairá no estado de enjoo, que Byron celebrou em 
verso.

Vai connosco uma leva grande de emigrantes, e mais me 
entristece ainda a alegria com que partem do que o seu aspecto 
de miséria, de dor e desmazelo. Vão sem saudades!… A um, 
tipo de minhoto, moço ainda, ouvi dizer a um companheiro 
– Não estejas triste, que eu deixo mulher e filhos e estou 
contente! E ria-se. Dir-se-ia que esta gente se liberta do 
pesadelo da vida na sua pátria. Que condição ingrata que ela 
lhes dá. As crianças, no meio dos grupos, fazem-nos uma 
grande tristeza. Pobres bébés que a sorte arrasta tão cedo para 
a aventura, para o exílio! Disseram-me em tempo que os pais 
os levam contando que o clima os desembarace deles, para 
lutarem mais livres pela vida, – e este pensamento horrível, 
que só a maior miséria pode sugerir a humanos, faz um 
arrepio.

O pôr do Sol esteve lindo. Nós, em Lisboa, ignoramos 
desalmadamente o Tejo. De cada vez que o vejo, parece-me um 
rio de país estranho, a que vim dar por maravilhosa viagem! – 
Temos alguma vaga, e há algum frio. Até amanhã…”.

A sua correspondência vai-nos relatando o andamento dos 
seus trabalhos, dos seus empreendimentos – os livros para 
crianças, as récitas vicentinas ou esses memoráveis serões 
de Alcobaça que à iniciativa do grande animador se deveram. 
– Que de sombras amigas se levantam no fundo esfumado 
esbatido da nossa reminiscência quando lembramos o que 
foram essas festas de Arte – Augusto Rosa, Rey Colaço, 
Natividade, José de Figueiredo, mais tarde Agostinho de 
Campos, e tantos outros… Afonso Lopes Vieira congregava 
elementos do Teatro, da Música, de todas as Artes, que, mercê 
do seu encanto pessoal, êle sabia cativar, a tôdos convencendo 
e comunicando-lhes o constante ardor do seu entusiasmo. E 
tão irmanados em um mesmo intento ficavam os espíritos 
na fascinação do Poeta-artista, que agora, que lastimamos o 
seu desaparecimento, nos parece havermos também perdido 
por uma segunda vez aquela pléiade dos seus eminentes 
colaboradores.

Estas breves recordações ficariam ainda mais incompletas 
se não mencionássemos o quadro da sua vida em S. Pedro de 
Moel, entre o mar e o Pinhal, na casa branca e azul que estende 
a asa protectora do seu alpendre sôbre aquelas bem-amadas 
areias de Portugal, – ninho de beleza e de bemdito devaneio 
que o Poeta, num significativo legado, como que restitui 
esperançosamente à alma daquela região, encarnada na flor 
prometedora da sua infância.

Nesta casa, aureolada de sonho e onde já então 
constantemente esvoaçavam crianças, eram recebidos com 
galhardia e leal afeição os bons amigos, a quem o Poeta nunca 
deixava de dedicar generosamente tôdos os seus lazeres.

vezes o simples prazer de comunicar com bom humor a amena 
disposição em que se encontra no momento que passa. Folhas 
inteiras tratam da gestação e da realização material dos seus 
livros. Períodos de desânimo alternam com momentos de 
exaltação.

Quando elaborava uma das suas primeiras obras para os 
pequenos portugueses, de uma vez lamenta-se nestas palavras 
melancólicas: “Eu, como estou numa grande crise moral, – 
se não grande – pelo menos intensa, – perdi inteiramente a 
capacidade para julgar do valor dos versos, do seu valor como 
obra para pequenos leitores. É uma crise de carácter bastante 
místico – desejos de obscuridade, de renúncia. Vem isto 
talvez também porque tive de comunicar com…(políticos) da 
região, e de me debruçar, ainda que por pouco tempo, sôbre 
o vazio caótico dessas cabeças. É sempre nestas ocasiões que 
o problema nacional me aparece sem solução, e que sinto 
soçobrar a minha fé inteira. Em Portugal, a vida cada vez nos 
impele mais para os extremos – a revolta ou a renúncia, que 
é a forma passiva daquela. Ou então impele-nos para o que 
Merimée chamava vivre en amateur…” – Expande-se depois 
em lamentações acerca da emigração, – tema que o persegue e 
o confrange.

Mas nunca o desânimo turvou por muito tempo o seu 
espírito construtivo, e ia-se deixando absorver sucessivamente 
pelos mais variados planos, sofrendo e trabalhando com 
o afinco que se não esperaria da sua compleição franzina. 
“Sacrifiquemo-nos – escrevia êle – porque estamos fazendo 
obra de beleza…”. Ou então lança este suspiro: “Enfim, 
querido Amigo, será mais um esforço que faremos para bem 
desta querida e desgraçada lástima – e é bom morrer com a 
consciência de ter trabalhado um pouco”.

Os lazeres de umas férias sentimentais forçadas 
permitiram-lhe mandar de um cruzeiro no Atlântico, as 
seguintes linhas que nos deixam a impressão de uma tarde 
de Primavera a decorrer entre risonhas clareiras de sol e o 
obscurecimento de grandes nimbos que passam, ameaçadores: 
“…será para si o pequeno Diário de bordo desta pequena viagem 
em demanda da Ilha maravilhosa. Como neste momento 
considero as coisas com mais filosofia do que de ordinário (por 
experiência triste da vida) vejo mais uma vez que o bom Frei 
Luís de Sousa tinha razão quando escreveu na sua excelente 
prosa que “nossa natureza é muito amiga de si” e que um 
vestido novo alegra a alma “pela honra e gasalhado” que dá 
ao corpo. Isto vem a dizer que… (certa Senhora) deve ao seu 
chapéu novo grande parte da serena disposição com que saiu 
esta barra sempre belíssima do Tejo. Escrevo-lhe do salão de 
fumar, às 9 da noite. O Eisenach é um vaporzito inteiramente 
fora da moda, pequeno e sem luxo algum. Mas tinha uma 
vantagem enorme sôbre os sumptuosos Sierras – partir hoje! 
De resto, vamos bem, num camarote de cima, onde em breve… 
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a inspirada graça do seu engenho. – Por fim, o silêncio da noite 
invadia a sala onde nos achávamos reunidos, e quando o Poeta 
emudecia, tudo em volta ficava suspenso, só se ouvindo então – 
ao longe – o bater das ondas… surdo e compassado… marcando 
impiedosamente os minutos… e as horas sem nome… no 
quadrante… branco… da eternidade…

Contudo o que se descobria continuamente na alma do 
Poeta era a sua estrénua lusitanidade. Era como o fio de ouro 
que sempre aparece entretecido no fundo de um brocado 
de desenho vário e rico. – Afonso Lopes Vieira cantou o Sol 
e o Vento, o Mar e o Pinhal, a cavalaria andante de Amadís 
e a paixão cruenta de Dom Pedro, cantou as rocas de fiar e 
o pucarinho de barro, mas acima de tudo o que êle nos dá 
é a alma da gente desta nossa terra, desde o peito humilde 
de Maria às épicas alturas de um Nuno Álvares. – E o Poeta 
canta-nos à sua maneira, na admirável intuição do seu 
portuguesismo, na linguagem castiçada que prolonga a voz 
antiga dos trovadores e refloresce em novos ritmos nas suas 
canções, na sua prosa sem par…

Dar-se-á o caso que a mais nova geração perante a sua obra, 
a sua vida, o seu exemplo, encontre nas maneiras do Poeta 
qualquer ressaibo a coisas passadas, discordantes da época que 
atravessamos? – É possível que assim suceda.

A vida corre veloz e o mundo envelheceu trágica e 
assustadoramente nestes anos que acabam de passar.

A ninguém é dado poder escolher data e condições do seu 
nascimento. Afonso Lopes Vieira nasceu filho-família, como 
êle próprio nos declara em sua autobiografia; e, naquela época 
desanuviada, quiseram as boas fadas- acrescentamos nós 
– dotá-lo à nascença com uma generosa natureza de gentil-
homem, uma sensibilidade aguda e o génio da terra e da língua 
portuguesas.

E possível que os preceptores do novo espírito obedeçam 
agora de preferência a um figurino diverso, e que os 
mestres-condutores sejam eleitos mais depressa de entre os 
auto-didactas, os “self-made-men”, com outra maneira de ser, 
outros prismas de observação para a vida e os acontecimentos.

Cada qual vibra consoante a matéria de que é feito e com a 
ressonância que lhe conferem o meio e o tempo em que a vida 
decorre.

Quando se não trabalhava, passatempo predilecto, e 
simultàneamente acto de devoção, eram os longos cruzeiros 
pela espessura silvestre, através do pinhal do rei lavrador que 
também foi poeta. Lopes Vieira, para quem o tempo tinha um 
ritmo sagrado, que aliás se reflectia no estilo da sua admirável 
dicção, nunca se deixou contaminar pela mania velocífera 
da nossa época. Estes passeios realizavam-se num carro de 
lavoura puxado a bois que navegava como se fôra nau por 
sôbre a serenas ondulação da areia do pinhal. – Ao sussurro da 
ramaria, Afonso Lopes Vieira deixava fluir a corrente dos seus 
pensamentos, sugerindo em imagens preciosas o que havia de 
indizível no fundo do seu espírito. E quando pelo cair da tarde 
se regressava destes passeios, os amigos tinham a impressão de 
haver voado muito alto acima da terra, ou de terem percorrido 
léguas sem conto pelas compridas estradas do irreal. – Mas era 
na intimidade dos calmos serões que o Poeta se desdobrava com 
maior encanto. Por vezes traçava-se um plano, escolhia-se um 
motivo, que podia ser o argumento de uma obra clássica ou de 
um qualquer livro moderno, ou um desses temas eternos da 
humanidade, como, por exemplo a tragédia de Tristão e Iseu. 
Desta noite me recordo que o Poeta desfolhou o que há nos 
cancioneiros e na nossa tradição acerca dos grandes amantes 
que beberam o filtro, e acabou por percorrer o belo livro de 
José Bédier, que lhe causara profunda impressão e o qual, 
quem sabe se o não teria talvez induzido a empreender mais 
tarde a sua incomparável obra sôbre A Paixão de Pedro o Cru, 
xxxxxxx assuntos tão diferentes, mas que se igualam na altitude 
da atmosfera passional. – Afonso Lopes Vieira dissertava, 
lia ou conversava com simplicidade acerca dos mais variados 
assuntos, e, como tinha excelente memória, por vezes citava 
um ou outro trecho, uma ou outra frase que lhe tivesse calado 
mais fundo no ânimo e que êle reproduzia e acrescentava com 
o encanto do seu estilo tão pessoal. – Na sua voz branda, um 
pouco abafada e sem nenhum metal, de timbre peculiar que 
lembrava antes o aveludado dos instrumentos de madeira mais 
graves, voz que nunca se elevava acima do diapasão do diálogo 
e que, ao serviço de uma pronunciação perfeita e gostosa, 
enchia, como por milagre, a sala de um teatro, – nesta sua voz 
inconfundível, o Poeta, tradutor da música de Schumann em 
vernáculo, ia enlevando os amigos, no decorrer do serão, com 
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O nosso Poeta traduzia a significação da sua demanda no 
colorido discreto da paisagem da alma portuguesa. Aplicava 
na sua paleta a doçura magoada dos olivedos, os azues e os 
lilases da alfazema, ou, para quadros mais sombrios, tons de 
estamenha ou da lã xxxxx  áspera de que se vestem pastores 
da serra e a boa gente do mar. Enquanto o Poeta por este 
seu modo assim cantava, – o escritor e voga, xxxxx xxxxx da 
actualidade, noutras paragens, em outros climas, no reclamo 
que agora rola e troa por esse mundo revolto, – tal artista, pelo 
contrário, servir-se-á pelo contrário, da violenta oposição das 
cores primárias xxx  gritantes, xxx  estrídulas, contornando-as 
– para mais – com traços duros de uma 
negra |tinta sintética…

Mas, por sôbre estes contrastes, será bom lembrar à 
geração dos mais novos, que a essência que sublimou a 
obra e a vida do nosso Poeta, e que maior peso lhe dá, é 
aquela excelência moral, trasbordante na alma portuguesa, 
precisamente a idêntica virtude rara que – segundo parece 
– nos é invejada em outros países do Ocidente, onde alguns 
mentores do espírito e guiadores das almas muito a choram, 
e a desejam com desespêro, porquê, andando esta qualidade 
fugida aos desvarios da civilização, não a logram alcançar 
para o maior bem dos seus povos. Chama-se esta virtude: 
Humanidade.

E por ter sido toda a obra do autor do poema Ao Soldado 
Desconhecido traspassada de esta virtude peregrina, rendamo-
-lhe hoje a homenagem de bons Portugueses, estimando-o 
como ao Poeta cantor imperecível da nossa sensibilidade.

E é esta, creio eu, a lição suprema que nos legou Afonso 
Lopes Vieira, na sua obra, na sua vida, e pelo seu exemplo.”
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3.22. 1947. ARQUITECTURA E MÚSICA

Fig. 28 LINO, Raul – «Arquitectura e Música». [Duas 
conferências proferidas em Lisboa no Conservatório 
Nacional de Música a convite do seu Director Ivo Cruz 
nos dias 4 e 6 de Maio de 1947 e em Madrid no Salão do 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas a convite 
do Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid e o Real 
Conservatorio de Música nos dias 11 e 13 de Novembro 
de 1947]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 1947. 32 f. Consultado 
no Arquivo da Família Raul Lino em Lisboa, Armário B: 
Pasta Relatórios, Artigos e Pareceres (3.º vol.), 490.

4 e 6 Maio 1947
Lisboa
Conservatório Nacional de Música

11 e 13 Novembro 1947
Madrid
Salão do Consejo Superior de Investigaciones Científicas

A conferência «Arquitectura e Música» foi apresentada por Raul Lino em Lisboa no Conservatório 
Nacional de Música a convite do seu director, o compositor Ivo Cruz. Em duas sessões realizadas 
nos dias 4 e 6 de Maio de 1947, a leitura do texto foi acompanhada por 19 projecções fotográficas, 
8 fragmentos musicais e um esquema.
No mesmo ano, a 11 e 13 de Novembro, a conferência foi repetida num curso do Ateneo em 
Madrid no Salão do Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a convite do Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid e do Real Conservatorio de Música.
Em Portugal, ainda em 1947, o texto foi publicado num opúsculo pela editora Valentim de 
Carvalho com o título Quatro Palavras sobre Arquitectura e Música acompanhado de duas 
imagens (1 e 12) e do esquema, e em Espanha, no Verão de 1950, seria editado apenas com o 
esquema e sem qualquer ilustração, no n.º 31 da Revista de Ideas Estéticas do Instituto Diego 
Velazquez com o título Arquitectura y música.
A presente reconstituição inclui as 19 imagens, acesso aos 8 fragmentos musicais através de 
QR-Code e o esquema.
Uma terceira apresentação terá ocorrido no início de 1970 sob o título «Quatro Palavras sobre 
Arquitectura e Música» [> P.550].
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Pàrthenón, Atenas)

Podemos classificar o Pàrtenón como a magnífica 
apoteose de Atenas na culminância do seu esplendor 
antigo. Este edifício representa o resultado apuradíssimo 
da tradição arquitectural dórica, onde os artistas que o 
levantaram obtinham a harmonia máxima que jàmais o 
Homem soube conseguir em uma edificação de mármore 
dedicada à glorificação de criaturas ideais. A par da euritmia 
dos elementos arquitectónicos e da beleza das esculturas 
que decoravam este templo; ao lado do maior refinamento 
no desenho e no equilíbrio das formas, e da mais perfeita 
harmonia em todas as suas proporções, a execução técnica 
da obra também nunca foi excedida em qualquer época. 
Para se atingirem efeitos que a nossa medida visual de hoje 
nem sequer pode apreciar em toda a sua extensão  tal a sua 
subtileza, – introduziam-se quase imperceptíveis curvaturas e 
ligeiros desvios propositados nos degraus da base do templo, 
nas linhas do seu coroamento e em todas as superfícies 
verticais; perfilavam-se as colunas com engenhosa elegância, 
de maneira que eram corrigidas aparentes anomalias 
produzidas por aberrações da óptica. E como toda esta 
Arte e esta ciência fossem isentas de convencionalismo e 
de rigidez matemática – porque se notam ao mesmo tempo 
irregularidades onde elas não têm importância alguma para o 
efeito artístico da obra, – do conjunto resulta como que uma 
impressão exaltante de equilíbrio, de harmonia, um tal surto 
de nobreza e distinção, que parece fazer vibrar o mármore em 
pulsações de uma vida sobrenatural, superior às condições da 
existência vulgar dos seres.

I
«Atribui-se a Goethe a sentença de ser a Arquitectura 

como que Música em estado de imobilidade, estática. Muitas 
vezes têm as duas Artes sido comparadas ou irmanadas. Mas, 
a serem irmãs, é de notar a enorme diferença de idade que as 
distingue, e esta circunstância tão extraordinária convida-nos a 
analisar as qualidades elementares de uma e outra Arte.

Efectivamente, quando a Música balbuciava tìmidamente 
as suas primeiras notas, na completa dependência da Poesia e 
da Dança, dava-se isto à sombra dos templos da Antiguidade 
grega, onde pairavam os ecos da já longínqua poesia homérica, 
e nos teatros, onde em breve se representariam os maiores 
clássicos da tragédia – Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Enquanto 
a Música não passava de melopeia- uma dicção salmodeada, – a 
escultura dos gregos já revelava o mais alto sentido artístico e 
largo conhecimento de anatomia, chegando a atingir, nas suas 
obras primas, a mais nobre estilização do Homem, que ainda 
hoje inspira artistas e poetas. Na Arquitectura, então, temos 
no Pàrtenón a materialização artística perfeita e sublimada do 
espírito helénico na época de Péricles. – É preciso lembrarmo-
nos do que é esta obra para avaliar bem o contraste entre a sua 
arquitectura, de uma perfeição e um requinte consumados, e 
os primórdios de uma Arte musical homófona e primitiva.
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Templo de Apolo, Bassae)

E a Música de então, – que guardamos nós desses tempos 
que pudéssemos comparar à magnificente herança da 
Antiguidade, nas outras Artes, nas Letras, na profundeza do 
pensamento?

Através do longo período da Antiguidade clássica e 
helenística, a Música, embora consistindo de elementos 
diferenciados com muita subtileza (escalas com meios tons, 
não sei se quartos de tom ?), a Música estacionou, sem vida 
independente, como que a servir de pauta ou fôrma em que se 
encaixava a acentuação rítmica da prosódia, para lhe conferir 
maior realce. – Note-se contudo que se diz,- confirmando 
mais uma vez que nada há de novo neste mundo, – ter surgido 
ainda durante a época clássica da Grécia certa tendência para 
se dar mais importância à música do que aos textos a que ela 
servia de suporte, ao ponto de estes terem decaído até ficarem 
reduzidos à categoria de simples libretos ! O poeta ditirâmbico 
Melanípidas passa por ser o principal impulsionador neste 
propósito. A nova tendência ter-se-ia tornado numa arte 
futurista, cujas liberdades escandalizavam os clássicos. No 
entanto, Eurípides parece ter aderido ao movimento, como hoje 
se diria. Os inovadores visavam, nem mais nem menos que dar 
à Música vida dramática e esforçavam-se por obter maiores 
sonoridades. Entretanto a poesia lírica decaíu, ao mesmo tempo 
que surgia a comédia dionisíaca, de princípio com carácter 
burlesco-obsceno. Teríamos assim porventura o primeiro 
ensaio da futura opera buffa!

Olimpieion, Atenas)

A arquitectura deste e de outros monumentos da 
Antiguidade é como que o precipitado da civilização antiga e 
corresponde na linguagem plástica aos valores espirituais que 
aquelas épocas nos legaram – na ética, na literatura – tanto 
na filosofia, como na poesia, – e até nas ciências. A Arte dos 
gregos perdura viva até nossos dias; na Escultura, que ainda é 
e será eternamente fonte de inspiração; na Arquitectura que 
continua a surgir sempre como correctivo de todas as vezes 
que o espírito dos homens se desencaminha e anseia por 
readquirir a estabilidade e o equilíbrio perdidos.

Se pensarmos que ainda hoje a arquitectura de um templo 
grego do V século antes de Cristo, erigida em qualquer jardim 
público ou espaço livre a meio das nossas cidades, não suscita 
nenhum sentimento de incompreensão ou estranheza; que, 
pelo contrário, esta arquitectura se coaduna perfeitamente 
com certos estados de espírito onde quer que hoje entrem 
em jogo tenções elevadas e nobres; pensarmos que isto não 
só é possível como acontece frequentemente, que é um facto 
verificável todos os dias e em toda a parte, – isto é dizer 
muito da universalidade daquela arquitectura. Lembrarmo-
nos que ainda agora, em todos os países civilizados, se 
erigem pórticos, se desenham colunas, se coroam edifícios, 
inspirados na arquitectura clássica de há mais de 2.000 anos, 
é reconhecer com evidência que há aqui valores definitivos 
que correspondem a uma sensibilidade instintiva imanente 
na natureza humana, que é esta uma forma de linguagem 
universal em que se exprimem plàsticamente sentimentos 
nobres e elevados do nosso fundo ético, reflectindo momentos 
estáticos da Alma.
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Erechteion, Atenas)

Os Antigos, espalhados em tôrno do Mediterrâneo, sob um 
céu límpido e benigno, banhados numa luz fascinadora que, 
só por si, é uma exaltação da Vida, achavam-se rodeados de 
obras de Arte que falavam à sua imaginação num idioma tão 
claro como a própria língua materna. A nós, é-nos hoje difícil 
apreender o valor que as obras da Arte tinham para os gregos. 
Hoje que estamos habituados a procurá-las nos museus e nas 
exposições, onde são guardadas como plantas raras ou curiosas 
numa estufa; hoje que vamos aos teatros, passando pela 
experiência dolorosa da bilheteira, para assistir a espectáculos 
que umas vezes nos desconsolam, outras nos aborrecem ou nos 
são incompreensíveis, – nós hoje não podemos fazer ideia clara 
do que era a vida dos Antigos, que desconheceram o intuito 
artístico absoluto, mas para quem as obras de Arte eram criadas 
por gregos ou helenizados para os gregos ou helenizados, e 
representavam uma transfiguração artística da vida comum, 
assim como o teatro era a sua transfiguração poética.

Os Antigos conheceram a harmonia máxima que é dado 
ao Homem poder criar ou apreciar na face da terra. A Filosofia 
ensinava-se e discutia-se nos jardins, entre os mirtos e as 
estátuas, ou nos pórticos; o teatro, compreendido por toda 
a gente, expressão adequada dos sentimentos do povo, era 
ao ar livre, e era também à sombra das árvores ou dos mais 
belos edifícios que a poesia se declamava. Solenes festas que 
confundiam o culto religioso com a Poesia e a Dança; jogos 
olímpicos onde se glorificava a beleza soberba do corpo 
humano, entretinham a população. Vivia-se na plenitude da 
fôrça e da beleza, conforme a Escultura dos Antigos e a sua 
Arquitectura nos insinuam; vivia-se na claridade do mundo 
presente, com pequena preocupação acêrca do que se lhe 
seguiria; – e, por caprichosa ou truculenta que fosse a evolução 
da sua História, sobre os povos da Antiguidade derramava-se 
perenemente com o esplendor de uma luz conciliatória, a graça 
incomparável do espírito helénico.

Se tudo isto se deu, só vem reforçar o que pensamos sobre 
a estagnação da Música no tempo dos gregos, porque não é 
crível que, sendo o movimento de importância, se houvessem 
perdido todas as suas possíveis consequências sem deixarem 
rasto. – Terá sido talvez como que um rebento de tenra planta 
que não vingou e à qual faltava o ambiente próprio em que 
se pudesse começar a criar a grande árvore futura da música 
europeia.

Mas, verdadeiramente, a Música permanecia no limbo, e 
teria de esperar muito tempo antes de conseguir germinar.

Faremos a diligência por ver claramente porque é que a 
Música não encontrava ambiente propício na Antiguidade 
clássica.

A necessidade cria o instrumento; e este não surge nem 
se aperfeiçoa sem a solicitação premente de condições que o 
motivem.
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A Música só indirectamente depende do grau de cultura 
do Homem, porque está ligada antes a factores puramente 
psicológicos. – A Arquitectura, Arte social por excelência, 
pelo contrário, está sujeita em primeiro lugar a circunstâncias 
culturais.

E agora, um primeiro corolário:
A Arquitectura, por ser uma Arte do corpo social, 

reflecte sempre a cultura do espírito de uma época. As suas 
obras representam um estado colectivo visto através de um 
temperamento individual, – o do artista que as concebe. – Por 
outro lado, a Música é uma criação do indivíduo, que pode ser 
ou pode não ser influênciada pela cultura da época.

Estas considerações permitem mais larga explanação, mas, 
para não perdermos o fio deste esbôço, voltemos ao ponto 
onde tínhamos ficado na Antiguidade clássica.

Erechteion, Atenas, ângulo Sueste)

A linguagem grega, unificadora destes povos, dizem que é 
das mais ricas no seu tesouro formal, de uma finura admirável 
no seu desenvolvimento sintático; de maneira que as mais 
subtis gradações do pensamento encontram nela, com grande 
agudeza, a expressão própria, e, ao mesmo tempo, fácil 
adaptabilidade à Poesia.

Não há dúvida de que a linguagem musical, expressão 
mais imediata da alma, não encontrara ainda aquela 
ambiência de necessidade que mais tarde havia de forçar o 
seu desenvolvimento. A Música mantinha-se num estado 
latente. Para que ela surgisse eram precisas condições novas, 
circunstâncias diferentes, que gerassem uma alma também 
nova e diferente.

Já vemos que, não obstante possíveis afinidades, não há 
a esperar correspondência sincrónica entre a Arquitectura 
e a Música. No entanto é muito estranho que, podendo 
qualquer das duas Artes representar o produto de um alto 
grau de civilização, elas se não manifestem simultâneamente 
sempre que apareça uma época de florescimento cultural. – 
Com as outras Artes plásticas, a Arquitectura acertou sempre 
mais ou menos o passo através de toda a História, se não 
qualitativamente – na mesma altitude, – pelo menos no 
que respeita carácter ou estilo. Mas com a Música, é preciso 
reconhecermos que as duas Artes vivem em planos distintos, 
seguindo cada uma os seus caminhos.

Antes de tudo, porém, podemos desde já concluir que há 
certas qualidades essenciais nas Artes da Arquitectura e da 
Música que se não confundem, que não coincidem porque 
nascem de condições diversas, e, para comêço, apresentaremos 
uma proposição:
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Com a decadência da Antiguidade coincidiu, lògicamente, 
a preparação para o advento da Vida Nova, que havia de 
transformar a face do mundo e a alma dos homens. – O 
Homem Antigo, envelhecido agora, ou espiritualmente 
fatigado, possuíra uma alma criada na claridade, temperada 
nas virtudes activas do pensamento e na criação das obras de 
Arte, uma alma equilibrada em simetria – na acepção grega 
do termo, sem vãs imaginações, sem segredos, sem motivos 
de confissão; mas não ligava ao individual o mesmo interesse 
que nós hoje, – de aí menos respeito pela personalidade. 
A maior parte das suas produções poéticas ou artísticas, – 
pelo menos entre as criações do período clássico, de 500 a 
400 anos antes de Cristo, – rodava à volta de tipos, não de 
indivíduos cabalmente caracterizados. Entretanto, no campo 
do pensamento filosófico durante a época da decadência, 
com o relaxamento gradual da especulação rigorosa, com o 
enfraquecimento da pura investigação, ia-se concedendo cada 
vez mais valor ao sentimental, – circunstância propícia ao 
novo reajustamento dos factores vitais. À maneira que se ia 
atenuando o gôsto ou a coragem para a perscrutação científica 
dos fenómenos e problemas da vida, no mesmo ponto, e por 
influências do Oriente, surgia a disposição própria com que se 
entregavam a especulações de carácter místico, a lucubrações 
da fantasia, e até à exploração das artes mágicas.

Temos de enumerar alguns tópicos, para não parecer que 
a grande transformação por que a Alma europeia passou teria 
sido milagre de varinha de condão.

Nos últimos séculos antes da era cristã refloriam as 
filosofias do Epicurismo e do Estoicismo, que ambas visavam 
o reconhecimento da Virtude e a sua prática. As teorias de 

Pàrthenón, friso do Leste)

A alma forte e ao mesmo tempo serena dos gregos, 
rica de magnanimidade, reflectia-se na beleza e no estilo 
imperturbável dos seus monumentos, das suas obras de 
Arte. O seu ethos mantinha-se constante através de todas as 
vicissitudes, nas horas graves e nos momentos de exaltação da 
sua História. – Génio conciliador, tendendo para a unidade e 
a ordenação, integrado na harmonia cósmica, padrão eterno e 
humano da justa medida.

Se, como diz Nietzsche, a essência de toda a religião e 
de toda a Arte é “Welt-Korrektion” – correcção do mundo, – 
os Antigos realizaram plenamente, pela sua Arte e pela sua 
religião mitológica, a correcção do seu mundo. Um sentido 
ideal preenchia-lhes a vida integralmente.

– A gente mais dotada e as obras mais perfeitas do mundo 
não logram perdurar eternamente. É isto lei da vida; e as 
organizações humanas mais civilizadas contêm em si, já desde 
a origem, o germe da sua ruína. – Ou, como se diz na tragédia 
de Édipo, rei:

“Oh gerações da humanidade!
Não hei-de eu julgar nulo
Das vossas vidas o valor!
Pois quem é ele, ou
Qual o Estado com maior fortuna
Que a de só parecer grande

Para depois cair?”
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de todas as ciências e sondou as forças da Natureza, que 
percorreu o “pequeno mundo” e o “grande mundo”, sempre 
em busca da razão da Vida, – agora, finalmente, quando havia 
chegado às conclusões últimas da sabedoria, é procurado na 
undécima hora por quatro figuras sinistras que debalde lhe 
batem às polias do seu palácio. Das quatro, só uma consegue 
introduzir-se por uma frincha da porta bem trancada, – é a 
figura cinzenta do Cuidado. A funesta visitante, depois de em 
vão tentar confundir e perturbar o espírito do velho Fausto, 
diz-lhe “Os homens são cegos durante toda a vida; Fausto, cega 
tu agora também no fim da tua!” E, respirando-lhe por sobre os 
olhos, com seu hálito maligno o priva da vista.

Fausto, que já andava absorvido na sua grande obra para o 
bem da comunidade, apenas diz em dois belos versos –

“Parece que a noite escura vem baixando, baixando, 
Só que agora, dentro em mim, uma clara luz se acende.”
E esta claridade que se acende no íntimo do Fausto, esta 

clara luz do reconhecimento, que ao cabo de longa vida se 
introduz como elemento novo no seu espírito, faz-me lembrar 
a luz que no crepúsculo da Antiguidade nascia de novo para a 
alma humana.

Quem pelas suas ocupações é useiro em explorar as esferas 
da imaginação, tem por vezes um modo especial de sentir os 
acontecimentos. Eu penso que, se me incumbissem de achar 
um novo símbolo para marcar este passo de que estamos 
tratando na História da alma, eu escolheria, como imagem 
simbólica, a inflorescência da figueira. Ao contrário de todas 
as outras flores do pomar, que desabrocham para a luz do sol 
e nos alegram com o seu aspecto vistoso, as flores da figueira, 
que – como todos sabem – se encontram no próprio fruto da 
árvore, florescem em grupo numeroso, todo recurvado sobre si 
mesmo, dirigido para dentro de um receptáculo onde frutifica 
e amadurece ocultamente. A flor confunde-se assim na parte 
comível do figo que constitui o alimento mais generalizado 
nas margens orientais do Mediterrâneo, e de que todo o povo 
daquelas regiões comunga abundantemente.

Também a Alma Nova, em toda a pureza da sua primitiva 
irradiação, começou por florescer ocultamente, não nas escolas 
de filosofia, nem nos palácios dos poderosos, mas entre os 
humildes, os iletrados e os desprotegidos. E o primeiro factor, 
se não o único, que tomou possível a universalização desta Vida 
Nova foi o cristianismo, instituído por quem nasceu da Mulher 
de um carpinteiro nas terras da Galiléia. Se o Cristo nasceu 
entre as palhas de um estábulo, a Vida Nova, pode dizer-se 
que se iniciou para a Europa na penumbra das catacumbas 
de Roma. – Não haviam passado ainda duzentos anos sobre 
a morte do Cristo, quando Tertuliano notava que a qualidade 
mais frisante pela qual a consciência dos cristãos se distinguia 
do restante mundo era – a sua caridade, a sua assistência aos 
desamparados, o irreprimível desejo de auxiliar os doentes, os 

Epicuro prestaram-se mais à deturpação, mas o Estoicismo 
gozou de grande voga na Roma dos Imperadores. O mais 
importante destas tendências filosóficas para os romanos foi a 
circunstância de haverem provocado a transição da especulação 
científica para a acção prática e directa. O Estoicismo tingia-se 
de teologia e colocava agora o Homem no centro das suas 
especulações, anunciando a severa consciência do dever e a 
subordinação a uma ordem mundial de origem divina. Num 
outro sentido ainda os estoicos aplanavam o caminho às ideias 
cristãs: o Estado por eles ideado, ao contrário do de Platão, não 
conhece limites de nacionalidade, é uma comunidade de vida 
cordata de todos os homens, um reino universal ideal. É dos 
estoicos a noção da cidadania mundial ; fundada na Justiça 
e na generalização do amor do Próximo. Proclamam o valor 
da personalidade moral, o vencimento do mundo pelo auto-
vencimento do Homem.

Pode dizer-se que para os romanos a filosofia se havia 
tornado mais coisa do coração do que do intelecto. –Sêneca, 
preceptor de Nero, proclama máximas que parecem ditadas 
pelo cristianismo. Para ele o último dia desta vida é a passagem 
a uma vida futura melhor, a elevação à comunidade dos 
espíritos perfeitos. “Deus está perto de ti, está à tua volta, está 
dentro de ti”. Esta sentença traz-nos à memória as palavras 
do Cristo, infelizmente pouco lembradas, de que o reino dos 
céus está dentro de cada um de nós. No entanto é interessante 
observar-se que Sêneca proclamava estas coisas, não por 
obediência a um ditame alheio, ao qual se subordinasse, 
mas livremente por sua própria convicção; e nisto o filósofo 
conservava ainda todo o nervo do verdadeiro homem da 
Antiguidade que era.

Voltando-nos agora para o aspecto social da época, vemos o 
contraste cada vez mais opressor entre o poderio plutocrático, 
apoiado no Estado absolutista, e a miséria das massas; – 
uma opressão política, económica e moral, de onde nasceu 
uma comunidade popular cheia de altos ideais, um povo de 
carácter novo, uma nova estirpe que estendia a mão a todos os 
oprimidos, que dava auxílio aos aflitos, aos órfãos e às viúvas, 
que estabelecia fraternidade até com os escravos desprezados. 
– Aristóteles ainda opinava que o escravo era apenas uma 
ferramenta viva.

Por toda a parte a Alma Antiga passava por uma profunda 
transformação, – alheava-se das exterioridades diversivas, 
interiorizando-se numa disposição nova, simultâneamente 
com um sentimento comunicativo e novo que interessava a 
comunidade, abrangendo-a num abraço fraternal.

Este passo da História da Humanidade faz-me lembrar a 
impressionante cena do Fausto de Goethe, que dá um colorido 
especial aos últimos momentos deste personagem antes de 
ser chegado o seu fim. Fausto, que na sua dupla vida conheceu 
tudo o que é possível saber-se, que trilhou os caminhos 



MARTA ROCHA MOREIRA · O VALOR DO TEMPO. O PROGRAMA INTELECTUAL E ARQUITECTÓNICO DE RAUL LINO 3. O ARQUIVO PESSOAL DE RAUL LINO: AMOSTRA  427

da expressão musical como órgão mais directo da vida interior. 
Não custa compreender como as almas desamparadas e cheias 
de ansiedade careciam da Arte da Música.

Às sobras da cultura clássica, reflexos da filosofia de Platão 
e Aristóteles, juntavam-se as preocupações místicas da época, 
concentrando-se toda a sapiência nos primeiros mosteiros da 
cristandade, e, posto que a evolução do novo credo levava os 
homens a desprezarem a satisfação moral por meio das obras 
artísticas do helenismo – na harmonia do cosmos, no poder 
da Natureza e na beleza do corpo humano, – que admiração 
que os espíritos procurassem na Música a expressão dos seus 
sentimentos religiosos!

Os monges debatem-se longamente com as neumas, 
extravagante floração no demorado desenvolvimento da 
melodia, mas já no século VI se atribui ao papa Gregório 
Magno a revisão e o apuramento dos cantos religiosos até 
essa época inventados. Estava criado o canto-chão, forma 
perfeita de canto espiritual que havia de perdurar como fonte 
de inspiração da música religiosa até nossos dias. Já houve 
quem contestasse a atribuição da reforma gregoriana ao papa 
que lhe conferiu o nome. Devo dizer que eu teria verdadeira 
pena que assim não fosse, porque nesse caso se perderia 
uma surpreendente confirmação do primeiro axioma que 
mais acima aventámos: a Música só indirectamente depende 
do grau de cultura do Homem, porque está ligada antes a 
factores puramente psicológicos. – Era Gregório Magno um 
propugnador indefesso da Igreja, profundamente religioso, 
mantendo-se toda a vida, não obstante a sua alta hierarquia, 
como monge asceta, severo para consigo e com os outros; pois 
apesar de se ter ocupado de grandes obras de reformação, – 
entre outras a da música, – não se cansava de manifestar o 
seu profundo desprêzo por toda a ciência secular, até ao ponto 
de desleixar completamente o estilo em que redigia os seus 
próprios escritos. Quer dizer – aliava ao seu profundo interêsse 
pela música, um não menos profundo desprêzo por quase tudo 
aquilo que para nós constitui a cultura!

inválidos e os órfãos, que estabelecia fraternidade até com os 
escravos desprezados, levando esta fraternidade ainda para 
além da morte no enterramento decoroso e nas rezas pelo 
descanso das almas.

Com a decadência da velha civilização, sossobrava a 
esplêndida cultura de outrora. Nas Artes plásticas só se viam as 
obras do passado. A Arquitectura então deixava de existir por 
já não ser a expressão viva de uma época, e, como no fervor dos 
primeiros tempos do cristianismo o mundo exterior era votado 
ao desprezo, assim também a Arquitectura cristã desleixava o 
estilo exterior, só dando importância à decoração interna.

Desmoronado por completo o mundo dos deuses do Olimpo, 
torna-se psicològicamente compreensível que da humanidade 
se apoderasse um anseio metafísico de bemaventurança. 
Temperando o monoteísmo judáico e a profunda consciência 
israelita com a limpidez da filosofia helénica, a humanidade 
evadia-se para o mundo da fantasia, suspirando por uma 
redenção que viria do alto ao mundo destruído.

– Estava aberto o caminho à Arte da Música, exquisita 
floração do sentimento, órgão mais imediato da alma, que 
melhor serve para exalar os seus anseios numa linguagem 
comunicativa e universal.

Agora era a Música que se adiantava às outras Artes, 
nomeadamente à Arquitectura. Com a decadência da cultura da 
Antiguidade, a Arquitectura apagava-se também naturalmente. 
– Os Evangelhos não nos instruem acerca do que o Cristo 
pensaria sobre as Artes em geral, mas quanto a Arquitectura, 
dizem-nos que, chamando os discípulos a atenção do Mestre 
para a fábrica do templo em Jerusalém, Cristo lhes respondera: 
“Vêdes tudo isto? Na verdade vos digo que não ficará aqui 
pedra sobre pedra que não seja derribada.” No entanto, 
no império romano-cristão de Bizâncio, principalmente 
no tempo de Constantino, as obras arquitectónicas, por 
influência oriental, revestem-se de grande brilho. Mas, assim 
como a religião ali se tornara numa espécie de clericalismo 
do Estado, que já pouco guardava do cristianismo nazareno, 
– assim também a Arquitectura constantina estava longe de 
representar, no decorrer dos séculos até à época de Carlos 
Magno, o espírito da nova era, no seu puro significado.

Mais tarde produzia-se uma controvérsia curiosa que 
dá ideia das preocupações de então, quando se debatiam as 
célebres questões iconoclásticas. Levantou-se o problema se 
seria possível exprimir o espiritual por meio da representação 
plástica. Os livros da época, – expressão das ideias de Carlos 
Magno e dos seus conselheiros, negavam a possibilidade. 
Tratava-se de determinar se as imagens, pintadas ou esculpidas, 
têm o poder de revelar algum conhecimento de Deus para além 
do que está ao alcance da palavra, – na verdade uma dúvida que 
nos tempos da Antiguidade clássica nunca se teria levantado, 
mas que agora nos deixa bem reconhecer a falta, a necessidade 
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Toulouse, interior de S. Sernim)
Canto gregoriano, Introito)

De facto, quando entramos em certas igrejas do primitivo 
período cluniacense, diante daquela severidade arquitectónica, 
apodera-se de nós uma sensação de equilíbrio perfeito; aquelas 
linhas austeras e ponderadas conferem ao templo um carácter 
de estabilidade, de permanência regrada e cheia de segurança 
que tem qualquer sugestão de inalterabilidade eterna! – Até na 
maneira como a ornamentação é distribuída, sem ligação com 
a estrutura essencial, nos faz lembrar o floreado que as neumas 
representam.

Se a Música tivesse permanecido adstrita aos usos da 
liturgia, é provável que mais tarde ou mais cedo se houvesse 
imobilizado em formalismos estéreis.

Mas a Alma Nova, a cujo serviço a Arte da Música tinha 
entrado, em breve se ia enriquecer de novos elementos da 
maior importância para a sua formação, do mais relevante 
efeito para o desenvolvimento da sua essência.

A História da Arquitectura explica-se pelas vicissitudes da 
civilização; mas para se compreender a evolução da Arte dos 
sons é necessário recorrer as transformações por que a Alma 
passou através dos tempos.

Chegados a esta altura, convém lembrarmo-nos de que, 
como resultado das invasões dos chamados bárbaros, o ponto 
de maior gravidade da vida europeia, justamente nos séculos 
X e XI, se havia deslocado para o centro do continente, para os 
países habitados pelos povos germânicos. Estes foram o grande 
elemento vivificador do velho mundo senil e depauperado. 
Como uma grande árvore que lança as raízes sequiosas para 
um terreno novo e fresco, assim o que restava da Alma Antiga 

Arles, interior de S. Trofímio)

A obra cultural dos mosteiros, porém, não deixava de 
progredir, e no seu encalço seguiam as Artes, nomeadamente 
a Arquitectura. Mas obra que se possa comparar ao canto-
chão gregoriano, na sua serena majestade, no seu anelo 
que procura satisfação na Fé, só cerca de meio milénio mais 
tarde pode surgir. Só a arquitectura da primeira fase do 
estilo românico, no XI século, é que se pode considerar digna 
e capaz de se fundir com a cantilena romana dos tempos 
gregorianos, naquela suposição divulgada de que as duas Artes, 
da Arquitectura e da Música, se consubstânciam alguma vez 
numa identificação completa.

https://2lusff.s.cld.pt
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Êste elemento teve a sua primitiva estilização no romance 
de cavalaria, na alta Idade-média, originado na Península, 
reflexo das lutas contra a moirama, e que logo passou à 
Provença, com seus trovadores e jograis, e de aí mais tarde para 
a Itália. Lembremo-nos com orgulho de que o nosso Amadis 
foi o primeiro poema mais importante deste género, que se 
distingue por elevado espírito romântico e, já então, por uma 
notável caracterização de personagens.

A Antiguidade clássica, que nos forneceu modelos em 
muitos ramos da literatura mundial – na epopeia, na lírica, 
na tragédia, na comédia, na prosa filosófica e na retórica, – 
nada de exemplar nos deixou no romance, onde o principal é a 
análise psicológica da vida da alma. É que a mulher não ocupava 
entre os gregos o lugar importante que agora veio a usufruir. 
Parece que na vida particular dos gregos nada se passava que se 
prestasse à análise desenvolvida dos sentimentos. Neste género 
de produção literária, o exemplo mais digno de atenção que da 
Antiguidade chegou até nós data do primeiro século depois de 
Cristo e compõe-se de uma série de aventuras fantásticas à roda 
de um assunto erótico. – Por isso a conhecida imagem medieval 
de um cavaleiro ajoelhado em adoração diante da sua dama, 
prestando-lhe juramento, seria, transposta para a Antiguidade, 
um verdadeiro absurdo.

E o romance, desde as histórias de Carlos Magno e da Távola 
Redonda, do Graal e dos amores culposos de Tristão e Isolda, 
até nossos dias nunca deixou de interessar o mundo indo- 
-europeu. Com o declínio das cruzadas, a Mulher foi apeada do 
seu trono decorativo, mas o amor-adoração subsistiu, porque 
não se trata de um episódio da História dos costumes, senão 
que está vinculado à História da Alma, e assim permanece como 
elemento primordial na evolução da Música.

procura sorver quanto pudesse assimilar do humus novo que 
se lhe oferecia vindo das raças do Norte.

Para designar por duas palavras o carácter geral dos 
germanos, tentei encontrar numa História da Civilização 
editada pelos alemães, directos descendentes, a desejada 
síntese. – Não perdi muito tempo porque a certa altura li 
textualmente: “Por volta do começo da era cristã, era a guerra 
que constituía o verdadeiro elemento vital dos germanos; 
e a fidelidade a quem os conduzia, sua principal virtude.” – 
Qualidade aquela e virtude esta que ainda em nossos dias se 
patentearam copiosamente, – tal o seu persistente vigor.

Adiante veremos a importância deste facto.
Ora o Nórdico e o Românico, no seu grande antagonismo, 

tiveram muita dificuldade em se adaptarem um ao outro. Os 
germanos acabaram por se tingir de uma cultura romano-
cristã, que não era nem romana nem cristã, permanecendo, 
não obstante a sua conversão, pagãos na medula, – como se 
revela por terem mantido fielmente até muito tarde todas 
as crenças e superstições do paganismo. Eu diria que os dois 
elementos, o nórdico e o neo-latino, nunca se misturaram 
verdadeiramente e permanecem como genes em suspensão 
nos actuais povos da Europa central.

O elemento novo que maior importância teve na 
transformação da alma indo-germânica, foi o sentimento 
religioso da fraternidade universal, que viria a ter a sua 
expressão máxima no grito da IX sinfonia de Beethoven – 
“Abracemo-nos, oh multidões!” – Mas depois disto, o elemento 
mais transcendente para a expressão musical foi o amor- 
-adoração que havia de culminar no encantamento de Tristão e 
Isolda do drama wagneriano. –



O VALOR DO TEMPO. O PROGRAMA INTELECTUAL E ARQUITECTÓNICO DE RAUL LINO MARTA ROCHA MOREIRA430  3. O ARQUIVO PESSOAL DE RAUL LINO: AMOSTRA

Estrasburgo, exterior da catedral)

A catedral gótica, com a sua tendência ascensional, com as 
suas arcadas lanceoladas e esguias, com os seus arrendados 
e os seus vãos a resolverem-se na espuma de luz irisada da 
vidraçaria, com as suas torres ansiosas de subir aos céus, – 
a catedral gótica é o prodígio arquitectónico de uma época 
e está para a Idade-média como o templo grego para toda a 
Antiguidade. – Obra que saiu do coração do povo e que era 
sentida também por todo o povo.

II
Conquanto tenha sido moda no século passado 

considerar-se a Idade-média como uma época tenebrosa, ela 
representa na realidade a juventude do Homem moderno, – 
juventude atribulada com muita loucura, basta ignorância, 
muita barbaridade, mas simultâneamente cheia de fecundo 
verdor e laborada por um espírito inquieto mas criativo. – A 
Humanidade, não encontrando – como entre os Antigos – 
satisfação numa actividade harmónica que se traduzia no 
esplendor artístico das criações do espírito, era agora na 
Idade-média trabalhada por um anseio metafísico que só 
podia satisfazer-se pela Fé ou pela evasão para um mundo 
fantasiado. A Alma, desde muito voltada em recolhimento para 
a própria consciência, seguia uma evolução oposta à do mundo 
Antigo. – Que diferença entre a vida dos gregos baseada no 
equilíbrio das faculdades mentais com a beleza corporal, e o 
espírito da Idade-média que reconhecia nos sentimentos e na 
própria Natureza um carácter pecaminoso e concebia o mundo 
dividido em duas partes inimigas – o reino da luz e o reino das 
trevas, – uma das formas do elemento dualístico que viria a 
constituir tão poderoso estímulo na essência da Música.

Com o progresso material, desenvolveram-se as cidades e 
os burgos. Aí se manifestavam todas as qualidades e fraquezas 
de ânimo dos homens, todos os efeitos do desenrolar dos 
acontecimentos: o amor do próximo e a assistência aos 
pobres, os hospitais, as gatarias e as misericórdias – que os 
Antigos desconheceram ; a acção dos letrados confundida 
com as manias da alquimia, da magia, da astrologia, com 
seus prognósticos e horóscopos ; a vida burguesa, que a 
pouco e pouco havia reconquistado o seu direito aos prazeres 
mundanos, com as suas danças – já agora insuspeitas de 
paganismo, – a representação dos mistérios, dos autos, e 
as festas carnavalescas; – por outro lado, a ignorância e a 
superstição, a condenação e a queima de bruxas e feiticeiros; 
os cortejos de flagelantes em peregrinação, as danças dos 
possessos e de S. Vito, a matança de judeus provocada pelos 
horrores da morte negra, etc., etc. – Tudo isto se passava nas 
estreitas vielas e nos adros, nas angustas ladeiras e nos becos 
sombrios, que continham o formigueiro de uma população 
inquieta, receosa das forças do mal, – enquanto por entre os 
tortuosos telhados e empenas se elevava o surto ingente e 
contínuo, o êxtase de pedra maravilhoso da catedral gótica – 
exaltação artística e genial expressão colectiva da Idade-média.
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Beauvais, interior de S . Pedro)

Espanta-me sempre que em todos os livros de História da 
Arte se desperceba a inspiração genial que produziu a obra 
prima da arquitectura gótica, quando não é difícil dar-se numa 
síntese clara o princípio deste milagre artístico. Comparo 
isto à hipótese de nos quererem descrever alguém com muita 
minúcia, dando-nos o pormenor das feições, as diferentes 
expressões do rosto, a estatura, a cor do cabelo, dos olhos, 
da tez, até o temperamento e o carácter da pessoa, e não se 
lembrarem de nos dizer logo de princípio se se trata de um 
homem ou de uma mulher…

Paris, interior da “Sainte Chapelle”)

Como tivemos de fazer com o templo grego, é indispensável 
dedicar aqui um mínimo de palavras à revelação desta 
maravilhosa obra da Idade-média.
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Dinkelsbühl, interior de S. Jorge )
Malinas, exterior de S. Romualdo)

Ora eu vejo aqui a antiga perturbação rácica dos germanos, 
que primitivamente só encontrava satisfação nas práticas da 
guerra, que agora, recalcada, se transfigura numa opressão da 
alma, um desassossêgo, um anseio irrequieto, que diferencia 
o Norte agitado do Sul calmo e ridente, – precioso elemento 
que tem a sua materialização artística na catedral gótica e que 
vai conferir à Música um dos seus mais fecundos motivos de 
composição. E seja dito que nunca em país algum do Sul fôra 
jamais compreendido o espírito da arquitectura gótica.

Assim como Dante na Divina Comédia tentara fundir todo 
o saber do seu tempo na forma poética, – assim também os 
construtores de catedrais quereriam lançar na sua obra toda 
a inquietação do espírito nórdico. - Eu sou em dizer que é a 
esta mesma inquietação, a esta ânsia de movimento, a este 
pulsar e progredir, traduzidos mais tarde na música absoluta, 
que devemos um dos maiores deleites que a Arte dos sons 
nos concede e que é aquela sensação de continuidade, aquele 
dinamismo vital, aquele fluir incessante, isento ainda de 
qualquer motivo especulativo, que parece ser a expressão 
misteriosa da nossa própria vida…

Reims, exterior da catedral)

O caso torna-se flagrante à frente, digamos, da catedral 
de Reims. – Para compreendermos logo de início o milagre da 
arquitectura gótica, temos de nos compenetrar do que foi a 
inspiração de génio que levou os imaginadores destas obras a 
trabalharem, consciente ou inconscientemente – como é mais 
provável, – num dado caminho.

Servindo-se de elementos arquitectónicos tradicionais, 
os mestres criaram uma expressão completamente nova e 
diferente em todo o sentido do que até então se construía. 
– A linguagem arquitectónica, de estática que sempre fora 
desde todos os tempos, tornava-se – à vista – animada de 
uma tendência para o crescimento, passava a ter como que 
uma natureza vegetativa. Colunas deixavam de ser esteios 
de suporte, para terem a função de nervos transmissores do 
movimento ascensional; as paredes transformavam-se numa 
delicada rede de luz e cor, perdiam toda a materialidade; as 
abóbadas, por fim, já mais não eram do que um entrelaçamento 
de ramos que saíam dos fustes esbeltos; a catedral é um 
sonho aéreo que faz esquecer a condição trabalhosa da 
lenta sobreposição das pedras; foge-se por toda a parte à 
horizontalidade, à expressão estratificada que contraria 
a tendência do subir, subir; e é nas torres, quantas vezes 
inacabadas, que o anseio de evasão se concentra e se reforça 
num aspirar atormentado que representa o inquietamento de 
uma idade inteira…
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origem na prática dos trovadores e menestréis, mantinha-se 
a predilecção pelo exercício musical de combinar uma canção 
brejeira com um canto religioso, e tanto se insistiu neste 
extravagante sistema, que, conquanto pareça estranho, ele se 
estendeu ao canto litúrgico – que, de tanto se complicar, em 
breve passou a ser como uma arte especulativa, quase uma 
ciência. De aqui saíram a fuga e o contraponto. Pois não terá o 
contraponto certa similitude com as complicadas combinações 
geométricas, os entrelaçamentos movimentados e as 
penetrações em que, no final do período gótico, se expandiam 
os mestres construtores dos países do Norte?

Em todo caso, longe estava a Arte da Música de se poder 
pôr a par da Arquitectura, e onde vamos nós encontrar o 
paralelo da inquietação gótica, expressa no florescimento 
ardente das suas catedrais, senão talvez muito mais tarde nos 
meandros insatisfeitos de uma obra como, por exemplo, a 
sinfonia de César Franck?

Bach, I.º andamento do Concerto Brandenburguês n.º 3)

A Música é como um grande extenso rio que no decorrer 
dos tempos se vai avolumando com a afluência de outros 
rios que lhe trazem torrentes vindas das mais várias regiões. 
Longos séculos correu o límpido regato, vindo do Himeto 
ou das bandas do Levante, até se transformar finalmente 
no majestoso curso das águas gregorianas. Desviando-se 
então para o Norte, recebe primeiro a corrente do romance, 
do amor-adoração – que inclui a nossa saudade e a exaltação 
do heroismo, – e mais tarde as águas revoltas da inquietação 
psíquica, de antes ignorada. Isto para só mencionarmos os 
principais afluentes, não falando da contribuição dos factores 
culturais ou históricos.

Mais uma vez, se quisermos relacionar a catedral gótica 
com a música daquela mesma época, surpreende-nos um 
grande desencontro. A Arquitectura e a Música, está provado, 
movem-se em planos diferentes; cada uma segue a sua órbita, a 
Arquitectura acompanhando no mesmo passo o desenrolar das 
épocas culturais; a Música, por seu lado, caminhando sujeita 
às vicissitudes da Alma. – O que não quer dizer que as duas 
Artes sigam por canais estanques, e muito se infiltra da cultura 
do tempo no curso da Música, assim como a Arquitectura por 
vezes também espelha claramente a Alma da época, como – 
por exemplo – no caso que acabamos de analisar. Na catedral 
gótica, por entre símbolos apocalípticos do Santíssimo, 
representações do Velho e do Novo Testamento, cenas da 
vida dos santos, aparecem intercaladas imagens grotescas, 
caricaturais, aparece o humorismo popular mais grosseiro, que 
chega a incluir pormenores obscenos… Não terá isto notável 
paralelismo com o aspecto geral da música de então? – Com 

https://eio5lx.s.cld.pt
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Beauvais, S. Pedro, exterior da capela mor)
Colónia, catedral, exterior da capela mor)
I.º andamento da sinfonia de César Franck)

O Pàrtenón, a catedral gótica, ou as grandes obras da 
Música não se fizeram num dia; e a Arte dos sons era ainda 
muito jovem, estava ainda muito longe da maturidade quando 
decorria o século XV.

No entanto, parece que a Música se aproximava mais da 
Arquitectura quando surgiu a grande reforma de Palestrina. A 
maneira como ele pôs de lado todo o enredo das combinações 
escolares em voga, as extravagâncias truanescas da Idade- 
-média, entregando-se inteiramente à beleza sonora da Arte e 
à pureza da expressão e da forma, fazem-nos pensar na clareza 
e na euritmia da arquitectura da Renascença de meio século 
atrás, do período clássico de um Bramante.

https://izqq79.s.cld.pt



MARTA ROCHA MOREIRA · O VALOR DO TEMPO. O PROGRAMA INTELECTUAL E ARQUITECTÓNICO DE RAUL LINO 3. O ARQUIVO PESSOAL DE RAUL LINO: AMOSTRA  435

– Até que Aeneas Silvius – o papa Pio II, abria de par em par 
as janelas sobre a paisagem, num espírito de artista moderno, 
já pela maneira como dela soube gozar, já através das suas 
descrições literárias perfeitas.

Mas verdadeiramente o sentimento mais rico e 
completo da paisagem só se inveterou na gente com os 
alvores do romantismo. Rousseau no seu romance “A Nova 
Heloísa”, a par da análise apaixonada do coração humano, 
interpreta ambiências variadas da Natureza do modo mais 
impressionante.

E se não fosse este amor da Natureza, esta compreensão 
do espírito da paisagem, que seria mais tarde a VI sinfonia de 
Beethoven, como poderia dar-se a mágica evocação de uma 
noite sanjoaneira nos “Mestres-Cantores”, os murmúrios da 
floresta, o encantamento do fogo, na música de Wagner, ou as 
paisagens lunáticas de um Debussy ou de um Fauré?

Bramante, “Tempietto” de S. Pedro in Montorio, Roma)
O Palestrina, Kirie)

Há ainda outro elemento que não devemos esquecer pela 
suma importância que teve para o sazonamento da Música 
ao entrarmos no século passado: a compreensão sentimental 
da Natureza, nomeadamente – do espírito da paisagem. Na 
Idade-média é como se a paisagem não existisse. Quem dirá 
pela leitura dos romances trovadorescas que estes poetas e 
artistas se deslocavam de castelo em castelo, através da mais 
romanesca das paisagens! – Começou então a Natureza a 
ser mencionada timidamente na Itália. Dante e Boccaccio 
já reparam com interesse no panorama, mas Petrarca 
pode dizer-se que fazia turismo, empreendia ascensões 
às montanhas. Pouco mais tarde os pintores flamengos, 
obedecendo talvez àquela condição fundamental da Arte, que 
Nietzsche chamou “Welt-Korrektion” – correcção do mundo, 
– ensinavam o aprêço da paisagem e, nos fundos dos seus 
quadros religiosos, davam-nos o sabor da fuga para as regiões 
longínquas que se diluem no azul diáfano da atmosfera. 

https://7y1elc.s.cld.pt
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Bach, Prelúdio-coral)

Música e Arquitectura! – Toda a obra de Arte é uma vitória 
do espírito sobre a matéria. Mas a Música é uma vitória alada, 
qual a da Samotrácia, que percorre os espaços do tempo sideral 
em todos os sentidos; enquanto que a Arquitectura é como 
a Nike ápteros dos gregos, obrigada a trilhar o solo, a seguir 
todos os acidentes do terreno…

A Música anda tão longe, voa tanto acima das vicissitudes 
que constituem a pequena História do mundo, que temos de 
a não querer relacionar demasiado com o que há de temporal, 
de efémero e de fortuito na sucessão dos acontecimentos que 
enfermam as crónicas políticas ou culturais.

Como será então que as Artes da Arquitectura e da Música, 
nas suas respectivas expressões, se combinam quase sempre 
tão maravilhosamente? Há casos mesmo em que a sua 
junção parece realizar a proverbial fusão completa das duas 
Artes. – Tenho para mim, por exemplo, que nenhum estilo 
musical veste melhor a soberba majestade da Arquitectura 
da Antiguidade do que as obras dos compositores clássicos 
franceses, desde Rameau até Gluck; – o que não causa surpresa 
se pensarmos que o teatro francês naquela mesma época ainda 
era o de Corneille e de Racine, tão estreitamente arrimados 
ao teatro dos gregos; não causa espanto sobretudo se 
considerarmos como o génio francês herdou certas qualidades 
da Antiguidade clássica. – Nas óperas francesas do século 
XVIII, os temas musicais são tratados de um modo que nos 
traz constantemente à lembrança a visão da Arte clássica. O 
amor, a crueldade, a ternura, o ódio e a vingança – todos os 
sentimentos, doces ou violentos, até o terror, são tratados, 
ainda que pateticamente, de um modo sempre compassado, 
com uma serenidade clara, olímpica, ou uma agitação 
comedida, como na escultura helénica, de maneira que nos 
apetece parafrasear o nosso Eça: “Sobre a nudez escultural das 
paixões, o manto eurítmico da estilização”.

“Clair de Lune” Debussy)

Como é enternecedor aquele apontamento do caderno de 
Beethoven, escrito numa das suas caminhadas pelo campo – 
“Quanto maior é o regato, mais baixo é o tom” !

Se a Música nas suas tendências e nos seus meios de 
expressão se mostra, de certo modo e só até certo ponto, 
dependente de condições sociais e da cultura de uma época, 
não queiramos, como sistema, prendê-la demasiado nem ao 
curso da História, nem à História da Arquitectura. Já vimos 
porquê.

Tem-se especulado muito nos últimos tempos com a 
palavra Barrôco, a que diferentes autores se entretêm a dar 
variadas significações. Para mim, barrôco, quando não significa 
estilo ostentoso, flamante, não deixa de ser – pelo menos e 
por sua natureza – acentuadamente espectacular; o Barrôco 
tem sempre qualquer coisa de pleonástico ou redundante, 
– em caso algum deixa de representar certa hipertrofia da 
forma, sem acrescentamento do conteúdo. Todas estas 
qualidades são manifestas na Arquitectura do período que 
tem aquela designação. Por isso me causa sempre estranheza 
que se fale da música de Bach, – do compositor tão grande 
que, transcendendo da sua época, vive como uma divindade 
em todos os tempos, – não me soa bem que se diga esta 
música-barrôca. É como se dissessemos que a IX sinfonia fora 
composta no estilo Império!

https://24j1it.s.cld.pt https://pnwqo4.s.cld.pt
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Lisboa, interior dos Jerónimos)
Mozart, último andamento da “Kleine Nachtmusik”)

Não há fusão, mas antes justaposição feliz, como os elemen-
tos de uma paisagem que se valorizam uns aos outros, sem que 
haja propriamente conjugação. Digamos que temos diante de 
nós um trecho da Natureza – seja a escarpa de um monte, com 
uma torrente caudalosa: que se precipita por entre os rochedos; 
ao lado, uma velha árvore recorta-se de encontro ao céu por 
onde perpassam nuvens acasteladas. Interessa-nos ou empolga-
-nos o conjunto desta paisagem, conquanto os elementos 
componentes sejam heterogéneos. A árvore, os rochedos serão 
como elementos arquitecturais do quadro, enquanto que a 
água corrente e as nuvens que passam nos impressionam como 
motivos musicais. Creio que podemos registar a observação de 
que quanto mais a Música se aproxima da feição absoluta, mais 
completa é a sua acomodação à boa Arquitectura. Pelo contrá-
rio, – quanto mais programática, descritiva ou pitoresca ela for, 
mais restrita e condicionada será a sua afinidade com a Arte 
plástica. Mas se isto assim é, onde estará, finalmente a grande-
-analogia entre as duas Artes que deu lugar ao conceito de ser a 
Arquitectura como que Música em estado de imobilidade? – Vai 
sendo tempo de o dizermos. Começa por que, não falando na 
Dança, a Música e a Arquitectura são as únicas duas Artes que 
dispensam motivação extrínseca; ambas laboram independen-
temente de quaisquer elementos imitativos, partindo ambas de 
bases intrínsecas. Mas a grande analogia está na sua estrutura. 
Aqui, sim, podemos estabelecer entre as duas um paralelo em 
forma, como não é possível com qualquer das outras Artes, ou 
mesmo com a Poesia ou a Literatura. E será de aqui portanto 
que vem a certa acomodação evidente que há sempre entre a 
Arquitectura e a Música. Ora vejamos:

Hephaisteion, Atenas)
Gluck, abertura da ópera “Efigénia”)

Mas ainda nos casos em que parece não poder haver 
analogia possível, nem formal, nem essencial, entre as duas 
Artes, mesmo assim – desde que não se trate de banalidade em 
qualquer das partes, – o efeito de conjunto interessa sempre. 
Há pouco tempo tive ocasião de ouvir Mozart bem executado 
na igreja dos Jerónimos. É difícil imaginarem-se têmperas 
mais dissemelhantes que o aticismo da “Kleine Nacht Musik” 
justaposto às exuberâncias barrôcas do estilo manuelino. 
Mas a verdade é que não só as duas linguagens tão diferentes 
se percebiam com enlevo, como a sua própria combinação 
nos encantava. Diante daquelas colunas historiadas com 
a inflorescência um pouco pesada, um pouco grosseira, de 
longínqua idade, a melodia mozartiana envolvia a velha 
arquitectura, desde o pavimento até ao alto das abóbadas, 
numa espuma de graça e frescura… Era como o afago leve e 
um pouco malicioso de delicadas mãos femininas em torno 
daquela ancianidade, – ou como o bailado de vaporosas ninfas 
engrinaldando a estátua do velho Sileno.

https://g13gq4.s.cld.pt https://57btl4.s.cld.pt
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No reino da Humanidade, na ética, não há progresso desde 
milénios. O que nós hoje reconhecemos como mais nobres 
ideais já encontrou expressão nos filósofos da alta Antiguidade, 
nas palavras – aliás quantas vezes mal compreendidas e por isso 
desaproveitadas – do Cristo. Erguem-se e ruem os impérios, 
alternadamente brilham e caem na sombra as civilizações, 
– o fundo ético da Humanidade permanece. – Também os 
sentimentos pairam acima, ou por de trás do que se passa 
à superfície da Terra, de que rezam as crónicas do mundo. 
E a História da essência da Música atém-se às evoluções do 
sentimento e é enformada pelas vicissitudes da alma humana, 
pelas variações que sofreu, pelo seu enriquecimento, ou – se 
preferem – pela sua complicação crescente.

E se agora surge, das bandas do Oriente, a nova mística que 
despreza a tradição, despreza o sentimento, despreza a própria 
Alma e despreza – admitamos – o próprio desprezo, como diria 
S. Filipe Nery, – se a vacuidade que resulta desta nova rústica 
exerce a conhecida atracção de todos os abismos, não nos 
devemos admirar que a Música também se faça eco fiel desta 
inane especulação!

Não nos devemos admirar, nem assustar grandemente. 
– Afinal, apesar das guerras, dos massacres, dos cataclismos, 
das fomes e das pestes, a população do mundo não deixa de 
aumentar e crescer. Porque não há de a Alma ressurgir também 
um dia, da fealdade deste vazio desolador, mais nova, mais 
pura e mais rica de humanidade? – Se não for já hoje, passada a 
noite, talvez amanhã se Deus quiser…

Resumindo, e para acabar:
Verificamos que é impossível estabelecer paralelismo entre 

a Arquitectura e a Música, quanto menos então sincronismo, 
porque estas Artes se transladam em planos diferentes, – a 
primeira no quadro histórico da cultura; a segunda nas esferas 
da psique. Conquanto a Arquitectura também possa reflectir 
momentos estáticos da alma, a Música é que nos dá a completa 
dinâmica dos nossos sentimentos.

ARQUITECTURA        MÚSICA
       (no espaço)   – METRO  – (no tempo)
           “  “ – RITMO  –     “      “

      DESENHO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   MELODIA
      CÔR  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   TIMBRE
      PROPORÇÃO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   HARMONIA

Propositadamente colocamos o duo: Proporção – Harmonia 
no fim; porque o caminho do desenho até à proporção foi 
trabalhoso e demorado, tal como na Música a distância da 
melodia até à harmonia levou séculos a percorrer.

– Já que tanto falámos no Pàrtenón no princípio deste 
estudo, vem agora a propósito lembrar que o templo dórico 
passou por diferentes fases até chegar àquele modelo de 
admirável harmonia que nos cativa o espírito numa indizível 
sedução. E é de reparar bem que através de todas as fases por 
que passou aquele tipo único de templo, desenho e disposições 
gerais mantiveram-se sempre idênticas, – toda a diferença está 
nas proporções que se foram sublimando gradualmente, até 
chegarem ao apuro que agora nos parece inexcedível. De facto, 
a boa proporção em arquitectura é o  mais difícil de se obter; 
e uma composição arquitectural sem apuro nas proporções 
é como trecho de música executado por instrumentos 
desafinados que deturpam a harmonia.

É interessante observar-se como na pintura se revelam 
estes diferentes estágios por que vai passando a Arte cultivada. 
Tomando, por exemplo, um período restrito como o do 
Renascimento, temos primeiro o encanto maior do desenho, o 
arranjo – digamos – facial do quadro, um pouco à maneira de 
tapeçaria, como nalgumas composições de Botticelli; depois 
os pintores começam a deixar avultar mais na obra a terceira 
dimensão, no sentido do fundo, o valor das perspectivas, como 
na alta Renascença, até que toda a composição se resolve nas 
grandes massas de côr, no concerto das harmonias de tom que 
absorvem o motivo principal do quadro.

Tentámos demonstrar, no decorrer deste estudo, como 
não é fácil estabelecer uma relação entre a História externa 
da Música e a da Arquitectura ou das outras Artes, conquanto 
sejamos tentados a pensar num paralelismo; mas ir-se-á longe 
– pergunto eu – ao querermos ligar a Música estreitamente, e 
quanto à sua essência, à História da Civilização em geral?
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Mas a Arquitectura é uma Arte da colectividade, 
interpretada por um temperamento individual, enquanto que 
a Música é a obra de um artista, embora influenciada mais ou 
menos pela ambiência em que é concebida. – Por isso as duas 
Artes não se combinam propriamente, ainda que em certos 
casos se possa dar como que uma acomodação.

Onde a analogia se manifesta é na parte formal das duas 
Artes, cuja estrutura é muito semelhante. Começa que em 
ambas se dispensam os motivos extrínsecos. A Arquitectura 
é musicada apenas com o emprego dos seus elementos 
intrínsecos, e a Música enforma-se também exclusivamente na 
sua arquitectónica particular. – Há então o paralelismo perfeito 
do metro e do ritmo, traduzidos no espaço e no tempo; e 
a correlação dos duos: desenho – melodia, côr – timbre, 
proporção – harmonia.

Podemos assim dizer que a Arquitectura é Música 
executada no espaço, e que a Música é Arquitectura erigida no 
tempo.

Espaço e tempo!
Espaço em si e tempo em si, segundo teorias da 

Relatividade, são concepções subjectivas que se diluem até se 
transformarem em simples sombras; e só uma espécie de união 
das duas é que mantém existência independente. – Talvez 
possamos dizer de modo semelhante que as duas Artes de que 
estamos tratando não passam de anseios subjectivos, e que 
só uma espécie de fusão das duas alcançaria como que uma 
realidade perfeita – uma realidade artística (que para nós deve 
ser a única verdadeira) – não no espaço, nem no tempo, mas no 
mais íntimo da nossa alma…»
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3.23. 1948. VISITA AO MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS COM 
OS ALUNOS DO CONSERVATÓRIO NACIONAL DE MÚSICA

Fig. 29 LINO, Raul – «[Visita ao Mosteiro dos Jerónimos 
com os alunos do Conservatório Nacional de Música]». 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Dezembro 1948. 3 f. Consultado 
no Arquivo da Família Raul Lino em Lisboa, Armário B: 
Pasta Relatórios, Artigos e Pareceres (3.º vol.), 528.

Dezembro 1948
Lisboa
Mosteiro dos Jerónimos

Vinte e cinco anos depois da «Visita ao Mosteiro dos Jerónimos com um grupo de operários» 
[< P.230], Raul Lino acompanha um grupo de alunos do Conservatório Nacional de Música 
numa outra visita ao monumento, preparando nova introdução mais pequena e, talvez, menos 
fascinante, onde
já não apresenta o monumento como local onde se podem observar uma fusão entre o estilo gótico 
e o estilo clássico, mas antes como algo que se distingue do gótico e do renascentista devido a 
um certo sentido de vastidão, largueza, inspirada nas aventuras expansionistas da Nação durante 
o reinado de D. Manuel I.
No entanto, neste breve escrito lido não se encontram vestígios das explicações que Lino tinha 
apresentado em 1937 num artigo publicado na revista francesa La Revue d’Art. Revue de l’Art 
Ancien et Moderne sobre as três maneiras distintas do estilo da época de D. Manuel I – mudéjar, 
gótico-renascentista e naturalista. Tão pouco existe aqui qualquer referência aos estudos de 
Reynaldo dos Santos sobre o estilo manuelino cuja síntese tinha sido publicada no ano anterior no 
Boletim da Academia Nacional de Belas Artes (1.ª Série, XVI).
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olhos e o nosso sentimento para as alturas celestiais. É a tra-
dução das preocupações dominantes de então. – Aqui, nos 
Jerónimos, muito ao contrário, o que nos subjuga é a vastidão 
do espaço coberto, a amplitude da ambiência, aquela expressão 
de conjunto que parece ter sido inspirada ou determinada pelas 
forças expansionistas da Nação. – Não se espere encontrar aqui 
o recolhimento de uma igreja medieval. Na época dos primei-
ros descobrimentos, a arquitectura gótica dos templos ainda se 
coadunava com o predomínio das ideias religiosas, os receios 
supersticiosos dos tempos do infante D.Henrique, as incer-
tezas da navegação e a ignorância geográfica. Mas depois, no 
reinado do Venturoso, as empresas ultramarinas constituíam a 
actividade positiva mais absorvente da Nação.

Para nos compenetrarmos do que era a ambiência de Lisboa 
no tempo de D. Manuel, nada mais flagrante do que a compa-
ração deste monumento, que foi a principal obra da capital, 
com o que então se fazia na Itália. Se a igreja dos Jerónimos 
não é já um templo gótico, está igualmente longe de ser uma 
construção típica do Renascimento; não há aqui na obra 
manuelina ponto de contacto com a Arte erudita, com a sere-
nidade clássica da arquitectura na Itália da mesma época. Nós 
estávamos absorvidos pelos sucessos dos descobrimentos e da 
navegação e, conquanto contássemos um escol de humanistas, 
a Arquitectura, como Arte social por excelência, ao tempo só 
reflectia a obsessão geral da grande aventura do além-mar.

Visita aos Jerónimos com os alunos do Conservatório 

Nacional em Dezembro de 1948»

«Esta igreja não é como outra qualquer em que se entra 
para orar. Não é apenas o templo de Deus; é também monu-
mento com significado especial para nós portugueses. Não só 
o interior da igreja nos empolga pela sua arquitectura, a sua 
amplidão, as suas proporções e a sua decoração, – como, ao 
entrarmos ali nos sentimos presos do respeito que o monu-
mento nos infunde como o mais venerável padrão da época em 
que foi construído e cujos valores humanos tão bem traduz. É 
o monumento mais representativo da época manuelina no que 
ela tem de esplendoroso e de diferente de outros países.

Coube à Itália a responsabilidade do nome por que na 
História se designa a centúria e meia que decorre do primeiro 
quartel do século XV até ao último quartel do século XVI. 
Chamamos a essa época o Renascimento, significando com isso 
a profunda mudança cultural, mental e social que então se dava 
na Europa, incitada pelo estudo e pelo culto da Antiguidade 
clássica. Ora, se o Renascimento na Itália foi um movimento 
dirigido principalmente em profundeza, – entre nós, ele foi, 
pelo contrário, principalmente de expansão, que é um movi-
mento mais de superfície. Nessa época se formou o mundo 
português com tudo o que essa formação implica de hero-
ísmo, curiosidade, arrojo, espírito aventureiro e fé arraigada. É 
então neste espírito que nós temos de encarar o monumento 
tão extraordinário que vamos visitar, tão importante na nossa 
História e que, por isso mesmo, devemos sentir perto do nosso 
coração.

Quando na Itália já se haviam planeado ou construído gran-
des obras no espírito clássico (por exemplo – os planos para S. 
Pedro de Roma), em Portugal, na arquitectura só muito tìmi-
damente se começava a introduzir – não na concepção geral, 
mas apenas na ornamentação – esta Arte nova. (Bramante, que 
deixou uma vasta obra classicista, morria em 1515, antes de 
aqui aparecerem os Primeiros sintomas da nova Arte.) – Como 
hão de ver, podemos distinguir neste monumento pormenores 
que não se confundem na ornamentação tradicional gótica ou 
naturalista e que são como elementos insolúveis introduzidos 
na composição primitiva. É então importante não esquecer-
mos estes factos. A Arquitectura quando é verdadeiramente 
uma Arte séria tem sempre qualquer significado para além dos 
seus valores estéticos. O monumento dos Jerónimos é par-
ticularmente representativo por traduzir o espírito da época 
manuelina.

Quando entramos numa catedral gótica, o que nos impres-
siona logo de entrada é aquela conhecida corporização de um 
anseio que tende para o alto, obtido por meio de naves estrei-
tas e muito altas, povoadas de fustes lisos que parecem querer 
arrancar-nos às coisas terrenas, encaminhando os nossos 
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Fig. 30 LINO, Raul – «Palavras ditas ao tomar posse 
do lugar de Director dos Serviços dos Monumentos 
Nacionais, em Janeiro de 1949». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. 
Janeiro 1949. 1 f. Consultado no Arquivo da Família Raul 
Lino em Lisboa, Armário B: Pasta Relatórios, Artigos e 
Pareceres (3.º vol.), 532.

Janeiro 1949
Lisboa
Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais

3.24. 1949. TOMADA DE POSSE COMO DIRECTOR 
DOS SERVIÇOS DOS MONUMENTOS NACIONAIS

Entre Abril de 1934 e Novembro de 1949, Raul Lino trabalhou para a Direcção Geral de Edifícios 
e Monumentos Nacionais, primeiro em colaboração com o Serviço de Construções de Casas 
Económicas, depois, de Janeiro de 1936 a Janeiro de 1949, como Chefe da Repartição de Estudos 
e Obras em Monumentos, sendo então promovido a Director dos Serviços dos Monumentos 
Nacionais, na sequência da transicção do arquitecto Baltazar de Castro para o Conselho Superior 
de Obras Públicas, ocupando o cargo durante onze meses até 21 de Novembro de 1949, dia em 
que ao completar 70 anos, por força da lei, foi obrigado a reformar-se.
No Arquivo da Família Raul Lino encontra-se este pequeno extracto das palavras lidas pelo 
arquitecto Raul Lino ao tomar posse como Director dos Serviços dos Monumentos Nacionais. Não 
tendo sido possível descobrir como começava e acabava o discurso, destaca-se nesta passagem 
a convicção de que na conservação dos monumentos há que atender a um equilíbrio entre valores 
materiais, espirituais e artísticos.
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«……………, os Monumentos Nacionais não são nossos, – 
pertencem à Nação. Será por isso nosso principal empenho o 
de zelar pela sua boa conservação para que os possamos legar 
ou transmitir à posteridade sem desfalque nos seus valores, 
quer materiais, quer espirituais. – A conservação dos monu-
mentos é missão delicada que se não pode empreender apenas 
com fria objectividade. Não podemos proceder ao tratamento 
de um nosso monumento como o faríamo com outro qualquer 
de um país estranho. – Há factores espirituais integrados nos 
nossos monumentos, que em geral se vão acrescentando no 
decorrer dos séculos, que ainda não perderam o seu significado 
ou tampouco o seu valor artístico, se alguma vez o tiveram, 
– que não estão adormecidos, factores que nos interessam 
ìntimamente; e a estes nós devemos tanto respeito como aos 
elementos de ordem pròpriamente material. Não basta con-
solidarmos as pedras, é preciso também mantermos viva a 
tradição de todos aqueles valores espirituais, quer a sua missão 
activa ainda perdure, quer já tenha terminado.

É consolador pensar que, nesta época de materialismo, pos-
samos aonda trabalhar num sector de obras que se não alheou 
de factores sentimentais e por isso guarda sempre um carác-
ter humano espiritual. Estou certo de que vou encontrar nos 
meus colaboradores a compreensão inteligente desta invejável 
circunstância.

…………………………………… etc.
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3.25. 1950. A PROPÓSITO DA CIDADE

Fig. 31 LINO, Raul – «A propósito da Cidade». 
[Conferência proferida na Sessão Solene da Festa 
da Cidade no dia 25 de Outubro de 1950 na Câmara 
Municipal de Lisboa]. [Dactiloscrito]. Lisboa. [Outubro 
1950]. 11 f. Consultado no Arquivo da Família Raul 
Lino em Lisboa, Armário B: Pasta Relatórios, Artigos e 
Pareceres (3.º vol.), 613.

25 Outubro 1950
Lisboa
Sessão Solene da Festa da Cidade. Câmara Municipal de Lisboa

Na tarde do dia 25 de Outubro de 1950, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Lisboa, a sessão 
solene das comemorações do 803o aniversário da conquista da cidade aos mouros por D. Afonso 
Henriques foi presidida pelo Presidente da República Óscar Carmona acolhido pelo Ministro do 
Interior Trigo de Negreiros e pelo Presidente da autarquia Luís Pastor de Macedo.
Depois da revista à guarda de honra, dos discursos oficiais e da entrega de vários prémios,
Raul Lino proferiu a conferência «A propósito da Cidade» em tom de advertência perante certos 
perigos que a arquitectura e urbanismo da capital enfrentavam, com duras críticas em relação à 
importação das tendências uniformizadoras do modernismo.
A conferência de Raul Lino foi publicada de imediato no número de outono da Revista Municipal 
(n.º 47) da autarquia.
Nesta publicação era dado particular destaque ao II Congresso das Capitais, realizado em Lisboa 
de 12 e 18 desse mesmo mês de Outubro, resumindo brevemente os trabalhos das diversas 
secções nomeadamente da 3.ª (Urbanização), 7.ª (Problemas de habitação) e 9.ª (Edificações 
Urbanas). Sobre qualquer possível relação entre os dois eventos e consequências eventuais para o 
teor desta palestra do arquitecto Raul Lino não foram encontrados dados concretos; certo é que no 
dia 16 os congressistas visitaram a maior obra de Lino na capital, o Jardim Zoológico de Lisboa.
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dessas tabuletas em que se pinta em grandes letras a palavra: 
Cuidado! – Não pretende eliminar o perigo, nem proibir coisa 
alguma. Nada mais que chamar a atenção. – Quem passa terá 
então a livre escolha do caminho que prefere seguir.

Comecemos por aludir de entrada à geral desordem patente 
no campo da Arquitectura, a Arte que em primeiro lugar 
determina e informa todos os problemas urbanísticos, campo 
experimental onde lavra um grande esforço (louvado seja Deus!) 
para se atingir o desejável equilíbrio entre os novos modos de 
sentir e o quadro em que a nossa vida se tem de desenrolar. 

A confusão é inquietante e, entre teorias e hesitações, 
procura-se a maneira de pôr ordem no caos das ideias 
plásticas… e sem serem plásticas.

A grande transformação que se deu ùltimamente nos 
aspectos da vida citadina dos povos mais progressivos é, 
quanto a nós, motivada pela tendência cada vez mais explícita 
para o movimento constante, a deslocação fácil; e de aí a 
dificuldade em congraçar aparentemente esta predilecção, ou 
esta necessidade dinâmica, com a qualidade estática que até 
aqui regia a Arquitectura. – Já se vê que este é apenas o aspecto 
externo, palpável da situação. Se procurarmos ver mais fundo, 
o mal do espírito do nosso tempo é ter de se debater numa 
cultura em que a ciência, os conhecimentos e a técnica baniram 
da nossa vida muita amenidade sentimental.

A psique da gente, com seus sentimentos constitutivos 
arraigados por hereditariedade, recusa-se a aceitar uma 
nova concepção da vida, nascida do materialismo e cujas 
consequências exigem por toda a parte nivelamentos que 
subvertem os ideais encastelados na velha ética.

E de aí o desajustamento e o desequilíbrio numa humani-
dade mal preparada para resistir a insinuações que se revestem 
de novidade aliciante, mas que levam no seu âmago propó-
sitos perturbadores. – Nas escolas cultiva-se a inteligência 
(é possível que se cultive), mas é muito precário o treino das 
faculdades visuais e auditivas indispensáveis para completar a 
nossa personalidade, conferindo ao carácter têmpera excelente. 
Só no pleno uso destas virtudes nos é possível apreender em 
toda a extensão os imponderáveis – muita coisa que demora 
para além do peso, da conta, da medida, e da literatura.

Como íamos dizendo, – acêrca do movimento torrencial 
das cidades, – preocupa os urbanistas, parece que em primeiro 
lugar o problema do trânsito. Um arruamento que satisfaça 
até certo ponto as exigências da enorme afluência de veículos 
torna-se num corredor que rasga o aglomerado citadino sem 
contemplações. Por vontade de alguns técnicos multiplicar-
-se-ia sem limite o número destes arruamentos rectilíneos, 
– o que, além de difícil de pôr em prática, se tornaria pouco 
agradável para a maioria dos cidadãos. Seria como termos de 
viver numa casa onde não houvesse senão corredores. Mas 
os advogados da rua, que só vêem a rua, levam o seu gosto ao 
ponto de considerarem os arranha-céus, com os altíssimos 

«Há muitos anos, um conhecido engenheiro, que viveu e 
trabalhou em Lisboa, quando já era bastante avançado na idade, 
contou-me uma vez o seguinte pequeno episódio da sua vida, 
que eu nunca esqueci. Ele passara toda a sua meninice na doce 
província do Algarve, de onde era natural, e estava habituado 
aquelas à placidez daquelas paisagens evangélicas, familiarizado 
com a gente do campo e os pescadores de tipo nazareno que 
povoam a região. Pelo que então ouvia contar, a criança sonhava 
com as riquezas de Lisboa, a vastidão da capital e a opulência 
da vida que ali se passava. Até que um dia o pai resolvera trazer 
o filho de 6 ou 7 anos até à metrópole para iniciar aqui a sua 
instrução. Nesse tempo a maneira mais cómoda de viajar entre 
Lisboa e o Algarve era pela via marítima, e, por uma bela tarde 
de Outono, o barco em que os dois vinham demandava a barra 
do Tejo e aproximava-se do ancoradouro.

As colinas de Lisboa apresentavam-se ao olhar admirado da 
criança como Babilónia inverosímil que só pudesse existir nos 
contos de fada. Como o sol já declinasse, os montes do Castelo 
e da Graça ardiam na fogueira desencadeada pelo poente a 
essa hora, e, nas vidraças do casario da Alta, e numa ou noutra 
frontaria de azulejo esbraseado, reflectiam-se os fulgores da luz 
cadente daquele ocaso outonal. Toda a cidade se lantejoilava 
nas glórias do sol posto.

O pequeno viajante, abrindo cada vez mais os olhos 
deslumbrados, teve então esta exclamação interrogativa – “Oh 
pai, aquelas casas lá no alto são feitas de oiro?”…

Parece-me que este pequeno episódio nos pode servir de 
mote a abrir as palavras que vamos dizer e que porventura 
serão julgadas por alguns também como uma interpretação 
imaginosa da realidade à luz do momento que passa.

É certo que o jovem futuro estudante de engenharia em 
breve se convenceu de que se houvesse comprado as casas 
doiradas pelo preço do vil metal, teria feito um mau negócio 
visto que, chegado o fim da tarde, toda aquela aurifulgência se 
convertia a pouco e pouco no chumbo das trevas.

Mas não importa; a imaginação guarda sempre as suas 
qualidades criadores e estimulantes, para além do que se possa 
ter de ingenuidade ou de loucura, sendo difícil estabelecer 
o limite exacto onde terminam as manifestações de um 
despropósito e onde surgem os primeiros sinais de uma 
experiência genial. Por isso os homens, para não errar, só 
definem em geral os casos extremos.

Seja como for, – sem imaginação é que mal merece a pena tra-
tar de qualquer assunto relacionado com as aparências da cidade, 
a não serem casos técnicos que só interessariam também a técni-
cos especializados. – Vamo-nos referir – muito superficialmente, 
pois a isso nos obriga a escassez do tempo de que dispomos – a 
certa circunstância que respeita aos aspectos de uma capital e que 
julgo não será completamente inútil pôr em relevo.

O que se segue limita-se a simples advertência, apenas 
um vocábulo a indicar o caminho perigoso. É como uma 
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Se nos quisermos informar sobre as ideias que inspiram 
esta atitude inovadora, ouçamos o que dizem os seus teoristas; 
a literatura senão é perfeitamente clara à primeira vista, é no 
entanto abundante. – Verifica-se logo pelo exame do que escre-
vem que da sua doutrina são abolidas as noções de passado, 
tradição, nacionalismo, continuidade, e muito cerceadas as 
ideias de sentimento, subjetivismo, poesia, gosto pessoal e per-
sonalidade; ou então estes termos sofrem uma tal sofisticação 
mais ou menos engenhosa que os torna irreconhecíveis. Em 
compensação fala-se muito e a propósito de tudo em planifica-
ção, normas, elementos estandardizados, produtos em série, 
sistemas-chave de compor, colaboração anónima, etc.

Tanto basta para podermos calcular, no campo da 
Arquitectura, o que é e o que representa esta tendência 
aparecida algumas décadas atrás, de onde são proscritos os 
conceitos subjectivos individualistas do sentimento e do gosto 
pessoal. – Movimento hoje de larga projecção internacional, 
não vamos porém perder tempo em nos enfronharmos nas 
transcendências destas teorias reformistas que assumem por 
vezes o ar suspeito de uma mistificação. – Digamos, só para dar 
um único exemplo do género abstruso da sua dialéctica, que, 
para definirem geomètricamente qualquer recinto construído, 
não lhes bastam as três clássicas dimensões, socorrem-se de 
uma quarta dimensão relativista e falam bastante de espaço- 
-tempo (com hífen)… É um pouco como se procurássemos um 
alfaiate que nos explicasse o feitio de qualquer vestimenta e o 
homem nos viesse com razões baseadas no cálculo diferencial e 
no paralelismo das curvas. Perde-se toda a confiança.

Enfim, eu creio que esta arquitectura moderna, que se 
podia limitar a ser como que um correctivo necessário e salu-
tar de muitos vícios que ùltimamente se haviam introduzido 
na prática daquela arte, só tem a perder com a propaganda 
que dela fazem os teoristas. Os seus ideais, os seus proces-
sos, no entanto, têm de ser passados em revista e postos de 
quarentena. Muitos serão inadaptáveis, outros francamente 
indesejáveis no nosso país. – Entre as condições essencial-
mente materiais sobre que se insiste com afinco na apologia 
desta arquitectura, dêmos por exemplo a muito apregoada 
“interpenetração” de exterior e interior das casas – qualidade 
que, no modo como é enunciada, soa bem à imaginação, suge-
rindo-nos comunicabilidade permanente entre as pessoas e a 
Natureza, e, talvez também, em face das rasgadas disposições 
dos seus vãos externos, trazendo ao nosso espírito a impres-
são generosa de um fraternal amplexo pronto a acolher toda a 
comunidade, todas as comunidades vizinhas. Mas estas ideias 
magnânimas, apoiadas calorosamente nas obras de exegese, 
nasceram em países menos soalheiros e menos ventosos. No 
nosso clima atlântico, em que os belos dias de calmaria são 
tão raros e tão apreciados como um trevo das quatro folhas, 
estas liberalidades precisam de ser usadas com muita mode-
ração. Nós devemo-nos mais depressa defender da torreira do 
sol e dos vendavais frequentes, do que escancarar as casas às 
inclemências com que o Oceano nos mimoseia. – E quanto aos 

poços dos seus ascensores, como simples prolongamento da 
rua – uma rua vertical. Tropo à primeira vista engraçado, mas 
que está longe de corresponder à realidade.

Aí está uma coisa que nos não deve preocupar – a 
construção de arranha-céus em Lisboa. A não ser pelo prazer 
infantil de morar num XXXVI.º andar que nos dê a ilusão de 
estarmos em Filadélfia, não há justificação para este género de 
construções entre nós, pelo menos no centro da cidade. O facto 
de no meio da nossa Baixa, onde se concentra mais densamente 
a actividade comercial, haver – que me lembre – uns quatro 
prédios de um só andar, que há muito tempo já poderiam haver 
sido aumentados para cinco andares, e o não foram, é prova 
suficiente do que estou dizendo, e, enquanto subsistir este 
argumento insofismável, não me convenço do contrário.

Aos extensos arruamentos em linha recta pode e deve-se 
corrigir o defeito de parecerem corredores, e dessa possibili-
dade existe já acertados exemplos na nossa capital, por meio de 
pequenos desvios, alargamentos parciais, pracetas, sobretudo 
pela aplicação inteligente de arvoredo. – Sim, porque é bom 
pensarmos que também nos temos de ocupar dos peões, e não 
devemos perder de vista o conhecido preceito aristotélico de 
que a urbe não serve apenas para garantir a segurança ao cida-
dão, – há de também proporcionar-lhe deleite. Não pertence só 
ao trânsito o aglomerado citadino; é necessário haver sítio para 
se morar, espaço para o desenrolar das actividades culturais 
colectivas, para o exercício de recreios e do desporto, além de 
lugar para estabelecimento de certas indústrias. Por isso os pro-
blemas de urbanização têm grande complexidade.

Vai longe o tempo quando se delineava e construía uma 
cidade em forma de leque aberto, tendo por centro a residência 
do príncipe reinante, e que tal disposição se mantinha 
satisfatòriamente durante mais de uma centúria. Hoje em geral 
as cidades são organismos com núcleos antigos respeitáveis, 
mas de crescimento rápido, sujeitos aos mais variados influxos, 
de maneira que não pode haver senão soluções urbanísticas 
parciais ou de compromisso.

Neste aflorar dos complexos problemas de urbanização, 
não nos vamos deter a apreciar as características dos bairros 
residenciais, de que em Lisboa também se contam notáveis 
experiências, – muito mais interessante a todos respeitos o 
Bairro de Alvalade, do que a encosta da Ajuda, à qual talvez 
falte aquela distinção e harmonia que seriam de esperar num 
bairro urbano categorizado. Os seus aspectos dão-me sempre a 
impressão um tanto desconfortante de uma Feira Impopular.

Mas não nos podemos deixar de referir de um modo geral 
ao efeito arquitectónico das construções. – É notório que 
existe uma acentuada corrente de certo género de arquitectura 
– chamemo-lhes assim, – que é importado e se afirma 
como sendo contemporâneo, no espírito e nos processos 
de construção. Este género, nas manifestações mais puras 
ou características que dele existem em países estrangeiros 
é-nos oferecido ufanamente como a expressão plástica mais 
representativa da nossa actual civilização maquinística.
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E como havemos nós então de chamar ao artista criador 
destas obras, ao profissional que tão pouco se assemelha ao 
arquitecto de passadas épocas? Se não o dissermos simples-
mente construtor, precisaremos de lhe encontrar um título 
que seja adequado, que não tresande a tradição. – Consta que 
o chefe supremo dos Sovietes, querendo elogiar os modernos 
romancistas russos que em tudo obedecem cegamente ao credo 
bolchevista, os apelida de “engenheiros da alma”. Talvez pudés-
semos então, com a vénia devida pela imitação, intitular agora 
os profissionais da arquitectura “laminadores da sensibilidade”. 
– Efectivamente, no princípio da mística actual está o aplana-
mento de todos os sentimentos herdados. Sob o duro rolo da 
nova disciplina, tudo é aplanado num amálgama homogéneo. 
As fôrmas variam, no entanto a massa fica sempre a mesma.

Mas creio que estou divagando; – não é questão de fôrmas 
o que nos preocupa em primeiro lugar. O que desejamos 
frisar bem é o teor daquilo que se não proclama nos escritos 
doutrinários, a condição primária implícita que se depreende 
apenas das entrelinhas e das omissões significativas.

Tudo o que se diz a respeito desta nova maneira de encarar 
a Arquitectura, embora envolto em mais ou menos metafísica, 
denota submissão à tirania da técnica, às consequências da 
grande indústria, à supremacia da quantidade sobre a quali-
dade, à esquematização da vida interior e ao melhoramento 
das condições vitais da gente à custa da diferenciação dos 
indivíduos e tendo como resultado a completa despersonifi-
cação do obreiro. – Este, o artífice, que de antes se comprazia 
no exercício nobilitante da sua profissão, transformado agora 
em simples acessório da máquina, ficará para sempre inibido 
de experimentar a satisfação do mais sublime desejo que ao 
homem é dado conhecer – o desejo instintivo de criar, – facul-
dade prometáica que justifica a nossa existência neste mundo e 
que por vezes nos eleva até junto dos deuses!

A arquitectura orgânica-irracional (continuemos a tratá-la 
pelo nome com que a quiseram crismar) floresce nalguns sec-
tores de terras estrangeiras. O que neste género por cá se tem 
feito é apenas arremedo, uma brincadeira, talvez sem conse-
quências. Mas é preciso dizer-se, posto que alguns o não saibam 
ou o não queiram perceber, que os que entram neste jogo mani-
festam concordância com o carácter maquinístico da actual 
civilização, contribuindo assim de certo modo para um dos 
maiores males da nossa época, para a desumanização em massa 
do homem do povo. – Digo desumanização porque tudo quanto 
seja suprimir ou então substituir regalias que gratificam o espí-
rito e disciplinam a alma, por quaisquer vantagens de ordem 
material, embora isto se possa confundir com um progresso, – 
não representa benefício que dignifique a criatura humana; pelo 
contrário – é um rebaixamento da sua condição moral.

Dito na Sessão Solene do dia 25 de Outubro (Festa da 

Cidade) na Câmara Municipal de Lisboa, 1950.»

simbólicos amplexos fraternais através das rasgadas abertu-
ras, talvez seja de boa prudência reprimirmo-nos um pouco e 
deixar por enquanto que eles obedeçam também a uma distri-
buição dirigida e racionada…

Esta arquitectura que de princípio se dizia  
funcional-racional, que agora ùltimamente já se alcunha de 
orgânica-irracional, no seu desprezo por todas as particularida-
des de um nacionalismo que lhe é avesso, tende naturalmente 
para a uniformidade, para uma generalização internacional. A 
continuar assim a sua expansão efectiva; por outro lado – se 
for seguido o exemplo da Rússia na demolição de monumen-
tos antigos, – não tardará muito que o turismo, elemento de 
tanta importância na balança económica de alguns países fique 
reduzido a um passatempo absolutamente insignificante e tão 
obsoleto como o Jogo do Padre-Cura.

Mencionámos a Rússia. Haverá quem objecte que actual-
mente naquele país esta arquitectura de que estamos tratando 
não está em voga. É verdade que não está; nem poderia estar. 
Ao princípio aquele país oriental foi campo largo para as mais 
ousadas experiências dos mais audaciosos inovadores da Arte, 
nomeadamente da arquitectura maquinística. Se se conti-
nuasse ali pelo mesmo caminho, era uma coisa que estaria 
completamente certa. Ora, a política não é de oferecer certezas 
ao observador estrangeiro. Naquela república o seco regime 
estatístico-tecnológico opera agora triunfantemente por detrás 
de fachadas de aspecto perfeitamente conciliatório.

Da última vez que me dirigi ao Estádio Nacional, um 
companheiro fortúito, entusiasta da nova arquitectura 
orgânica-irracional, esforçava-se por me convencer de que 
estas imponentes obras modernas para a colectividade, como 
os estádios, as grandes piscinas etc., que por assim dizer se 
acham consubstanciadas nas mais populares actividades 
recreativas da actual geração, não podiam deixar de influir 
e de impor o seu cunho especial, maquinístico, no estilo das 
nossas habitações. – Eu lembrei então muito naturalmente 
àquele meu companheiro de um dia que já no século passado 
os desportos hípicos haviam atingido, sobretudo na Inglaterra 
e na França, o mais brilhante desenvolvimento que se possa 
imaginar e gozado do mais entusiático e perfeito culto, tão 
absorvente nas preocupações do povo, que pouco faltou para 
que, pelo menos no primeiro daqueles países, os cavalos “prize-
winners” fossem elevados à categoria de heróis nacionais 
com monumento em praça pública. – Pois não me consta que 
naquelas terras jàmais alguém pretendesse dar à sua casa de 
habitação o aspecto de uma cavalariça.

Enfim, não era minha intenção vir aqui discutir o lado 
estético do problema. Como sempre aconteceu, cada bom 
artista fará das suas melhores obras o retrato do seu próprio 
espírito, ou do espírito da sua época – o que está certo; e 
talvez possamos dizer desta arquitectura de modo geral e com 
um pouco de imaginação, que ela representa “A Revolta dos 
Impessoais” ou “ A Vingança dos Escravos Técnicos”, o que lhe 
acentuaria a actualidade flagrante.
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3.26. 1951. ARTE, PROBLEMA HUMANO (A PROPÓSITO 
DA SEDE DA O.N.U. EM NOVA IORQUE)

Fig. 32 LINO, Raul – «Arte, Problema Humano (A 
propósito da sede da O.N.U. em Nova Iorque)». 
[Conferência proferida no Museu Nacional de Arte 
Antiga no dia 16 de Abril de 1951 e na Escola Superior 
de Belas Artes do Porto no dia 11 de Maio de 1951]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Páscoa 1951. 31 f. Consultado 
no Arquivo da Família Raul Lino em Lisboa, Armário B: 
Pasta Relatórios, Artigos e Pareceres (4.º vol.), 624. 

16 Abril 1951
Lisboa
Museu Nacional de Arte Antiga

11 Maio 1951
Porto
Escola Superior de Belas Artes do Porto

«Arte, Problema Humano (A propósito da sede da O.N.U. em Nova Iorque)» é uma das mais 
significativas conferências de Raul Lino apresentada no Museu Nacional de Arte Antiga
e na Escola Superior de Belas Artes do Porto nos dias 16 de Abril e 11 de Maio de 1951 
respectivamente, perante numerosos auditórios segundo informavam o Diário de Notícias e o 
Comércio do Porto.
A leitura do texto foi acompanhada da projecção de 17 imagens, seis das quais foi possível 
juntar a esta reconstituição, acompanhando as sucintas legendas apontadas a lápis vermelho no 
dactiloscrito original.
Dois dias antes da repetição da conferência no Porto, os parágrafos finais foram publicados
no Diário Popular num artigo do arquitecto com o título “A divinização da técnica suprindo a 
substância vital é estéril para a vida do espírito e da arte”.
O texto integral acompanhado do décima quinto diapositivo seria divulgado em Setembro do 
mesmo ano num opúsculo com edição da Valentim de Carvalho.
Um resumo da conferência escrito na Páscoa de 1951 foi publicado na revista Arte Portuguesa. 
Boletim da Escola Superior de Belas Artes do Porto em 1952.
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[DEUSES] n.º 6

Eu creio que com a aberração natural da perspectiva 
através dos tempos, somos hoje inclinados a menosprezar 
a importância da religião na vida dos gregos. Assim como 
nos habituámos à impressão errada da monocromia na 
arquitectura e na escultura da Antiguidade, assim me parece 
também que somos tentados a considerar toda a mitologia 
daquele tempo como uma tapeçaria decorativa que fazia fundo 
à vida despreocupada dos Antigos e serviria apenas para lhes 
fornecer belos motivos para as suas produções artísticas. – 
Quando, de facto, todos as Artes se enraizaram na religião, e 
tanto mais aferradamente quanto esta dimanava do respeito 
que desde os tempos mais obscuros a Natureza infundia 
nos homens. Muito antes de existir o primeiro templo, já o 
culto se localizava junto de alguma fraga, à sombra de árvore 
veneranda, ou na proximidade de qualquer nascente; já o 
assombro do raio e a imensidade do oceano faziam sentir aos 
homens a sua inferioridade perante a Natureza e a necessidade 
de propiciar às forças ocultas, invocando as potestades celestes 
que mais tarde os artistas helenos souberam personificar à 
imagem da própria raça, a mais bela e equilibrada que jàmais 
habitou a terra.

Não só a edificação sagrada foi o motivo por excelência 
da arquitectura monumental nos tempos arcáicos e clássicos, 
como a Poesia e a Música também estavam principalmente 
ao serviço do culto, o qual ainda na época de Péricles 
constituía a parte de leão nas despesas ordinárias do Estado. 
– Acrescentemos a isto que o desporto dos gregos está ligado 
ao culto dos deuses e aos lugares sagrados, e que a emulação 
entre os concorrentes não era estimulada –  como hoje – por 
quaisquer taças ou prémios pecuniários, mas alimentada 
principalmente pelo empenho que os Estados tinham em se 
superarem uns aos outros na veneração da divindade.

«Quando queremos tomar parte em qualquer reunião, 
antes de entrarmos na sala onde ela se realiza, instintivamente 
evocamos sempre primeiro num relance os motivos que nos 
prendem ao que ali se vai passar, as pessoas conhecidas e 
desconhecidas que porventura lá havemos de ver e as reacções 
prováveis para que temos de estar preparados. – De modo 
semelhante, ao entrarmos no assunto da nossa palestra, eu 
farei a diligência por evocar primeiro uma imagem muito 
resumida da situação em que hoje nos encontramos perante 
essa deusa esquiva das mil e uma faces a que damos o nome de 
Arte.

Creio que nunca se falou tanto em Arte como no século 
que está decorrendo, o que não quer dizer que tenhamos 
no geral uma visão clara e justa nesta matéria; – antes pelo 
contrário. Muita coisa especulativa que se tem escrito, onde 
se relaciona a Arte com teorias sobre estética e beleza, onde se 
pretende encontrar motivação de ordem moral ou sociológica, 
ou onde se faz depender a Arte exclusivamente dos caprichos 
individuais do artista, – faz-me lembrar um grande novelo 
emaranhado que quanto mais puxões se lhe dá, com mais nós 
cegos vai ficando numa confusão inextricável.

Não nos propomos traçar aqui a génese completa das ideias 
que até hoje se têm formado acerca da essência da Arte, mas 
julgo interessante procurarmos esboçar, embora apressada 
e pàlidamente, como os homens têm, se não compreendido, 
pelo menos encarado esta actividade do espírito em diferentes 
épocas da História. Da evolução dessas concepções através da 
nossa cultura ocidental, chegar-nos-á porventura alguma luz 
sobre a relação, no que ela tem de permanente, entre o Homem 
e a Arte.

Escolhamos apenas marcos principais na longa caminhada 
desde as origens da conjuntura que deu forma à nossa 
civilização; – comecemos pela Antiguidade grega.
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E que sabemos nós dos artistas da Hélade? Muito pouco, 
porque – ao que parece – os gregos, desinteressados do 
individualismo, não os biografavam. Mas uma coisa é certa – 
não havia distinção positiva entre artífices e artistas, embora 
estes atingissem culminâncias ideais no exercício da sua 
profissão. Os artistas eram os mais altos representantes de um 
ofício artístico, e, conquanto as suas obras primas deixassem 
na sombra a produção dos simples obreiros, isto não impedia 
que uns e outros fossem igualmente incluídos na mesma 
classe dos artesanos, daqueles a quem chamavam “banausos”, 
talvez menos considerados do que os lavradores e cujo nome, 
curiosamente, subsiste com sentido despiciente na língua 
alemã. – Como se sabe, uma e a mesma palavra servia no grego 
antigo para designar todas as actividades quer de carácter 
artístico, quer de carácter técnico; não havia termo no idioma 
dos helenos que correspondesse à nossa palavra Arte (com 
A grande). – Athena, padroeira da cidade que dela tomou o 
nome, deusa do entendimento e da razão, génio da luz clara, 
que presidia às Artes, foi cognominada “Erganè” que quer dizer 
a Obreira.

[TEMPLO] n.º 3

Nestas épocas, o templo é uma criação arquitectónica que 
exprime a superioridade de uma ideia elevada e nobre acima de 
toda a motivação material ou técnica, ou de qualquer intúito 
pessoalista como –  por exemplo –  a pretensão do artista se 
distinguir pela originalidade.

Tomando então o templo como a obra mais representativa 
de arquitectura, e esta Arte como a que exprime com maior 
evidência o espírito de uma época, podemos dizer afoitamente 
que a Arte dos helenos se achava imbuída de ideias religiosas.

É claro termos de considerar que a religião daquelas épocas 
não tinha a maturação e a profundeza que haviam de sobrevir, 
para o Ocidente, com o andar dos tempos. – Eu creio que para 
fazermos hoje aproximadamente uma ideia do que seria a 
religiosidade que animava a vida dos Antigos, devemos pensar 
no tipo de devoção que subsiste entre a gente da Andalusia, 
com as particularidades do seu culto e o prestígio das imagens 
das padroeiras ou dos patronos locais. E quanto à veneração 
de carácter político de que gozavam certas deidades antigas, 
poderemos talvez compará-la ao respeito tradicionalista de que 
em Inglaterra a figura do soberano se acha rodeada.
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[PANTEÃO]

#
Em Roma, as condições que interessam a vida espiritual 

eram muito diferentes. A religião dos gregos ia enfraquecendo 
a pouco e pouco, diluindo-se no positivismo da universalidade 
que o império criou; e tingia-se de superstição de variada 
origem. No entanto permanecia a necessidade de dar satisfação 
às aspirações religiosas da alma, e, à maneira que a mitologia 
olímpica se afundava e se baldavam os esforços para a conciliar 
com as teorias da ciência, ia-se recebendo o infuxo das religiões 
do Oriente, tendendo-se cada vez mais para o monoteísmo.

Mas a feição pluto-aristocrática da sociedade e os 
resultados da expansão de uma cultura material que a 
admirável organização política e administrativa fomentava 
em torno de todo o Mediterrâneo, proporcionaram aos 
artistas o mais largo campo de trabalho, que ia da construção 
dos templos, das termas, dos estádios, (dos arcos de triunfo 
e dos mercados, etc.) até ao adorno da casa do cidadão 
mais modesto. Se até se encontraram túmulos de escravos, 
decorados por mão de artista!

Para tudo isto foram os gregos que forneceram a escola. 
– A par dos templos, surgiu a sumptuosidade dos palácios 
dos imperadores ou do patriciado, a enormidade e o luxo 
das termas, a imponência gigântea dos anfiteatros e dos 
aquedutos.

[COLUNAS] n.º 2

Resumindo numa palavra só: os artistas da Antiguidade 
grega da época clássica não conheciam o intuíto artístico da 
Arte pela Arte. Eram movidos por uma razão colectiva de 
fundo religioso e épico. Estranhos ao individualismo, não se 
encerravam em torres de marfim. Não sabemos qual teria sido 
o sentimento religioso íntimo destes super-artistas, mas é de 
crer que fossem homens como os demais, com suas qualidades 
e fraquezas. – Chegou até nós a anedota do célebre pintor 
Apollodoros, que passa por ter descoberto a terceira dimensão 
na pintura; representou a figura de Helena de maneira tão 
sensacional que se resolveu a expor a obra num recinto com 
entradas pagas. Dizem que o resultado teria feito inveja a um 
Picasso. – Também se conta, mas repugna-nos a aceitá-lo como 
verídico, que o genial Fídias teria acabado sua vida na prisão 
por irregularidades cometidas na aquisição do oiro e do marfim 
para a estátua da Pártenòs na Acrópole… Esperemos que isto 
seja calúnia.
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[SÍRIA]

Enquanto o helenismo se consumia no declínio, e o cristia-
nismo se organizava e se expandia ecumènicamente, as Belas 
Artes sofreram prolongada crise, até que a pouco e pouco foram 
surgindo as obras características da alta Idade-média que par- 
ticipam ao mesmo tempo da Arte dos visigodos e dos exemplos 
da arquitectura helenística da Ásia Menor. – É curioso notar – e 
já tive ocasião de o dizer num outro trabalho – que nestes tem-
pos de incerteza e para suprir o enorme vácuo que se fez com o 
apagamento crepúsculo da Antiguidade, começou a desenvol-
ver-se a Arte da Música, que correspondia à ânsia de comunhão 
entre as almas perante os problemas da vida do espírito e os 
mistérios da morte. E não será descabido observar-se que para 
este desenvolvimento primitivo da Arte musical concorriam as 
dificuldades materiais que se opunham à missão dos artistas 
no campo das Artes plásticas. Não havendo oportunidade de se 
executarem largas pinturas ou obras de estatuária e antes que 
se pudesse construir um grande templo, já a catedral da música 
gregoriana reunia sob as arcadas sonorosas do seu cantochão os 
anelos místicos da comunidade cristã. 

Será preciso dizer que durante toda a Idade média a 
Arte viveu principalmente na inspiração da Igreja? – ( Mas 
o período de hesitação, em sentido material e estilístico, foi 
longo. –  Ainda durante todo o VIII século da nossa era se 
debateram as célebres contendas bisantinas iconoclásticas 
entre dois partidos, havendo surgido em certo concílio a 
questão se as imagens de assunto religioso, desenhadas, 
pintadas ou esculpidas, adiantariam alguma coisa para além do 
que as Escrituras revelam – caso interessante por envolver os 
problemas religioso, filosófico, e até económico, das relações 
entre a Arte e os artistas, pois que a principal oposição aos 
iconoclastas vinha dos monges que auferiam bons lucros como 
pintores de ícones.)

[COLISEU]

Se o seu temperamento impedia os romanos de atingirem a 
pureza de ideal e o requinte e a simetria que os gregos punham 
nas obras que concebiam, no entanto a sua Arte exprimia a 
grandiosidade imperial nos empreendimentos de maior fôlego 
e traduzia o bem-estar que, numa longa era de paz e na fruição 
do cosmopolitismo, abrangia gente de todas as classes.

Entretanto o indivíduo conquistava as suas regalias 
na sociedade daquele tempo. Se não há conhecimento de 
qualquer efígie pessoal anterior ao célebre busto do Péricles, 
é significativo bastante que nos dias de Roma muita gente 
se fazia retratar. Na Arte, os tempos da mais elevada 
originalidade haviam passado, mas aos artistas não faltaria 
que fazer, e é que, além de no cumprimento das incumbências 
da autoridade, se compraziam plenamente dando conta 
nas suas obras da vida intensa que os cercava, onde a Arte, 
além da Poesia e da Ciência, se iam emancipando do Estado, 
e onde a religião oficial, fomentando por política o medo 
do desconhecido (Polybio), servia para conter as massas, 
enquanto os cultos do Oriente e, por fim, o cristianismo se 
infiltravam na alma do povo para satisfação dos seus anseios 
metafísicos.
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É natural que cada um destes obreiros não tivesse a noção 
do maravilhoso emprendimento em que se via envolvido, 
mas dava-se o milagre da formação de uma consciência 
colectiva – factor misterioso na génese das catedrais. Sentiriam 
porventura uma satisfação semelhante à que anima os 
homens quando se juntam para cantarem em coro. – Havia 
um equilíbrio notável entre os grandes mestres de renome 
que forneciam a traça e os artistas canteiros desenhadores 
e executores das peças ornamentadas, e assim surgiram 
os as catedrais, monumentos que constituíram verdadeira 
enciclopédia da vida daquele tempo e exprimiam as aspirações 
de toda a comunidade aos bens espirituais do outro mundo.

Com a época do Renascimento, acabou-se este 
colectivismo. A variada constituição política dos pequenos 
Estados, na Itália, provocou a libertação do indivíduo. As 
coisas, morais e físicas, que nos rodeiam começaram a 
ser encaradas objectivamente, com plena consciência do 
sujeito. A revelação da Antiguidade clássica, o humanismo – 
determinaram a formação espiritual da pessoa.

[REIMS] n.º 11

À semelhança do que sucedia na Antiguidade, os artistas 
mantiveram-se durante toda a Idade-média mais ou menos 
ligados à categoria dos obreiros. É conhecida a organização 
das confrarias de canteiros que tanto influíram na construção 
das grandes catedrais, essa obra maravilhosa dos homens. 
Eram constituídas por escolas do ofício com suas categorias de 
aprendizes, oficiais e mestres. Os iniciados comprometiam-se a 
honrar o seu ofício, a terem obediência e bom comportamento, 
e a guardar os segredos profissionais e os conhecimentos 
técnicos que fossem adquirindo. Responsabilizavam-se 
também por honrar a sua assinatura, isto é – a nunca trocarem 
a sigla que houvessem adoptado. Esta confraria dos canteiros, 
pela seriedade da sua constituição, pela proficiência com que os 
adeptos exerciam o seu mester, teve influência disciplinadora 
no restante artesanato, e assim compreendemos como com 
tal colaboração os homens se abalançaram a empreender 
obras que atingem os limites do impossível, obras que eles 
bem sabiam não poderem levar a cabo na sua geração, e para 
cujo remate nem sequer contavam com os meios pecuniários 
indispensáveis.
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Em toda a Arte deste tempo, o que principalmente se 
procurava era a beleza na sua revelação mais evidente e 
imediata, conforme os Antigos a souberam interpretar, e 
sem preocupações especulativas, – no campo da arquitectura, 
com fundamento nos cânones da Arte clássica, (temperados 
por uma frescura, uma graça e um gosto de variedade que 
são característicos da própria época); nas outras Artes – pelo 
apreço entusiástico da Natureza.

Os artistas tiveram nestes tempos o seu San Martinho, 
tal a abundância de trabalho, o esplendor das tarefas e a alta 
consideração em que as suas pessoas eram tidas.

– Estamos verificando como evolucionou a maneira de se 
encarar a Arte e como esta ia correspondendo sucessivamente 
aos variados intentos a que tinha de dar expressão nas esferas 
da sensibilidade.

[BRAMANTE] n.º 16

No decorrer da transmutação do espírito medieval para 
o dos tempos modernos, ganha significado alegórico a 
figura de Afonso de Aragão, rei de Nápoles. Apaixonado pela 
Antiguidade, dado aos estudos humanísticos e rodeado de 
letrados, com quem passava horas esquecidas a discutir ciência, 
serviu-se do Vitrúvio para restaurar o seu palácio.

Mas nem por isso desprezava as leituras da Bíblia, de que 
sabia grandes trechos de cor, e era perfeitamente religioso. No 
entanto empenhava-se ardentemente para obter da república 
de Veneza uma parte do suposto esqueleto de Tito Lívio, indo 
ao encontro desta relíquia num cortejo de grande solenidade, 
como se se tratasse dos restos mortais de algum santo. – 
Semelhante a este príncipe, muitos outros houve naqueles 
tempos.

A Arte emancipava-se da religião, e tanto os assuntos 
sacros, como os mitológicos eram tratados pelos artistas com 
o mesmo entusiasmo. Se a Antiguidade clássica renascia na 
arquitectura, na pintura era mais a Natureza que subjugava 
os espíritos; e com a completação integral do indivíduo e o 
desenvolvimento da personalidade, – aumentava, como é 
natural, a importância do retrato. quer fosse pintado, esculpido 
ou gravado.
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[CASA]

A partir do meado do século XVIII, embora também 
se construíssem palácios e igrejas em abundância, a Arte 
tornou-se como que uma deliquescência de todo o formalismo 
anterior, estendendo-se por sobre as produções mais 
características num arrebatamento voluptuoso de delicadeza e 
fragilidade. O Rococô foi essencialmente uma Arte ornamental 
de superfície, que exprimia o gosto pela vida terrena, o 
requinte das boas maneiras, a difusão da polidez aristocrática, 
e que em arquitectura encontrou na decoração interna dos 
edifícios o mais grato campo para a sua euforia.

[BARROCO]

#
Na época designada pelo nome de Barroco, a Arte entrou 

de tender a pouco e pouco para o convencionalismo, e, à 
maneira que se ia formalizando, mais se desenvolvia nela a 
virtuosidade, adquirindo frequentemente aquela expressão a 
que já uma vez me referi como sendo a hipertrofia da forma, 
sem acrescentamento do conteúdo.

O estilo Barroco foi a linguagem plástica de que o 
absolutismo se serviu nos palácios dos soberanos e dos grandes 
príncipes poderosos. Arte herdeira directa do Renascimento, 
prestou-se admiràvelmente a exprimir a ideia da realeza por 
direito divino. Formavam-se por então as escolas dos grandes 
artistas e foi a época da fundação das academias. 
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[CASTEL ROMÂN]

Não nos vamos deter na Arte do Romantismo, que, já 
enraizado no século XVIII, desabrochou espontâneamente, 
antes dos meados da centúria de XIX, para se opor e acabar 
por se substituir ao classicismo. – É porém curioso notar que 
à corrente romântica oriunda do viveiro literário de Iena na 
Alemanha, se antecipou bastante o Romantismo nas Artes 
plásticas e nomeadamente na arquitectura. Já no xxxxxxx 
meado do século XVIII, perto de Cassel na Escócia, xxxxx 
edificou com capricho e galantaria um se construía uma 
importante residência em forma de castelo feudal. sobre outras 
variadas fantasias exóticas dispersas pelo grande parque de 
Wilhelmshoehe. A esta manifestação, outras se seguiram; o 
próprio Goethe admitia, já em 1827, que alguém tivesse o 
devaneio de incluir entre as suas salas uma câmara gótica ou de 
estilo chinês.

[IGREJA]

A vida estava organizada como uma grande comédia em 
que os homens representavam com toda a segurança e a mais 
aprimorada distinção. Até a truculência se exprimia por gestos 
de consumada elegância. Por isso o século galante nos dá a 
impressão de uma festa. – Depois da era de seiscentos,

com a sua gravidade, a sua mística, o seu drama de capa 
e espada, os seus problemas filosóficos, – o século XVIII, na 
despreocupação que patenteia, parece-nos o fim-de-semana 
dos tempos antigos. Em toda a Arte desta época não se 
encontra o indício de uma dúvida, a mais pequena sombra de 
um tormento. As próprias lágrimas vertidas pela heroína do 
romance sentimental têm a graça sabor e a leveza graça  de 
uma renda bordada a aljofre. Nas suas xx xx obras, os artistas 
souberam corresponder a esta feliz disposição.

Tão forte era o sentido de estilo, que dominava o mundo 
civilizado, que nem a Revolução Francesa perturbou a 
evolução que a Arte ia seguindo, que – passado o período 
sentimentalista de Luís XVI – era agora influenciada pelo 
efeito das primeiras excavações de Pompeia, preparando-se 
assim o ambiente para a criação do estilo imperial napoleónico, 
majestoso, convencional e calculado, – estilo composto em 
todas as suas peças segundo os ditames de uma ideologia 
política.
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[CAVERNA]

Neste imperfeito e galopante bosquejo da importância 
variável que a Arte foi tendo para os homens através dos 
tempos sucessivos, falta-nos mencionar um momento 
especial, tanto mais interessante quanto dele nos falta toda e 
qualquer documentação, – refiro-me às pinturas nas cavernas 
do Homem primitivo. Que levaria os trogloditas a ilustrarem 
paredes e a esculpirem trechos de rocha nas profundezas 
de antros escuros? Os arqueólogos inclinam-se a que estas 
representações de animais obedeceriam a fins mágicos ou 
talvez à iniciação ritual de jovens votados ao exercício da caça. 
É de crer que esta actividade venatória, como meio principal 
de obterem substância alimentar, constituísse a preocupação 
dominante das gentes. Seja como for, o assunto de tais 
manifestações artísticas de há cerca de dez mil anos deve ter 
tido grande preponderância na vida daqueles homens, e o 
certo é que bisontes, veados, cavalos, etc., eram desenhados 
admiràvelmente com visível intúito de dar a rítmica dos 
movimentos naturais, por isso nos fazendo lembrar a Arte do 
Japão.

[RETRATO ROMÃ]

O movimento do Romantismo não precisou de ser imposto 
oficialmente. Ele corresponde a um surto espontâneo do 
espírito europeu e faz agora parte daquelas qualidades de 
fundo, elementos estruturais, com que a nossa alma se tem 
ido enriquecendo, ou complicando, no decorrer dos tempos. 
O Romantismo é o agente que tempera, que compensa ou 
completa o classicismo.

Após a intimidade do Romantismo, que se expandiu com 
tanto maior fulgor na literatura, na música e na pintura, 
chegou a época do industrialismo, a era do ferro, do carvão 
e dos cavalos-vapor. Está demasiado perto de nós para ser 
preciso lembrar o que foram nesse tempo as obras de uma Arte 
ecléctica que se comprazia no historicismo diletante. O que 
principalmente caracterizou este período, foi a intensificação 
do sentimento arqueológico e a proliferação de artistas que, 
sustentados pelo incremento do capitalismo, foram mais 
tradutores empenhados em verter ao paladar da sua época 
a Arte de outros tempos, do que verdadeiramente grandes 
criadores, conquanto não deixassem por vezes de revelar 
talento às mãos cheias. – Foi nesta época que o bricabraque se 
generalizou.

A esperada reacção a tal estado nas relações entre os 
homens e a Arte, deu-se com o glorioso movimento dos 
impressionistas e, mais tarde, pela revolução geral tão 
debatida e combatida a que se chamou da Arte Nova, – reacção 
manifestada por diferentes maneiras de regressar à Natureza – 
genial nos impressionistas, superficial nos artistas do “Modern 
Style”.
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musical, muito me intrigou enquanto não reparei na explicação 
acústica do caso: entre uma nota qualquer e a sua oitava 
superior, as respectivas vibrações de som estão na relação de 
1:2; e entre uma tónica e a sua quinta, as respectivas vibrações 
correspondem à relação de 2:3. Isto é, estes intervalos musicais 
explicam-se acùsticamente pelas mais simples relações que 
existem entre números racionais: uníssono – 1 : 1 , oitava – 
1:2, quinta – 2:3.

Temos aqui portanto exemplo claro, dos mais simples e 
elucidativos, de como uma intenção artística rudimentar se 
fundamenta em rigorosos princípios matemáticos – já se vê 
que sem a mais pequena suspeita da parte de quem estiver 
cantando.

Isto é um pequeno episódio, um achado talvez 
insignificante, mas para nós foi verdadeira revelação, como se 
tivéssemos encontrado uma chave, que até ali se conservara 
escondida e que agora nos ia franquear a entrada de novas e 
esclarecedoras sendas no campo da intuição.

Arrematemos este passo digressivo citando ainda um 
último testemunho que corrobora o que acabamos de expor 
e que traduzo de obra recente publicada por Heisenberg 
(“Excurso nos Fundamentos da Ciência Natural”, 1945) 
onde se lê que a Física nos ensina “que duas cordas soam 
num acorde harmonioso quando (em igualdade de restantes 
condições) os respectivos comprimentos estão numa simples 
relação racional. Quer isto dizer que ao ouvido humano, um 
conjunto de tons parece significativo e harmónico quando 
nele se realizam simples relações matemáticas, não obstante 
escaparem estas relações ao conhecimento do ouvinte”.

Demos então por admitido que a Arte, toda a Arte, 
se acha misteriosamente relacionada com fenómenos da 
Natureza, a cujas leis o artista obedece por intuição. Mas se a 
Arte fosse apenas isto, as suas manifestações seriam de uma 
uniformidade desconsoladora e secante. É que as conjunturas, 
no espaço e no tempo, variam, e não só elas agem diferente- 
mente no espírito do artista, como este próprio na sua 
constituição fisiológica e psicológica se modifica por influência 
das mesmas variações. Além disso, o artista é dotado de 
faculdades selectivas, susceptíveis de serem educadas.

Alguma coisa devíamos dizer sobre a intuição. Somos incli-
nados a crer que ela talvez seja uma simpatia entre fenómenos 
externos da Natureza e outros biológicos-fisiológicos, que 
se passam dentro de nós. Não será ousado supor isto se 
atentarmos nos trabalhos de Monakow, fundador do Instituto 
de Anatomia do Cérebro, em Zurique. Este cientista quis 
estudar há mais de vinte anos as origens do que ele chama 
a consciência biológica, situando essas origens para além do 
sistema nervoso, no protoplasma humano; entendendo que 
já nas simples células existem reacções determinantes, ou 
concordantes com o sentido geral da vida, conforme este se 

Nesta altura convirá repararmos no que acabamos de pas-
sar em revista, fazendo um pequeno resumo: Verificamos que, 
através dos milénios, a Arte para os homens foi sempre um 
modo de confirmarem o que eles consideram de mais ele-
vado valor para a própria vida, principalmente quanto ao que 
se passa nas esferas do espírito; da Arte se têm servido para 
exprimir sentimentos de religiosidade ou de ética, para melhor 
insinuarem as suas concepções do bem e do mal, reflectindo 
ou ratificando o culto do heroísmo; a Arte tem ensinado os 
homens a fixarem sensações e a transfigurá-las segundo o  
temperamento de cada um, ao serviço das respectivas tendên-
cias ou ideologias; de um modo geral, a Arte, revelando os mais 
subtís momentos do sub-consciente, exalta em nós o   
sentimento da vida e faculta-nos a maneira de espiritualizar-
mos as suas contingências.

Como se vê, múltiplos são os efeitos produzidos pela Arte. 
Mas a Arte é uma só. Qual será então a sua essência, qual o 
elemento que informa todas as manifestações da Arte, o logos 
que se acha no fundo de todas as definições e que atravessa, 
como denominador comum, todos os resultados do nosso 
exame?

O fluído que emana de Minerva não se destina apenas a 
provocar na gente mais ou menos sensações de agrado, mas 
vem mitigar a nossa inquietação e satisfazer-nos o desejo ou a 
necessidade – se não de conhecer – pelo menos de podermos 
suspeitar ou reconhecer inexplìcitamente as leis em que 
nós, como criaturas humanas, vivemos. E, digâmo-lo desde 
já, dada a catolicidade da Arte, a sua acção cultural, os seus 
benefícios, espalham-se consoante as ambições e a virtualidade 
apreensora de cada indivíduo. 

Disse Bernardo Shaw que o artista “é (talvez 
inconscientemente) o ser que está mais xxxxxx no segredo das 
Forças da Vida”. – Completemos esta definição divinatória com 
a admirável sentença de Goethe: “Aquele a quem a Natureza 
começa a revelar a evidência do seu segredo, esse mesmo não 
tardará a ser irresistìvelmente atraído para a Arte, que da 
Natureza é a sua melhor expositora”.

Devo dizer que nem foi por Bernardo Shaw, nem pelas 
palavras citadas de Goethe que tivemos a revelação destas 
verdades. Foi talvez há muitos anos, quando, ainda estudante, 
tive conhecimento de um facto que me impressionou. Por 
acaso vim a saber que entre os povos primitivos e as gentes 
menos cultas, quando se põem a cantar em coro, começam – 
como é natural – por fazê-lo em uníssono e, logo de princípio, 
as mulheres e as crianças, instintivamente entoam na oitava 
superior; mas mais tarde, ou por assim corresponder melhor à 
conformação variável dos órgãos vocais, ou pelo gosto de evitar 
a monotonia, eis que alguns, espontâneamente, entram de 
cantar na quinta em relação à tónica. Este intervalo preferido 
de quinta, entre gente destituída de qualquer educação 
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anterior a qualquer reflecção consciente, manifesta-se por 
vezes de maneira clara nos seus aspectos mais simples e 
primitivos, como – por exemplo – naquela tensão interessada 
com que as pessoas seguem a trajectória de qualquer objecto 
arremessado até poderem verificar que ele deu em cheio no 
ponto que se alvejou. Sentimo-nos inclusivamente obrigados 
a torcer o corpo um pouco num jeito de corrigir a direcção 
que o projéctil leva. – Mas aqui ainda pode haver a suspeita de 
incidirem no caso elementos subjectivos. Sei de um exemplo 
melhor, sobre cuja qualidade puramente fisiológica não pode 
haver a mais pequena dúvida. É um caso ao alcance de qualquer 
criança e que, paradoxalmente, se vê de olhos fechados. Se 
fitarmos por uns momentos o sol, quando ele esteja próximo 
do horizonte, e em seguida fecharmos os olhos, a sua imagem 
repete-se na nossa retina, mas sempre na -cor complementar 
da que havíamos visto na realidade. Se o sol estava rubro, 
o disco da imagem apresenta-se-nos verde; se era amarelo, 
passamos a ver a imagem distintamente roxa.

Mas aqui deixemos esta matéria em que são os sábios 
que têm a palavra. O que importa é podermos afirmar que há 
portanto na configuração do artista: 1.º – a intuição; 2.º – a 
influência externa, no tempo e nos meios geográfico e moral; 
3.º – as qualidades selectivas.

Na excursão que acima fizemos através da História para 
auscultar as reacções do Homem e estudar as suas atitudes 
perante a Arte, não abrangemos a actualidade, e é muito 
essencial que agora o tentemos.

Vamos-nos cingir à arquitectura, que, nas Artes plásticas, 
continua a ser a mais ponderosa e evidente manifestação de 
cultura artística à face da sociedade. E como não nos propomos 
analisar e criticar as variadas tendências que nestes últimos 
tempos têm ilustrado o campo daquela Arte, escolheremos o 
exemplo que nos parece o mais flagrante e representativo para 
sobre ele fazermos incidir as nossas considerações, sem desvio 
do assunto nem mais perda de tempo.

Não pode haver motivo mais significante para o caso de 
que vamos tratar, do que o recente edifício da O.N.U. em Nova 
Iorque. Aguardada a sua realização com atenta curiosidade, 
não só por parte dos artistas, como por todas as pessoas mais 
cultas, embora aquele complexo ainda não esteja concluído, a 
parte construída – que é a secretaria – já nos serve largamente 
para valer como padrão do estado de espírito que a sua 
realização arquitectónica (chamemos-lhe assim) patenteia.

manifesta – (nos organismos formados) – em instintos da 
própria segurança, da reprodução, do aperfeiçoamento da 
espécie, etc.

Neste nosso  caso da intuição artística, eu presumiria, de 
modo semelhante, que existe no subconsciente um impulso 
compensador, como que uma estimulação para encontrar 
no mundo sensível que nos cerca o “segredo evidente da 
Natureza”, procurando estabelecer o equilíbrio entre as coisas 
como elas se nos apresentam e a nossa idiossincrasia – (referi-
-me ao mundo sensível; não falo do inteligível, que pertence a 
outra esfera). – Não o declarou já Nietzsche que a essência de 
toda a religião e de toda a Arte é: “corregimento do mundo”?

Acredito que se não possa explicar como tudo se passa nas 
regiões microscópicas das células. As faculdades sensoriais 
humanas estão limitadas ao diapasão mediano que exclui o 
infinitamente pequeno, bem como o infinitamente grande. 
Assim, temos que sair do campo das concepções hipotéticas 
se queremos encontrar fenómenos tangíveis que a elas 
correspondam. Há que transpor os processos ou os estados 
fisiológicos | biológicos para a escala perceptível aos nossos 
sentidos.

Sempre me pareceu que às origens do sentimento artístico 
se aliam certas sensações primárias de concordância ou 
equilíbrio, que são provocadas por meio de operações virtuais 
subconcientes de compensação e que talvez se deixem 
sintetizar numa noção geral de acertamento.

Assim julgo que vamos encontrar sempre no fundo das 
sensações de carácter artístico a evidência das leis naturais, 
cujo cumprimento ou cuja consumação só nos satisfaz pelo 
simples motivo de que é natural, conforme à nossa natureza, 
aos fenómenos biológicos-fisiológicos que animam o nosso 
organismo. – Se as resoluções saiem consoante se espera, é que 
nelas a inteligência já laborou à priori. – Eu creio que está aqui 
a razão porque os assuntos que mais nos atraiem, vulgarmente, 
são aqueles em que melhor se evidenciam os tais fenómenos 
que estabelecem o equilíbrio entre os vários elementos, que 
é como quem diz os fenómenos vitais, – vida é equilíbrio; a 
morte resulta de um desiquilíbrio que não pôde ser remediado.

Percebe-se que os fenómenos do campo psicológico 
inspirem a Arte dramática, mas, se não houvesse a razão 
que estamos tentando apresentar, como explicaríamos que 
os reinos da física, que constituem a paisagem, também 
hajam inspirado grandes obras de Arte da pintura? – O facto 
de os pontos onde se concentra de modo mais flagrante a 
ocorrência de muitos fenómenos patentes, como sejam uma 
queda de água ou uma fogueira ardente,- o facto destes pontos 
prenderem durante longos espaços de tempo o interesse das 
pessoas, não será uma prova do que estamos aventando?

Se não estou enganado, o nosso impulso compensador 
intuitivo que está na base de toda a actividade artística, 
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que esta edificação não se pode classificar de particularmente 
funcional. Toda a arquitectura é e foi sempre mais ou menos 
funcional, desde os tempos mais remotos; o que tem mudado 
muito tem sido a qualidade das funções. Mas neste caso de 
que estamos tratando, nunca se poderia empregar a palavra 
funcional que está enjeitada pelos modernistas (sempre 
necessitados de descobrir novas designações para despistar a 
lógica).

Também à luz da técnica, o que ali se acaba de construir 
não é certamente mais admirável, (tendo em conta as 
circunstâncias contemporâneas respectivas), do que, por 
exemplo e para não recuarmos mais na História da Arte, o 
Palácio de Cristal, perto de Londres, construído há um século, 
ou a Torre Eiffel, com os seus 300m. de altura, erguida há mais 
de sessenta anos em Paris.

O que torna esta edificação da O.N.U. digna de apreço 
é, descontando o aspecto de cartaz a que acima aludimos, a 
discreção notável que inspirou os seus autores. Há uma certa 
elegância como estes se furtaram à exibição de qualquer nota 
pessoalista, mantendo-se assim fiéis à isenção que justifica 
a forma do edifício, como envólucro de uma função cujos 
resultados futuros se desconhecem. Por isso os alçados deste 
estranho monumento não comprometem os promotores da 
obra; são tão discretos e neutros, e mudos, como uma folha de 
papel almaço, pautado, em branco, pronta a receber a inscrição 
de algarismos em colunas maciças. Nestes aspectos, de uma 
forte sugestão aritmética, entrevê-se a ausência de quaisquer 
motivos espiritualistas que pudessem corromper o sentido 
prático dos serviços que ali dentro se vão instalar, em que por 
certo os elementos numéricos, as quantidades de grandeza 
indizível, hão de saturar a ambiência “condicionada” das salas 
de trabalho.

A não ser que se haja modificado muito, entretanto, 
o conceito tradicional da arquitectura, não é fácil analisar 
arquitectònicamente um edifício concebido de maneira em que 
meia dúzia de andares a mais ou a menos, acrescentados ou 
subtraídos, não alteram a expressão. Isto não obsta porém a 
que reconheçamos nesta obra alto valor representativo. No seu 
aspecto geométrico, nítido, acerado e frio, o edifício parece-nos 
um cristal, inerte e estéril, ajustando-se com notável intuição 
aos sintomas presentes de uma vida futura que nos ameaça. 

[O.N.U CONJUNTO FOTO]

Or. d’Anj.

Para quem não tenha este edifício presente, lembremos que 
ele assume a forma de prisma quadrangular, com duas largas 
frentes completamente envidraçadas de alto a baixo nos seus 
cerca de quarenta andares, e com duas faces laterais perfeita- 
mente lisas no seu forro de pedra serrada. As duas frentes 
são, como já dissemos, inteiramente preenchidas, de cima a 
baixo e de lado a lado, pela malha uniforme dos envidraçados, 
e os topos estreitos do corpo prismático são destituídos de 
qualquer vão ou abertura. É isto o edifício, sem mais nada, - 
um paralelepípedo rectangular de grande altitude, sem um 
único pormenor que pudesse ser designado pelo nome de 
qualquer feição arquitectónica usual, sugerindo assim um 
objecto indefinido, acessório de máquina ou coisa parecida, 
gigantesco, posto ao alto à beira do cais.

A primeira impressão que nos dá, pelo seu feitio insólito 
e extraordinárias dimensões (166m de altura), – sabendo 
nós que não se trata de uma construção fabril, – é de que 
houve o propósito de lançar a população que o contempla 
nas vertigens do assombro, o que, tratando-se de uma 
instituição internacional da mais elevada categoria autoritária, 
seria bastante de estranhar se ao mesmo tempo não nos 
lembrássemos do prestígio de que ainda goza – sobretudo na 
América – a política do cartaz e da propaganda. Por este lado, 
portanto, parece que a coisa se explicaria.

Examinemos agora objectivamente a edificação. Nada 
tem de surpreendente, à parte a sua altura, se a quisermos 
comparar a inúmeras construções industriais estrangeiras 
de género parecido que há mais de trinta anos tomaram para 
si este aspecto funcional. Apressemo-nos porém a advertir 
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Há, de facto, profundas analogias entre esta obra edificada 
e certo aspecto da vida actual. No excurso histórico analítico 
que acabamos de empreender, foi-nos dado observar que 
a arquitectura, permitindo que os artistas a ela ligados 
se efeituem ou se perfaçam plenamente, – dizemos, a 
arquitectura serviu para dar expressão a variados motivos, 
como a propiciação dos poderes sobrenaturais, a glorificação 
de Deus e dos santos, o culto religioso e o culto dos heróis, a 
exaltação da vida em todas as suas manifestações, recreativas 
ou devocionistas, edificantes ou venerabundas. E, em toda 
aquela arquitectura transparecia o espírito das respectivas 
épocas e o das gentes que promoviam as obras. Ora, esta 
primeira edificação da O.N.U. não nos fala, nem de ideias 
tradicionais, nem de propósitos espiritualistas, – não deixa 
por isso de nos elucidar sobre a qualidade dos homens e das 
tendências da época que atravessamos.

[O.N.U CONJUNTO DESEN]

R. de A.

Se olharmos este prisma colossal, tão desmarcado e 
monótono, que, erguido ao alto, se plantou de encontro aos 
céus de Nova Iorque, temos dificuldade em relacionar a sua 
aparência desumana com qualquer estado, maneira de ser ou 
actividade dos moradores da terra, que, ao pé da construção 
ingente, se equiparam na estatura ao tamanho de insectos. A 
construção fenomenal tem qualquer coisa de zero e de infinito, 
– o zero de todas as páginas que ainda estão por preencher, e o 
infinito na duração de toda a matéria inanimada.

Mas se na nossa mente virmos um grande avião 
bombardeiro atravessar pela frente a insólita imagem, logo 
se nos revela a relação íntima entre a maravilhosa máquina 
e o bloco inominável. Poderá dizer-se que nunca nenhuma 
edificação se quadrou melhor do que esta com o prodígio da 
máquina voadora.
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{Os elementos que se seguem foram extraídos de um artigo 
do periódico “Die Weltwoche” de Zurique, publicado em Março 
de 1951.}

Quando entra de serviço, o aviador é encaixado, como se 
fora peça de máquina, no seu lugar no avião. O uniforme que 
veste fica ligado por tubagens ao depósito de oxigénio, aos 
aparelhos de rádio e do radar, à instalação do aquecimento 
automático. Ao ventre e aos membros inferiores, são-lhes 
aplicadas pequenas câmaras de compressão que entram 
automàticamente a funcionar sempre que, devido à alta 
velocidade, o sangue ameace fugir daqueles órgãos. No seu 
capacete de queda, além dos auscultadores e do microfone, 
ajusta-se também uma viseira especial de plexiglass, a qual 
por meio de aquecimento eléctrico impede a congelação 
importuna. Além disto, o capacete está provido de uma 
máscara de oxigénio para as grandes alturas. – Todo este 
sistema electrónico se acha ligado por fios condutores ao 
grande aparelho central do avião. É assim, enleado num tal 
apetrechamento, que o homem super-sónico, deslocando-se 
duas ou três vezes mais depressa do que o som, se tem de 
defrontar com o inimigo, por cima das nuvens… Conta-se que 
o piloto de avião de jacto que na guerra da Coreia, pela primeira 
vez, em pleno vôo, aniquilou um aviador inimigo da mesma 
classe, foi ouvido em seguida à sua extraordinária façanha pela 
oficialidade superior daquela arma, que o interrogou sobre 
as suas experiências técnicas de ultra-sónico. – Já no fim da 
entrevista, um oficial, porventura menos mecanizado, teve a 
veleidade de querer saber as impressões que o piloto aviador 
teria sentido no momento de fulminar o seu adversário 
quando voavam a mais de mil quilómetros à hora. O nosso 
combatente, ainda estremunhado da fadiga, pareceu então 
cair em si; esgazeou os olhos cansados, mas nada soube dizer, 

[O.N.U CONJUNTO DESEN]

Rev. de A.

Quer o aprovemos ou não, nós estamos vivendo uma 
época essencialmente materialista, resultado de uma longa 
elaboração político-económica, racional e positivista, que 
abusou de processos demolidores. O que caracteriza os tempos 
actuais são os progressos da ciência, o desenvolvimento das 
técnicas, e as suas deformações, de onde sobrevém a perversão 
dos ritmos humanos da vida.

E qual será o homem-tipo, o padrão humano mais elevado, 
que sem pessimismo nem desdouro pudéssemos sublimar 
deste momentoso período da História, para figurar ao lado 
desta estranha edificação que parece cristalizada?

Cada época tem os seus homens mais representativos, e 
de entre eles distinguimos o que ocupa o vértice: o herói. Não 
dizemos o santo, 1.º porque são raros, 2.º porque a natureza 
destes é constante, em pouco sujeita à particularidade do 
momento que passa. – Ora o herói por excelência da nossa 
época é porventura o piloto de um avião de jacto. Assim como 
a máquina voadora se coaduna com a imagem hirta e maquinal 
desta edificação, assim nos parece também que para completar 
o quadro com uma figura humana, não haverá melhor que o 
piloto de um desses moderníssimos aviões. Esbocemos o seu 
retrato.

O piloto não representa, como se poderia supor, o tipo 
ideal de um galã de cinema; é uma criatura sóbria, que não 
frequenta os bars nem perde as noites. Ao mais leve indício de 
desregramento, o técnico seria logo desqualificado.
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que a vida se resume em andar montado no maquinismo, a 
percorrer na maior velocidade que é possível todas as estradas 
da vizinhança. – Então acontece sempre uma de três coisas: 
ou o menino se cansa da máquina, deixa de lhe achar graça e 
começa a pensar noutros brinquedos; ou cai dela abaixo e parte 
a cabeça definitivamente, ou então – e é o melhor dos casos – 
chega à persuasão de que aquele utensílio é um meio excelente, 
se usado com bom senso, para se atingirem quaisquer fins de 
utilidade imediata ou que contribuam para aperfeiçoamento, 
valorização ou exaltação de sensações completamente alheias e 
independentes da mecânica.

Os prodígios da técnica, a loucura velocífera, a novidade e o 
engenho das invenções, contudo, ainda não resolvem todos os 
problemas.

Há pouco, uma pessoa recentemente chegada da América 
contava a um grupo de comerciantes da excelência de um 
processo, ainda pouco conhecido entre nós, para a selecção de 
empregados quando se pretende apurar qual deles o melhor 
para ascender a qualquer lugar superior na hierarquia dos 
funcionários de uma grande empresa. A selecção opera-se 
mecânicamente num aparelho especial de cibernética, 
complicadíssimo e perfeito, que vai registando série de dados 
estatísticos, resultados de “tests” e pontos de um currículo 
técnico e disciplinar, relativos a cada um dos empregados. 
– Só assim se pode, sem perda de tempo precioso e com 
dispensa de qualquer esforço de concentração – só assim se 
consegue seleccionar prontamente os que seriam mais aptos 
a exercer com eficiência as funções que deles se exigem. – Na 
ocasião própria, o gerente só precisa de dar volta à manivela 
para que a máquina totalizadora, com um estalido e dois ou 
três gorgolejos, lance fora instantâneamente os resultados 
estatísticos e concludentes. O registo engloba dados de 
robustez física, habilitações, comportamento, índices de 
presteza (muito importante), assiduidade, etc.

De entre as pessoas do grupo que escutavam com atenção, 
alguém perguntou: “É assim que fica eleito o candidato?” – 
Não, responde o nosso narrador, o gerente não resolve o caso 
apenas pelo que a máquina registou. É necessária por último 
uma acareação decisiva, entre ele e os candidatos mais cotados, 
porque há umas pequenas coisas… Nesta altura, eu, que tinha 
estado a apreciar silenciosamente a maravilha cibernética, 
não me contive e exclamei – – – “Vivam então essas pequenas 
coisas!”…

É do que nós precisamos – de não deixar morrer “essas 
pequenas coisas”. Devemos acarinhá-las como se se tratasse de 
conservar as últimas chamas de um fogo sagrado em perigo de 
se extinguir.

não tinha ainda pensado nisso; – de facto, houve de concordar 
em que as reacções sentimentais não podem acompanhar as 
velocidades ultra-sónicas…

Este aviador será um super-homem? Não, o avião é que é 
uma super-máquina. – O piloto é um herói para-humano, um 
herói à margem da humanidade.

Destas criaturas não haverá por enquanto mais do que 
alguns centos, mas não tardará que eles se multipliquem 
e se contem aos milhares. – São deste jaez os heróis mais 
representativos do nosso tempo. – Mas não cabe a estes 
homens, com suas admiráveis e temerosas façanhas, toda 
a responsabilidade na concepção do edifício que estamos 
examinando, edifício construtivamente perfeito, mas onde 
o cálculo toma o lugar das ideias, a proporção – alma da 
arquitectura – é substituída pela junção indefinida dos 
componentes, e o sentimento só é percebido através das cifras 
e das fórmulas.

Quem reina hoje no mundo são as maiorias, quer dizer – 
a multidão amorfa, inerte mas pesante dos homens-massa, 
constituída por gente de todas as classes. Contudo esta massa, 
por si, não é criadora. O aparecimento desta nova potência 
no decorrer da longa História da humanidade, é como o 
nascimento tardio da criança no seio da família. É costume 
dizer-se que quem manda na família é o recém-nascido. Este 
porém, não sabe governar; apenas consegue manifestar mais 
ou menos ruidosamente os seus apetites.

Que pensa a multidão dos homens-massa deste edifício 
da O.N.U.? – Como todas as crianças, a grande turba só se 
deixa seduzir pelo tamanho e pela novidade, mas é incapaz 
de apreender o seu significado. De aí, a sua passividade ou 
indiferença. Dar-se-á porventura entre o povo e a arquitectura 
modernista a mesma incompreensão que ele sente, desde 
há muito, perante as pinturas cubistas, super-realistas, 
abstractas. E que pensa a massa reinante da heroicidade dos 
novos aviadores? Aí, escapar-lhe-ão de todo os sintomas 
alarmantes implícitos nesta espécie de heroismo baseado na 
mecanização do homem. Só se interessará pelas acrobacias e 
pelas velocidades inauditas. O delírio da velocidade é mesmo 
um traço dos mais característicos da nossa civilização técnico-
-maquinística. Muitos não sabem que isto vem de longe; 
conquanto nos pareça estranho, já Goethe, há mais de cem 
anos, na sua visão profética, verberava o que ele chamou a 
“mania velocífera”!

A criança multicéfala que é a multidão anónima está 
contente com a máquina que lhe oferecem. É como se, de um 
dia para o outro, se visse na posse de uma bicicleta nova, cuja 
origem lhe é desconhecida e cujo fabrico não tem capacidade 
para compreender. Mas é bonita, brilha, é reluzente, tem uma 
linha sugestiva e, sobretudo, é veloz. O menino vive então dias 
de encanto; come, dorme e só pensa na bicicleta. Parece-lhe 
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tempo para resolver as questões que se lhe deparam, sem 
grande ponderação e a golpes de machado; – não lhe queiramos 
mal por isso, – faz parte da sua condição. Não, a juventude só 
pode ser acusada de ceder, tão pronta e submissa, ao mandato 
dos gigantes, dos gigantes anónimos, de responsabilidade 
cautelosamente limitada, que – já se sabe – precisam das 
coortes destes novos Nibelungos…

Estávamos falando da arquitectura, da Arte que só merece 
este nome quando reflecte com sinceridade o estado de espírito 
de uma época. – Se me fosse permitido dar um conselho aos 
jovens, aos retardatários que chegam sempre fora de horas ao 
tempo presente, eu diria apenas: cuidem da alma! cuidem da 
alma!… O resto, ver-se-á logo.

Mas há duas coisas que é preciso não esquecer, e a primeira 
é que a Natureza nunca deixará de ser a nossa grande mestra, 
a que sabe ensinar conforme a capacidade de compreensão 
de cada um, sem dogmatismo, e que tem sempre revelações 
surpreendentes reservadas para gratificação dos discípulos 
mais diligentes e ainda dos mais perspicazes; grande mestra a 
quem jamais faltou assunto e exemplos demonstrativos para as 
suas lições de cada dia.

Pobres cábulas que a não queiram ouvir!
Outra coisa que é preciso dizer-se: Não há que ter medo da 

tradição! Ela representa na Arte dos povos o que a memória 
é para os indivíduos. Como todos sabem, os cientistas 
explicam-nos que não é tanto pela falta do que rigorosamente 
se chama inteligência, como pela míngua de memória que o 
antropóide se distingue do homem. Não há portanto razão 
para os povos terem pejo em respeitarem as suas tradições, 
que afinal representam a memória da grei e por onde esta mais 
depressa se distingue das hordas dos chimpanzés e dos gorilas. 
– Apraz-me a propósito citar Ortega y Gasset: “O homem… 
devido ao seu poder de recordar, vai acumulando o seu 
próprio passado, fica na posse dele e aproveita-o… Romper a 
continuidade com o passado, querer começar de novo, é aspirar 
a descender do orangotango e a plagiá-lo…”

Ainda mais uma palavra séria para terminar. – A Arte está 
em crise. Paira um grande desconforto nos seus domínios, uma 
insatisfação doentia nas obras ainda hesitantes, um ar glacial 
nas que são já mais seguras.

A situação tornou-se clara; está-se acentuando o seu 
significado nestes últimos anos. À modificação da mentalidade 
geral dos homens, no sentido materialista; à mecanização das 
actividades, que abrange não só as formas de trabalho, como 
também muita ocupação recreativa; à infiltração crescente 
dos sucedâneos nas manifestações de carácter artístico, – a 
todos estes fenómenos de origem geral, corresponde o funesto 
acontecimento nas esferas da Arte: os artistas perderam a fé; 
é o que a pintura moderna, nomeadamente, dada a facilidade 
e abundância das suas produções, nos revela. – Os artistas 

Mas, voltando ao assunto do presente capítulo, – qual o 
juízo que nos merece o edifício da O.N.U. em Nova Iorque?

É ocioso discutir-se a sua fisionomia. Sobretudo é errado 
criticar esta arquitectura (chamemos-lhe assim) à luz de 
conceitos humanísticos. Consideradas as tendências da 
actualidade, que prometem o cabal aniquilamento do indivíduo 
(conforme é mais flagrante nas obras da literatura e do teatro); 
considerando a crescente invasão dos foros da personalidade 
e o afan contagioso com que se está operando uma inversão 
das características humanas, transmudando os estímulos 
motores existenciais – do espiritual para o material, (por meio 
da esquematização do que ainda resta da vida interior e pela 
mecanização de todas as actividades), – considerando todas 
estas circunstâncias, que temos nós de condenar ou de negar o 
acerto da feição que as obras arquitectónicas estão assumindo? 
– Elas estão certas, e casam-se perfeitamente como luva ao 
estado de espírito que as inspira.

O que mais nos deve preocupar não são as obras impessoais 
da arquitectura “d’aujourd’hui”, é a mentalidade mística que se 
está criando, fanática e anonimamente, à sua volta.

Aos artistas impende a missão digna dos deuses – do 
“corregimento do mundo”, como dizia Nietzsche. – A nossa 
civilização actual não é só tecnicista, é também materialista; 
procura um nivelamento da humanidade contrário à própria 
natureza do homem, cujo destino não é igual ao das abelhas ou 
das térmitas, mas sim o do aperfeiçoamento da alma – da alma 

que no decorrer dos séculos fomos aprendendo a colocar no 
eixo da nossa existência.

Neste esforço constante, que nos distingue dos 
irracionais, é à variada constituição dos indivíduos que se 
deve a multiplicidade de aspectos que davam à nossa vida de 
ocidentais um sentido espiritualista e que permitiam uma 
escolha quantiosa nos caminhos do aperfeiçoamento. – Querer 
agora desprezar toda a experiência acumulada das estações 
vencidas, seria, quanto a nós, uma mutilação voluntária, sem 
glória nem proveito.

Se a nossa civilização é assim, eu digo que a nossa época, 
para quem pensa e sente, é a grande época de tomarmos uma 
decisão. É tempo de decidirmos se havemos de nos deixar 
arrastar para uma vida que nos promete e prepara a Vigésima 
Quinta Hora, ou se devemos resistir e aguardar que, por força 
da nossa vontade, se aproxime o começo de um dia novo…

Tem-se acusado muitas vezes a juventude de ter 
responsabilidades na carreira desenfreada que o mundo está 
tomando e que já nos valeu a aquisição de um sentimento novo 
que nos angustia e que é o medo cósmico da vacuidade. – Não 
devemos porém ser injustos para com a juventude, que não 
tem culpa alguma de chegar atrasada ao momento actual. O 
que justamente caracteriza a juventude é a demora com que ela 
é sempre obrigada a entrar no mundo presente, só lhe ficando 
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devoraram, um após o outro, todos os frutos da árvore da 
vida; desesperados, contentam-se agora em saborear as cascas. 
Procuram suprir a ausência de substância vital pela divinização 
da técnica (vide arquitectura) – técnica que souberam levar 
à perfeição, mas que, para a vida do espírito, é naturalmente 
estéril.

Os artistas perderam a fé em qualquer valor absoluto; 
falta-lhes qualquer daquelas convicções que, sucessivamente, 
até aos nossos dias sempre orientaram ou animaram a sua 
obra. Quando muito, hoje, só crêem na prática, pròpriamente 
dita, da Arte que professam, o que é pouco como elemento 
vitalizador.

Por este andar, se as circunstâncias não mudarem, 
encaminhamo-nos a passos largos para uma nova civilização 
(?) em que não há lugar para as manifestações do espírito. 
– Aos que se não conformam com esta perspectiva, – e os 
jovens são, por definição, inconformistas, – cabe a tarefa de 
lutarem pelo restabelecimento das condições que permitam 
a revivescência de uma Arte que não seja apenas forte, mas 
também vivedoira.

Lisboa, Páscoa de 1951.»
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3.27. 1953. ARQUITECTURA DE LISBOA. GENERALIDADES

Fig. 33 LINO, Raul – «Arquitectura de Lisboa. 
Generalidades». [Palestra lida na noite de 29 de Janeiro 
de 1953 no ciclo de conferências do Grupo Amigos de 
Lisboa sobre “Arquitectura de Lisboa”]. [Dactiloscrito]. 
Lisboa. Janeiro 1953. 14 f. Consultado no Arquivo 
da Família Raul Lino em Lisboa, Armário B: Pasta 
Relatórios, Artigos e Pareceres (4.º vol.), 677.

29 Janeiro 1953
Lisboa
Junta Directiva do Grupo Amigos de Lisboa

«Arquitectura de Lisboa. Generalidades» é uma lição proferida por Raul Lino na noite de 29 de 
Janeiro de 1953 num ciclo de conferências sobre Arquitectura de Lisboa promovido pelo Grupo dos 
Amigos de Lisboa. Os sócios Celestino da Costa e Eduardo Neves apresentaram o conferencista
e o ciclo prosseguiu no mês seguinte com as palestras «Nem tanto ao mar, nem tanto à terra» de 
Armando de Lucena e «A Fatalidade do Tempo!» de Matos Sequeira.
A conferência foi publicada com o título “Generalidades” em Abril daquele ano no Olisipo – 
Boletim do Grupo dos Amigos de Lisboa, n.º 62, e na sequência dessa publicação Raul Lino 
recebeu em Outubro de 1954 o Prémio Literário Júlio César Machado atribuído pela Câmara 
Municipal de Lisboa, que motivou uma reedição com o título “A Arquitectura da Capital. 
Generalidades” nas páginas da Revista Municipal, n.º 65, de Abril de 1955.
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em Lisboa, como se pode encontrar também requinte de 
civilização em qualquer terra da província. É questão de 
cultura e educação. – Ocorre-me um caso passado comigo há 
anos que bastante me surpreendeu. Um amigo levou-me a 
visitar uma senhora titular que vivia modestamente numa 
quintarola do lado de lá do Tejo, e que se ocupava em dirigir a 
sua pequena lavoura. A dona da casa tinha tanto de modéstia 
como de distinção e, pela tarde fora, no decorrer da conversa, 
com a maior naturalidade veio a propósito referir-se ao facto 
de na semana anterior ela haver almoçado em Bruxelas com 
xxxxxxxxx… o rei da Bélgica. É escusado dizer que naquela 
modesta vivenda não se respirava provincianismo algum de 

espécie alguma.
Manifestação de provincianismo, das mais ingénuas 

e evidentes, é aquela ânsia que por vezes se dá nas mais 
pequenas terras de criarem qualquer via pública, ou trecho 
de rua que seja, ao qual se possa, sem grande escândalo, 
dar a designação de Avenida. Ou então o empenho de 
dotar os lugares públicos com nomes novos, sugestivos de 
modernidade, de progresso – conforme diriam, – eliminando 
para isso a velha toponímia tradicional. Belo exemplo da 
mentalidade contrária, mais esclarecida, tem-no dado a cidade 
de Évora, que não só mantém as inscrições tradicionais como 
soube também adoptar um tipo de letreiro característico, 
prático, e que não é cópia dos de qualquer outro sítio.

O provincianismo que ainda se encontra em Lisboa 
corresponde naturalmente a certa falta de espírito cultivado 
e ao pouco conhecimento que há do que se passa noutras 
capitais. Mas é admirável o que se tem conseguido melhorar 
neste sentido nos últimos anos, como, por exemplo, no 
corregimento da escala em que haviam sido traçadas algumas 
das vias públicas e no aspecto geral das construções novas. A 
escala acanhada tem sido uma das nossas pechas nos tempos 
modernos. A falta de escala generalizada e a ausência de tipos 
arquitectónicos bem definidos são sintoma de fraquezas de 
várias espécies que não vem para o caso deslindar agora. 

A escala é de importância capital, e não admira que, 
querendo nós tratar de Arquitectura, esta particularidade 
nos ocorra logo de princípio. A sua importância existência é 
sintomática e fundamental.

Creio já ter dito uma vez que, sempre que atravesso a 
nossa fronteira, impressiona-me a escala bem marvincada do 
país vizinho. Tudo ali parece maior, mais largo e avantajado, 
e corresponde a um sentimento peculiar de grandeza que 
caracteriza a Espanha e que a nós nos falta por completo. 
Somos propensos a confundir extensão ou tamanho com 

«Começarei por pedir a V. Exas que admirem a minha 
coragem de vir aqui falar sobre a nossa cidade, onde tantas 
pessoas ilustres já se fizeram ouvir acerca de destes assuntos, 
pondo no caso a sua erudição, o seu prestígio, o seu brilho 
literário.

Compreendo, no entanto, que, perante tão momentoso 
tema como é o da Arquitectura de Lisboa, não seja demais 
ouvirem-se algumas xxxx vozes diferentes, mesmo quando 
pouco possam acrescentar de inédito ao muito que já tem 
sido apresentado e discutido. Há sempre vantagem em virar 
o motivo que nos interessa para todos os lados, para que a luz 
incida sobre ele em variados ângulos revelando um ou outro 
aspecto que, embora xxxxxx não seja dos mais importantes, 
contribua contudo para perfazer ou aclarar o objecto no seu 
conjunto.

Seja portanto a nossa vez de dizermos porque é que está na 
berlinda a cidade de Lisboa.

Nesta metrópole, a brusca transição por que o Mundo está 
passando manifesta-se de maneira atenuada. Valha-nos isso 
ao menos, que os sintomas desta transição não se apresentem 
com aquela crueza ou violência que se revela noutras cidades, 
nomeadamente nalgumas da América latina. – A quem não 
vive inteiramente alheado da Natureza, transformações 
bruscas têm sempre qualquer coisa de doloroso ou assustador. 
Na Natureza, as alterações violentas, imediatas, sem transição, 
são sempre catastróficas – os terramotos, as derrocadas, os 
aludes, ciclones, trovoadas fulminantes, etc.

Assistimos portanto a uma transformação lenta e não 
catastrófica (a não ser em certos casos limitados) da fisionomia 
olissiponense. Transformação que de certo modo se justifica 
plenamente – pela mudança nos modos de vida, pelo 
acréscimo da população, pelo desenvolvimento – em número 
e velocidade dos meios de transportes, etc. – Já agora digamos 
que há também outros motivos menos justificáveis que têm 
influído na transformação da cidade, como – por exemplo – 
o empenho um tanto pueril de dotar a capital – sem motivo 
plausível – de aspectos que se podem etiquetar de figurino 
modernista, na cândida suposição de que este estilo de 
construções, só por si, representaria espírito de actualidade,  
– e desprezam-se  desprezando-se assim muita vez ideias 
porventura mais originais, e certamente mais interessantes 
aos olhos do viajante culto que, em geral, vê as coisas com mais 
objectividade.

Revela-se nisto, neste gosto irreflectido pelo que se faz 
lá fora, em qualquer parte, como que um traço provinciano 
que não é próprio de grande capital. Digo provinciano sem 
desdouro dos que vivem na província. Existe provincianismo 
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E tão certo isto é que, já em Florença, as construções 
modernas, mesmo os grandes blocos de habitação ostentam 
outro carácter, submetendo com virtuosismo a sua fisionomia 
à escala particular daquela cidade. – E isto leva-me a falar da 
lusa Florença, de Coimbra, que também esta cidade tem, ou 
antes – tinha a sua escala bem sensível; uma escala delicada, 
gentil, feminina, que fazia lembrar obras de ourivesaria e 
que dava à cidade universitária aspectos de jardim mimoso 
alcandorado, com xxxxxxxx seus pavilhões xxxxxxxx 
burilados a dominarem a lírica paisagem.

Isto de escala, não é coisa que se decrete; reconhece-se, 
aprecia-se, mas não pode ser imposta por regulamentos. 
Contudo é esta mesma condição que se acha na base da 
harmonia arquitectónica; nasce espontàneamente da índole 
de um povo e cultiva-se por disciplina do sentimento. 
Tenho para mim que os países mediterrânicos são berço da 
simetria, qualidade difícil de definir e que melhor se traduz 
talvez por sentimento da justa medida. Têm-no inveterado 
os povos banhados pelo Mediterrâneo, cada um com as suas 
características,  os italianos, plenos de virtuosidade no cultivo 
de todas as Artes; os gregos, no encantamento da luz xxxxx 
que os ilumina e que os concilia consigo próprios e com o 
Universo; os franceses, na racionalização do seu equilíbrio 
natural; e ainda os espanhóis com a sua hereditária tendência 
para a largueza, a anchura em todas as obras que planeiam.

Será o caso de nós, neste extremo da Europa, nos 
ressentirmos do afastamento do Mediterrâneo e da subjugação 
que o Atlântico nos impõe, com o seu clima, as suas tradições, 
o seu apelo ao desterramento e a sua atracção para a aventura? 
Quero crer que assim seja. Há muitos aspectos na nossa capital 
que revelam essa ausência de balança, essa instabilidade, 
falta de equilíbrio ou simetria (que – repito – não quer dizer 
réplica inversa, mas antes sentido da justa medida). Assim 
somos xxxxx levados a imaginar quando se nos deparam certos 
panoramas incompreensíveis da Lisboa de há 40 anos. Há neles 
um tal alheamento de cuidados formais, de convencionalismo 
decoroso, de dignidade profissional, que só nos parece estarem 
estes trechos da cidade virados do avesso, tão dissemelhante 
é o seu aspecto daquilo que estamos habituados a ver nos 
outros países. Repare-se, por exemplo, xxxxx na perspectiva 

do Bairro Camões apreciada da Avenida da Liberdade, a 
nossa mais luxuosa artéria. Que trapalhada de casario, sem 
ordem, sem qualquer graça de pitoresco, positivamente sem 
decoro e desprezativo e ignorante das mínimas exigências 
do sentimento estético visual. Por má sorte, quis a desgraça 
que estes barbáricos produtos urbanísticos se hajam 
fixado justamente em pontos eminentes da cidade capital, 
estragando-nos a xxxxx eventualidade de alguma vez os 
podermos valorizar. Houve um certo culto da rua, porém as 

grandiosidade, que depende dependendo esta – como se sabe – 
menos das dimensões do que da proporção.

Nas mais pequenas coisas se revela este nosso defeito. Já 
V. V. Exas devem ter reparado, por exemplo, que quase nunca, 
raramente, só por acaso se vê uma bandeira nacional arvorada 
que pelas suas dimensões dê a nota de solenidade que aquele 
símbolo deveria conferir onde quer que se ache desfraldado. 
Nunca atinge o tamanho suficiente. A ninguém ocorre o 
aspecto estético, visual da questão. É a bandeira Nacional; 
– pronto, está tudo dito… – Quando pelo encerramento do 
Ano Santo, o Legado do Papa desembarcou no Terreiro do 
Paço, haviam armado um pavilhão bastante sumário para os 
primeiros cumprimentos, e lá estavam dos dois lados naquela 

enorme praça uns magros pinheirinhos em que na ocasião 
própria içaram as pequeninas bandeiras dos dois Estados. 
Nada direi da dificuldade que houve naquela tarde ventosa a 
levar a cabo esta simples formalidade, para a qual foi necessária 
a intervenção de um bombeiro. Apenas direi notarei que me 
pareceria absolutamente inverosímil que em circunstâncias 
idênticas tal exibição se pudesse dar em qualquer dos oito ou 
dez países da Europa que melhor conhecemos. – Seja dito para 
honra da classe, que nenhum artista havia sido incumbido de 
organizar a encenação desta solenidade.

Escala xxxxx bem definida dentro das características 
próprias da terra, não é qualidade exclusiva da Espanha. 
Outros países a possuem também. A Holanda, a Flandres, 
países retalhados por canais, têm uma escala pequena, 
reduzida, mas não mesquinha nem tampouco isenta de 
requintes de proporção.

Num mesmo país, por vezes, há escalas diferentes, 
características de certas regiões. Na Itália, Roma tem uma 
escala que, como não poderia deixar de ser, está sujeita à 
influência do contacto directo, constante com os monumentos 
da velha Roma antiguidade romana. Tive ocasião de ver a 
maneira magnífica por que os arquitectos italianos, durante 
e apesar da última grande guerra, levantaram edifícios 
estupendos para fins comerciais, que ombreavam com os 
monumentos antigos da Cidade Eterna, sem perda do seu 
carácter de actualidade. Eram grandes edificações construídas 
completamente de um tijolo de tipo miúdo e de cor 
discretíssima, desataviados, como era de esperar, de qualquer 
material caro, e que representavam na sua robusta nudez uma 
virtude afim da velha magnanimidade romana, não na que se 
manifestava na pompa dos palácios luxuosos, mas antes na 
das obras utilitárias de que tantos exemplares ainda restam. 
– É evidente, estas obras inspiram-se, não na arqueologia 
erudita xxxxx, no estilo da velha Roma com os seus mármores 
e mosaicos, mas nutrem-se da presença viva das ruínas, diante 
das quais não se pode transitar com indiferença. Só os cães!
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parques públicos, colinas suburbanas, praças e não poucas 
alamedas, predominam três essências que são regionais e 
estabelecem que como que uma base harmónica sobre que 
assentam os elementos do canto arquitectónico urbano. 
Pinheiros mansos, ciprestes e uma espécie de azinheiras – 
constituem o acorde musical que entoa o inteiro panorama da 
cidade.

De tantas ocasiões que tenho tido de passar pela nossa 
Avenida do Aeroporto, aliás sempre no ritmo imposto pelos 
transportes mecânicos, ainda não consegui fixar muitas das 
variadas e multifárias arquitecturas que por lá se encontram, 
porque de todas as vezes se me vão os olhos na beleza, na 
suave harmonia dos outeiros que por detrás e acima das 
construções nos atraem e prendem com a sedução das suas 
linhas harmoniosas e manchas calmantes de vegetação 
autóctona ou regional. – Como são belas estas colinas, com que 
subentendida harmonia se acumulam as copas das oliveiras e 
das figueiras no adorno dos cômoros arredondados, deixando 
os pequenos colos e desfiladeiros para abrigo de laranjais e 
outros pomares. Como aqueles olivedos se harmonizam com 
as casas das velhas quintas bem arraigadas no terreno e de tão 
discreta compostura!

Não compreendo que não exista ainda o Grupo dos 
Amigos dos Outeiros suburbanos de Lisboa. Mas tenho 
toda a esperança que depois do belo êxito do revestimento 
vegetal do Castelo de S. Jorge, a orientação que presidiu a 
todo aquele arranjo se estenda a outras colinas e encostas 
da cidade. Reconheço como bom augúrio o facto de haverem 
sido plantados um pinheiro manso e um sobreiro em frente 
do Palácio da Independência, não falando nos pinheiros 

mansos em frente da E. dos V. do T. do P.

Também devo dizer que não nos sabemos prevalecer 
do uso das plantas trepadeiras que poderiam decorar de 
maneira tão económica e atraente os paredões, as banalidades 
e – atrevo-me a dizer – alguns dos nossos monumentos e 

estátuas. Talvez se não tenha reparado bastante no que certos 
aspectos de cidades estrangeiras devem àquele género de 
plantas. Quero recordar um curioso exemplo: em Estocolmo, 
uma das cidades de mais civilizado aspecto xxxxxxxxxxx de 
entre todas as nossas conhecidas, numa praça que poderá 
corresponder, pela situação e pelo trânsito, ao nosso Rossio, 
tive ocasião de ver uma construção xxxxx bastante elevada 
toda recoberta de verdura de alto a baixo! (Chamar a 

atenção para a desgraçada tentativa das caixas para 

flores).

Há ainda uma determinação de carácter geral que influi 
bastante no aspecto arquitectónico da capital. Esta obrigação 
que se repete em períodos regulamentares e por zonas, da 
chamada limpeza dos prédios. É verdade que ela deve ter 
nascido do propósito de dar trabalho aos empreiteiros e 

curtas vistas xxxxx nunca chegavam a alcançar o panorama de 
um bairro inteiro ou de uma colina.

Mas, por felicidade, esta despreocupação nascida da falta 
de instinto pode-se corrigir, e é que se corrigiu mesmo até há 
cerca de setenta anos, sem milagre, apenas por influência da 
escola. Não me refiro à escola das primeiras letras, mas ao que 
se entende por escola nas actividades profissionais artísticas, 
com a instituição das corporações, o respeito das categorias, 
com sua mestrança, oficialato, aprendizagem, etc.

É justo abrirmos um parêntese para mencionar um 
exemplo excepcional que existe em Lisboa e que não se repetiu. 
É o grupo de vivendas do Torel, construído no limiar da 
balbúrdia arquitectónica que deformou a cidade nos princípios 
do século corrente. Seja qual for o interesse que se queira 
ver nestas casas que pertencem a uma época ultrapassada 
e liquidada, não deixam, na sua disposição em conjunto, de 
constituir sempre um bom exemplo da compreensão dos 
valores panorâmicos, além das outras qualidades urbanísticas 
que distinguem a sua implantação e o seu tratamento 
arquitectónico. – Este pequeno bairro tão civilizado foi 
inteiramente criado por italianos e, como já dissemos, sem que 
o seu exemplo jàmais frutificasse.

Resultadotante da falha apontada, quanto a urbanização 
na sua parte pròpriamente arquitectónica, somos forçados a 
reconhecer que a Lisboa moderna não soube prevalecer-se da 
sua topografia acidentada. Parece considerarem as célebres 
colinas como um grande aborrecimento para quem tem de 
planear qualquer coisa no acidentado terreno, e julgar-se-ia 
que preferem aplanar tudo bem primeiro para só depois então, 
còmodamente, distribuirem os arruamentos. Nem para jardins 
ou parques se tem sabido aproveitar o interesse dos acidentes 
xxxxx topográficos.

O mal agrava-se por não nos querermos convencer de 
que Lisboa não é, está longe de ser uma cidade monumental, 
e por desprezarmos as qualidades picturais que até certo 
ponto poderiam ajudar a compensar aquela ingrata condição. 
Quando em muitas das grandes capitais se nos defrontam 
constantemente edifícios imponentes, ricos, monumentais, 
às dezenas e dezenas – tantos, que nunca chegamos a saber a 
que servem na sua maior parte, – cá por Lisboa apontam-se e 
contam-se pelos dedos as edificações que se impõem pelo seu 
porte arquitectónico e pela sua importância monumental.

Uma das maneiras mais imediatas e económicas de atenuar 
a modéstia da arquitectura citadina, é o uso do arvoredo, que 
é também um notável elemento dispensador de harmonia, 
tão apreciável e eficaz que é de espantar não ocorrer mais 
propositada e frequentemente. Não é a primeira vez que tenho 
ocasião de chamar as atenções para o efeito do arvoredo que 
se espalha por toda a cidade de Roma, muito contribuindo 
para xxxxx o encanto da sua atmosfera e da sua paisagem. Em 
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pouco de coisas muito diferentes, para variar; se falássemos de 
música – por exemplo?

Tivesse eu de dirigir uma filarmónica, antes de pensar nos 
programas, havia de me preocupar primeiro muito mais com 
a qualidade dos músicos que os teriam de executar; havia de 
querer conhecer a sua formação musical, saber se são dotados 
de ouvido apurado, se cultivam a boa música – e também 
o seu próprio espírito, se possuem óptimos instrumentos, 
deles conseguindo tirar uma sonoridade rica e nobre, etc. 
Só depois me importaria com os programas. Os melhores 
trechos, mal executados, deixam de ser o que o papel promete, 
o que o programa anuncia. Não há nada que se pareça menos 
com uma coisa bem executada, que a mesmíssima coisa mal 
interpretada.

Ora eu creio que toda a obra de Arquitectura só muito 
raramente será produto de um artista que a conceba 
inteiramente à sua vontade. Regra geral é que a obra 
arquitectónica corresponda à criação de um consórcio entre 
o Arquitecto e a entidade que promoveu ou que custeia 
o empreendimento e há de ser muito difícil, entre nós, 
obterem-se resultados coroados de êxito artístico que, 
postos em correnteza, constituam um daqueles sectores de 
urbanização a que, com propriedade, se possa chamar uma 
rua, avenida, praça ou bairro harmonioso. Quanto menos 
então, com o nosso conhecido feitio e a nossa desprezada 
deficiência cultural, poderíamos por sombras aspirar a uma 
harmonia generalizada a toda a urbe. – É certo que se têm 
atingido resultados muito satisfatórios em bairros construídos 
em circunstâncias especiais pelo sistema usado em Alvalade, 
mas lá onde impere o livre arbítrio, caímos na exibição do 
que chamei as variegadas e multifárias arquitecturas, onde 
certamente xxx alguma coisa há de bom aproveitável mas 
em que se não podem descobrir sinais de uma harmonia de 
conjunto ou de uma conciliação com os elementos paisagísticos 
locais. Onde não exista certo modo de concordância, não pode 
haver harmonia.

Todo o instrumento de que se pretenda tirar o melhor 
efeito possível, precisa da sua caixa de ressonância. Não basta 
imaginar-se um belo projecto. Quem o executa precisa de o 
saber interpretar; quem o aproveita há de secundá-lo com a 
sua compreensão, o seu apreço e até a sua colaboração nas 
partes acessórias ou complementares; e a obra assim acabada 
só vibrará plenamente na sua xxxxx idealidade quando possa 
reflectir o espírito compreensivo de quem dela dia a dia se 
acerca. – E de aqui o difícil. O nosso mal é faltar em absoluto 
aquele mínimo de cultura artística sem o qual não pode existir 
a tal ressonância indispensável que uma obra de Arte em geral, 
e uma obra de Arquitectura em especial, exige para viver para 
além do papel sobre que é desenhada. E sou em dizer que esta 
congruência entre a criação do artista e apreciação dos leigos 

pessoal da construção civil, (à custa dos proprietários). Mas 
estèticamente, esta regra tem também qualquer coisa de 
provinciano e talvez se justifique apenas nas construções que 
são tão miseráveis de espírito e tão pobres materialmente 
que, sem esse processo obrigatório de limpeza se tornariam 
indecorosas. Mau sinal é quando as construções necessitam 
deste tratamento para não ficarem repugnantes à nossa vista. 
– Mas toda a cidade sujeitada assim a esta barrela periódica, 
fica um tanto amesquinhada na sua categoria arquitectónica, 
só me lembrando aquelas casas de solho tratado a coco e 
piassaba, que se chamam casas de esfregar. xxxxxx A nossa 
Lisboa é de certo modo também uma cidade com fachadas de 
esfregar, circunstância que não acrescenta muita nobreza aos 
seus títulos de interesse.

Não acabámos ainda de dizer que o elemento pitoresco é 
recomendável para compensar a falta de outros recursos mais 
opulentos ou dispendiosos de onde deriva a monumentalidade. 
É a essa luz que se deve também apreciar o colorido das casas. 
Se Lisboa fosse uma cidade monumental, este elemento 
da cor não teria naturalmente a importância que assim se 
lhe tem de reconhecer atribuir. A policromia usada nestes 
últimos anos no tratamento das frontarias pode conferir 
certa alacridade aos bairros da capital, mas não nos devemos 
esquecer de que é um meio barato, um estratagema vulgar 
com o qual se obvia a desagradável impressão que, sem esse 
elemento da cor, a pobreza imaginativa de certas casas não 
deixaria de provocar. E, como sucede com outros acabamentos 
da actual construção, quando o processo empregado não seja 
da melhor qualidade, a sua deterioração – com desbotamentos 
e descascamentos – deprecia o panorama das vias públicas da 
maneira mais antipática. – Enfim, estes coloridos fáceis exigem 
as repinturas periódicas, que assim acabam por se justificar 
num círculo vicioso.

Tal qual na pintura de Arte, em que o colorista não é o 
pintor que emprega muitas tintas, assim o interesse colorístico 
das cidades não se obtém pela aplicação de todas as tintas que 
se acham à venda na drogaria. Na maior parte das cidades dos 
países mediterrânicos, a cor característica de cada uma é dada 
pelo emprego assaz discreto de uma escolha de poucos tons, 
quase sempre terras naturais sem emprego de óleo. Onde 
se encontra maior variedade de cores, é sempre com feição 
popular e em pequenas modestas povoações.

Estaria agora talvez chegada a altura de acrescentarmos 
qualquer coisa mais sobre o estilo, pròpriamente dito, 
das casas, apresentando uma espécie de programa de que 

porventura fossem de recomendar para a arquitectura 
metropolitana. – Mas, temos falado já tanto de construções, 
de materiais, cores e acabamentos, que só me parece ter estado 
a redigir um caderno de encargos, e V. V. Exas devem estar 
secados de tanto condicionamento… Se falássemos agora um 
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arquitectura definida, forte em sua substância, representativa 
de alguma coisa mais do que de caprichos do xxxxx gosto 
individual ou de correntes devaneadoras; o que é preciso 
primeiro é que surja essa alguma coisa mais, e para tanto é 
necessário que se proporcionem os elementos educativos 
que permitam uma formação mental completa, integral, dos 
indivíduos, com possibilidade do desenvolvimento de todas as 
suas faculdades sensitivas.

Evidentemente, esta missão não compete à Câmara 
Municipal.

Lisboa, Janeiro de 1953»

é o segredo da prodigiosa perpètuidade xxx de que gozam as 
melhores obras de Arte; para o explicarmos seria sondar o 
misterioso fundo étnico das afinidades.

Se ao menos se conseguisse certa discreção e calma nas 
construções que se alinham ao longo dos mais pretensiosos 
arruamentos, evitando ao transeunte a exibição de uma 
fantasia exacerbada que contende com o sistema nervoso 
de cada um! – Dá-nos vontade de exigir delicadamente aos 
construtores de casas o que com diplomacia se observa no 
canto inferior dos cartões de convite dirigidos às pessoas da 
sociedade: trajo de passeio… por favor!

Em vez disso, da elegante sobriedade que se esperaria lá 
onde as obras arquitectónicas parece que deveriam assumir 
maior responsabilidade representativa; em lugar de um 
certo parentesco entre as construções que seria natural 
correspondessem um  pouco ao nosso trajar masculino, o 
qual na cidade se não distingue por cores berrantes ou por 
feitios extravagantes, – em vez disso, algumas ruas há que 
nos sugerem positivamente um baile de máscaras, em que 
encontramos de tudo, desde a casa mais patrasana chamada 
“à antiga portuguesa” (cuja responsabilidade insistem em me 
querer assacar), até à vivenda da última hora construída em 
estilo “auto-motora”…

De nada serve o admirável exemplo das construções 
citadinas de há pouco mais de cem anos, com a sua escala 
sempre acertada, a sua discreta compostura, a honestidade 
dos seus elementos arquitectónicos e dos seus processos 
construtivos, o seu ar seguro, civilizado, europeu. – Nem 
sequer se pode invocar este exemplo, porque a superficialidade 
do nosso feitio e a pronta suficiência da nossa mentalidade, 
do nosso critério, logo estabeleceriam a fatal confusão entre 
o que xxxxx aqui se oferece como eficiente paradigma e uma 
imsuposta selecção de moldes para serem copiados com maior 
ou menor escrúpulo.

Não está certo que se inculpe tanta vez, sempre 
tão levianamente, a Câmara Municipal como tendo 
responsabilidade neste estado de coisas. Se a discussão 
encetada sobre a “Arquitectura de Lisboa” não representa um 
simples devaneio ou passatempo, não se espera remediar as 
nossas fraquezas, as nossas deficiências nesse campo só com 
regulamentos ou qualquer programação de boa vontade. O 
mal não pode ser tratado pela rama; há que descer ao fundo 
das suas origens e reconhecer que a Arquitectura - Arte social, 
colectiva, por excelência, – posto que influenciada pelas 
circunstâncias de ocasião, precisa de haurir as suas forças vitais 
dos fundos subconscientes da psicologia de um povo. É como 
a árvore que, embora sacudida pelas intempéries, não perde as 
suas características e vive enquanto xxxxx enraizada no humus 
em que se criou. E, como acima já o dissemos, a ressonância 
geral é indispensável, imprescindível para que exista uma 
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3.28. 1954. EVOCAÇÃO DE ALEXANDRE REY COLAÇO

Fig. 34 LINO, Raul – «[Evocação de Alexandre Rey 
Colaço]». [Palavras ditas na sessão comemorativa do 
primeiro centenário do seu nascimento, que se realizou 
no Conservatório Nacional de Música no dia 30 de 
Abril de 1954]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 30 Abril 1954. 
Consultado no Arquivo da Família Raul Lino em Lisboa, 
Armário B: Pasta Relatórios, Artigos e Pareceres (4.º vol.), 
714, 716.

30 Abril 1954
Lisboa
Conservatório Nacional de Música

No dia 30 de Abril de 1954, no salão do Conservatório Nacional de Música, numa comemoração 
do primeiro centenário do nascimento de Alexandre Rey Colaço, Maria Cristina Lino Pimentel, 
Jaime Silva, Olga Violante e Jorge Croner de Vaconcelos interpretaram obras do ilustre músico e 
compositor.
Raul Lino dedicou-lhe as palavras que aqui se transcrevem, carregadas de saudade, 
reconhecimento e orgulho, e que seriam publicadas três anos depois, em 1957, com edição da 
Valentim de Carvalho.
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construção da Sala Beethoven, destinada ao culto da música 
de câmara, e que, de outra parte, nas horas vagas, se deleitasse 
com exuberância toda ibérica a colaborar nos ensaios de uma 
zarzuela empreendida num círculo de bons amigos. A zarzuela 
realizou-se com êxito absoluto. A Sala Beethoven, projecto 
acarinhado com tanto entusiasmo, infelizmente, por causa dos 
acontecimentos, não pôde ser levada a cabo. Por essa altura 
então começava o Mundo a desandar. Estávamos em 1914!

Na casa de S. Francisco de Paula juntava-se o escol dos que 
se não conformavam com a vida normal e corrente do nosso 
meio, em que a Arte – quando não passa de vago motivo de 
divertimento, estando longe de representar uma necessidade 
do espírito. Além de artistas de todos os campos – músicos, 
pintores, actores, – e dos mais dedicados discípulos, víamos ali 
também frequentemente homens de boa sabedoria daquela 
época: Jaime Batalha Reis, que preleccionava cheio de comoção 
sobre a obra de Wagner; Manuel de Oliveira Ramos Agostinho 
de Campos, qual deles mais espirituoso companheiro; sábio 
Dr. Alfredo Bensaúde e a sua mulher que todos tratavam 
pelo pseudónimo literário de Tante Jeanne; António Arroio, 
intelectualista acerbo nas suas críticas; o porta Afonso Lopes 
Vieira, que de certa vez se apaixonara pelas Cenas Infantís 
de Schumann, – para não mencionar senão alguns dos que 
infelizmente já desapareceram. Astros / de passagem por 
Lisboa eram ali vistos, estrelas nascentes faziam por vezes a 
sua aparição, colhendo os primeiros louros em adiantamento 
à celebridade que as esperava. – Entre a correspondência do 
Mestre, encontro um bilhete de Março de 1901, em que diz – 
querido amigo, se não tiver coisa melhor, venha passar a noite 
connosco, “provàvelmente às 9 horas tocará, violoncelo, Mlle. 
Suggia, uma rapariga que tem muito talento”… Era a primeira 
vez que pronunciava este nome nos meios musicais de Lisboa.

Mas eu não quero estar aqui a plantar um canteiro de 
saudades; que o momento não é de dó, é sim de consagração.

Naquela casa, a admirável Senhora que foi esposa de 
Alexandre Rey Colaço, com a sua bondade, a sua finíssima 
Inteligência e cultura, mantinha uma esclarecida e amável 
disciplina a qual o Mestre confessava incapaz de haver podido 
impor, embora em tudo a acatasse respeitosamente, – era este 
lar em síntese um posto avançado contra tudo o que é banal, 
o mau gosto e a vulgaridade que se compraz; campanha que 
se manifestava desde o culto da música, naturalmente, até ao 
próprio arranjo da casa que, por feliz circunstância, era antiga e 
ainda não adivinhava a era triunfal do Ersatz. Uma dessas velhas 
casas que restam em Lisboa que no seu  agasalho sentimental se 
achegam a nós como um fato usado e que respondem às nossas 
lides quotidianas com vibrações de uma velha rabeca.

«Quando recebi o honroso convite a vir aqui dizer umas 
palavras nesta comemoração, logo o meu primeiro impulso 
foi que devia aceitar o momento de render o meu preito de 
saudade a tão querido Amigo, embora haja quem melhor do 
que eu soubesse fazer perfeita justiça ao músico e ao artista, 
cuja irradiação espiritual, por volta do começo do século 
em que estamos, brilhou em meio da nossa usualmente tão 
apagada vida lisboeta.

Fui levado pela saudade, e pelo reconhecimento, a aceitar 
sem hesitação o convite com que me quiseram distinguir. // 
Mas, como diziam os antigos, “o satisfazer há-de andar ao 
olível do prometer”, / e logo me convenci da dificuldade em que 
me via de querer falar de Alexandre Rey Colaço sem tropeçar a 
cada momento na minha própria e pouco importante pessoa. 
Desejaria não ter de falar de mim mesmo, não só por que isso 
não interessa, como também por sentir que em tal prática eu 
não me acharia suficientemente exercitado.

Não posso, no entanto, deixar de relatar, a título de 
exemplo, o que significou para um estudante, que se 
conservara ausente de Portugal durante mais de oito anos, vir 
encontrar no lar acolhedor da antiga Rua Nova de S. Francisco 
de Paula o melhor guia espiritual que se lhe poderia oferecer 
ter oferecido.

A personalidade de Alexandre Rey Colaço revelava-se logo 
aos primeiros contactos. Alma rica e generosa servida por um 
temperamento transbordante, não podia deixar de comunicar 
a todos à sua volta o entusiasmo estético que o abrasava e que 
para ele era vital, fazia parte da sua constituição. E punha tanto 
empenho no transmitir deste seu contínuo enebriamento 
emocional, que se diria maior gosto não conhecer que o de 
distribuir generosamente por toda a gente o que de bom, de 
elevado e de belo, a sua sensibilidade de homem e de artista 
com tanto amor ia acumulando.

Digo bem – de bom, de elevado e de belo. A mesma fé, a 
mesma convicção, o mesmo ardor – animavam o Mestre a 
fundar uma Colónia de Verão para crianças pobres no Monte 
Estoril, como o levavam a organizar em sua casa um curso de 
iniciação wagneriana.

Alexandre Rey Colaço era dotado de uma sensibilidade que 
não foi nem especializada nem dirigida, uma sensibilidade 
orquestral, que abrangia todos os naipes do sentimento 
humano e reconhecia o valor relativo da contribuição de cada 
instrumentista no grande concerto, ou desconcerto que 

é a vida! Era esta virtude, completada por um talento raro 
de comunicabilidade insinuante, que o tornava querido de 
pessoas de todas as categorias sociais. Não é de admirar que 
houvesse lançado e animado uma corajosa campanha para a 
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Por outro lado, as exigências a vida actual determinam um 
profissionalismo cada vez mais exclusivista e especificado, 
com a a contrapartida de uma cultura toda pendente para o 
analítico e o abstracto. /

Os cientistas ligam todas estas tendências da actual 
sociedade a um tipo que se está multiplicando e, creio eu, 
que eles classificam de leptosoma. Se no-lo permitem, nós, 
simplificando, dar-lhe-íamos a designação mais familiar, ainda 
que talvez menos exacta, de tipo do homem restrito.

Ora, os sociólogos e biologistas que reconhecem esta 
deformação que já se tornou constitucional, preocupando-se 
com o futuro, – ou talvez pelo simples empenho de todo o 
espírito bem conformado, de procurar corrigir o que não certo, 
– preconizam que a desconcertante deficiência seja desde já e 
pela raiz, a partir da escola, como não podia deixar de ser.

O ensino deverá então não se estremar no racionalista 
intelectualista, como sucede, mas terá que ir também para o 
campo afectivo e um convívio mais íntimo com as Musas, uma 
experiência mais real e comovida da Natureza. É este o caminho 
que, baseados na fisiologia, os sociólogos nos apontam.

A escola não pode limitar-se a em cada homem um 
profissional. Tem de promover o despertar e desenvolver 
das forças espirituais, criadoras ou simplesmente emotivas; 
cultivar o homem integral. Há que perfazer o indivíduo 
harmoniosamente, tanto no campo intelectual-racional como 
nas esferas estético-afectivas. A educação profissional pode 
ser talvez uma boa coisa, com certeza uma utilidade, mas, 
como ela actualmente está organizada, não torna o homem 
feliz. Quero dizer – entenda-se bem – não ensina o homem a 
reconhecer onde ele poderia encontrar a verdadeira felicidade, 
e deixa esta importante descoberta ao acaso de revelação 
fortuita para os que tiverem nascido no signo da insatisfação, 
/ ou então para os que houverem a sorte de cair na órbita de 
algum espírito propício que os ilumine e encaminhe. //

Ora quem teve a dita de conhecer Alexandre Rey Colaço, 
de entrar no seu vibrante convívio, não deixava de se ver logo 
seduzido pela nobre personalidade do Mestre; e só os mais 
rebeldes às irradiações espirituais é que não saberiam tirar 
desta convivência o maior proveito moral.

Entre grandes artistas, há por vezes, aqueles em quem a 
sua personalidade se desdobra em duas entidades – o criador 
da obra, que poderá ser genial, e o homem, de aparência 
correntia e tantas vezes destituído de interesse, que leva uma 
vida comum como qualquer outro e serve apenas de suporte 
mais ou menos amorfo ao génio criador. Duas entidades numa 
só pessoa. 

Alexandre Rey Colaço não pertencia a este género. Na 
sua personalidade fundia-se o artista e o homem. Quem o 
frequentou assìduamente, encontrava sempre a cada passo 
a alma do artista acolhedoramente debruçada do seu olhar 

De uma vez então, teve a feliz sorte de vir dar a este meio 
certo adolescente, quase imberbe, que havia pouco chegara 
do estrangeiro, usava do mesmo nome que eu e trazia no seu 
caderno de estudante muitas folhas brancas por preencher 
e um grande mapa de deveres à sua frente. Sentiu-se logo 
cativo da ambiência daquela casa e encantado pelo carinho do 
Mestre que não só o iniciou no culto da música, como soube 
insuflar-lhe o entusiasmo pelas ideias mais nobres e justas 
que encontraram expressão nas obras de Rousseau, de Tolstoi, 
Ruskin, Taine e de tantos outros fanais predilectos daquele 
tempo. E a sua grande generosidade só o não levou a também 
dar lições de piano ao… meu homónimo, pelo muito respeito 
em que este mau discípulo tinha o tempo e a paciência do 
Mestre.

Tudo isto se passou há muitos anos, há mais de meio 
século; e é justamente por isso, por ser passado tanto tempo 
desde então, que eu desejaria acentuar, talvez com surpresa de 
muitos, uma das características da personalidade de Alexandre 
Rey Colaço, que chega até aos nossos dias e se nos apresenta 
hoje como parte integrante de um tipo ideal da modernidade. 
// Isto é – uma feição da sua maneira de ser que é hoje apontada 
pela ciência como constituindo a virtude oposta aos desvios 
da formação do homem comum, a que a organização actual da 
sociedade e certas tendências culturais estão dando lugar. //

Para melhor esclarecimento do que pretendo expor, 
permita-se-me um pequeno excurso que me parece 
indispensável, e perdôe-se-me desde já o abuso da 
esquematização a que sou forçado. //

Com os progressos da ciência e das técnicas, temos 
assistido nos últimos tempos à progressiva mecanização de 
todas as actividades, mecanização que abrange não só as 
formas do trabalho, como também muita ocupação recreativa; 
assistimos a uma gradual inversão de certas características 
humanas, no ponto em que os estímulos existenciais 
se transmudam do espiritual para o material. Mais, – 
impende sobre nós a ameaça de um cabal aniquilamento do 
indivíduo, por meio da crescente invasão dos foros da nossa 
personalidade por tendências colectivistas uniformizantes que 
hoje dominam a vida.

Não digo isto em tom de lamentação perante uma fase 
moribunda da civilização, mas como que verificando um 
estado de enfermidade mundial que preocupa alguns dos mais 
avisados pensadores e sociólogos. //

Cientistas alarmados afirmam que o caminho que a 
educação (dirigida ou espontâneamente adoptada) está 
tomando actualmente, e as solicitações predominantemente 
intelectualistas e racionalistas da vida moderna, dão lugar 
a um desiquilíbrio biológico que, à luz da fisiologia, já está 
produzindo um conhecido tipo humano especial. 
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baluarte seguro nas lutas quotidianas a que todos nós estamos 
sujeitos.

Não se pense e diga que o homem-artista Alexandre Rey 
Colaço se acha preso a certa época do passado, moldada a sua 
personalidade pelo espírito do seu tempo. Ninguém tem culpa 
de haver nascido aqui ou acolá, mais tarde ou mais cedo, nestas 
ou naquelas circunstâncias. Todos sofrem as influências do 
meio em que vivem e do momento histórico que atravessam.

Mas quem, esclarecido e forte, compreensivo e generoso, 
se esforce toda a vida por realizar um ideal elevado, nisso 
interessando todas as faculdades do seu espírito e todo o 
amor de que a sua alma for capaz; quem não seja um homem 
restrito; todo aquele que puder superar as contigências 
temporais que o rodeiam, nunca perdendo de vista o ideal 
superior que adoptou ou que o seu génio soube criar, – esse, 
na verdade, será um homem integral ou um artista de todos os 
tempos!

Para além da sua obra de músico e de educador; para além 
de toda a documentação que nos legou, esta parte essencial 
da personalidade de Alexandre Rey Colaço, a sua integridade 
e identidade como homem de espírito, como artista e como 
criatura imbuída de cristianismo, nunca deixará de merecer o 
maior relevo quando se trate de qualquer obra biográfica sobre 
o Mestre, pelo alto valor que esta feição essencial representa 
como elemento construtivo e, hoje mais do que nunca, pelo 
seu significado reparador e correctivo no aperfeiçoamento da 
nossa formação humanal formação da nossa alma.

Aos que tiveram a dita de o conhecer e frequentar, incumbe 
o dever de transmitir esta noção aos que depois dele vieram, 
aos que ainda hão-de vir, a todos os que procuram o seu 
caminho na emaranhada complicação da vida que hoje nos 
cerca envolve.

Lisboa, 30 de Abril de 1954.»

vivo, interessado e afectuoso. E o Mestre, no seu currículo 
de professor, nada empreendia que não fosse construtivo no 
sentido da missão a que até fim dos seus dias ele se manteve 
religiosamente fiel – a grande e nobre missão de educar. Nesta 
prática não se atinha a um sistema teórico; a sua acção obedecia 
antes ao desejo íntimo de difundir o culto da Arte musical pelos 
discípulos, procurando habilitá-los a usufruir a dádiva das 
Musas na medida máxima das virtualidades de cada um. /

Do homem-artista, do educador, não existe por enquanto 
uma biografia, e é pena, mas não será ainda tarde. É preciso 
contar-se o que foi a sua vida tão intensamente vivida 
nas grandes capitais da Europa, dizer como era a têmpera 
mediterrânica da sua generosa personalidade, registar o 
anedotário colorido dos seus ditos em qualquer das quatro 
línguas que lhe eram familiares, as beliscaduras – mais 
engraçadas do que maliciosas – aplicadas aos Filisteus; não 
esqueçamos também a sua tão significativa incompatibilidade 
com todos os algarismos / desde que andassem arredios da 
pauta musical. Sobretudo seria necessário, embora difícil, 
sugerir o que eram os ensinamentos ministrados pelo Mestre 
aos seus alunos, que mais pareciam confidências de amigo do 
que lições de um professor.

Nesta comemoração tentamos evocar o artista e o professor, 
trazê-lo aqui à nossa presença; mas estas evocações, ainda 
que porventura bem sucedidas, não deixam de ser efémeras. 
– Da larga influência exercida pelo Mestre, pelo artista e 
educador, pelo perfeito homem de qualidade que foi Alexandre 
Rey Colaço, perduram sim e falam de maneira mais viva os 
predicados que se encontram na sua descendência ilustre e as 
qualidades de alguns dos seus mais dedicados discípulos.

Nunca poderíamos ter a pretensão de desenhar aqui o 
retrato completo do Mestre, mas esforçámo-nos por dele 
sublinhar a sua feição mais puramente humana, que é aquela 
para a qual tende no momento actual o apelo dos nossos 
mentores, dos nossos melhores guias no campo espiritual, 
que, reconhecendo os efeitos viciosos causados pela civilização 
materialista e tecnicista, previnem o Mundo, por meio dos 
seus escritos, das suas predicações e das suas obras de Arte, na 
literatura e no teatro, da necessidade que há de re-humanizar 
a vida, de salvar aquilo que temos de mais precioso, a nossa 
alma, que no decurso de muitos séculos fomos aprendendo a 
venerar como sede da própria consciência.

E assim, não desejaríamos vir agora aqui só para render a 
Alexandre Rey Colaço o nosso preito de saudade; submetermo-
-nos ao passado numa irremediável melancolia. É com vista 
ao futuro, que bem podemos invocar o seu exemplo, como 
a antítese do homo restrictus, em que acima falámos; como 
homem-artista para quem o culto da Música, o apreço da Arte, 
a admiração pela Natureza se achavam estruturalmente ligados 
ao seu coração, e para quem a sua alma fraterna foi arraial e 
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3.29. 1957. ARQUITECTURA, PAISAGEM E A VIDA

Fig. 35 LINO, Raul – «Arquitectura, Paisagem e a 
Vida». [Conferência proferida na Sociedade Portuguesa 
de Geografia de Lisboa no dia 16 de Janeiro de 1957]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. 16 Janeiro 1957. 2 doc. 42 
(24+18) f. Consultado no Arquivo da Família Raul 
Lino em Lisboa, Armário B: Pasta Relatórios, Artigos e 
Pareceres (4.º vol.), 839.

16 Janeiro 1957
Lisboa
Sociedade Portuguesa de Geografia de Lisboa

A conferência «Arquitectura, Paisagem e a Vida», dedicada à integração da arquitectura na 
paisagem e à protecção da Natureza, foi proferida por Raul Lino no dia 16 de Janeiro de 1957
nas instalações da Sociedade Portuguesa de Geografia de Lisboa, que a divulgou através do
seu Boletim (Série 75, n.º 1-3) no primeiro trimestre daquele ano, acompanhada de 15 imagens que 
aqui se reproduzem tal como foram publicadas. Nenhum dos dois dactiloscritos guardados no Arquivo 
da Família Raul Lino contém informação sobre a relação dessas imagens com o texto. No entanto, 
duas cartas de Raul Lino, datadas de 2 de Fevereiro seguinte, dirigidas aos presidentes das câmaras 
municipais de Ponta Delgada e da Vidigueira solicitando duas provas fotográficas para ilustração 
da publicação, informam que durante a palestra foram exibidas algumas projecções. A leitura do 
texto apenas permite estabelecer relação com as duas primeiras fotografias do Paço de Sintra que 
o arquitecto tinha usado vinte anos antes no artigo “Arte de Jardinagem. É preciso desenvolver em 
Portugal o culto da árvore” (11 Julho 1936), usando uma estratégia de observatório da paisagem de 
longo prazo. As duas imagens da Praça do Infante D. Henrique no Porto, que usam a mesma técnica 
comparativa, são fruto de um protesto do arquitecto em relação ao corte das palmeiras da praça, 
publicado também nos primeiros dias de Fevereiro.
A conferência foi repetida a 17 de Fevereiro de 1965 no Instituto Alemão de Lisboa [> P.532].
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capitais da Europa. Onde se abriam armazéns de venda 
dos mais variados produtos artísticos, desde os minúsculos 
pauzinhos que se deitavam nas chávenas e que se expandiam 
em lindas florinhas multicolores ao contacto do chá quente, 
até às sedas mais ricas e aos grandes biombos pintados. 
Era sobretudo nas pequenas coisas que a arte delicada dos 
nipões mais se distinguia; e o que maravilhava era a espécie 
de unidade que nos fazia reconhecer como que um certo 
parentesco dos objectos entre si, por diferentes que fossem, 
não só no desenho ou na forma, como no seu espírito e até na 
maneira como se achavam acondicionados ou apresentados, 
– quer dizer nas partes acessórias do negócio, nos impressos, 
nos cartões e atados, na qualidade dos papéis e dos cordões, na 
passamanaria, – em tudo enfim.

E esta unidade achava-se de tal maneira ligada ao que 
sabíamos da vida e dos costumes do povo nipónico, que até a 
paisagem, com as suas árvores e montanhas, as suas figurinhas 
e arquitecturas, – nos parecia tão natural e a única que poderia 
existir naquelas paragens, para ser povoada pelas gentes 
distantes que revelavam tal naturalidade em todas as suas 
produções artísticas.

Comecei então a empreender no contraste entre o que 
nos rodeava por cá e o que se estava passando lá tão longe no 
Extremo Oriente; e sofria, sofria de uma ausência que não 
saberia mesmo explicar. Parecia-me que tudo o que nos vinha 
de lá devia reflectir uma segurança, uma série de certezas 
de que nós carecíamos e de que sentíamos a falta a todo o 
momento. Não seria aquele talvez o país da beleza ideal, como 
a antiga Grécia, mas pelos vistos era uma terra onde não 
existiam hesitações e onde a dúvida era desconhecida.

Só muito mais tarde aprendi então a reconhecer que 
ao Ocidente, o que nos faltava era o estilo. Vivemos num 
continente em que o estilo se perdeu. E como é da praxe hoje 
associar-se sempre o espaço ao tempo, podemos dizer que 
vivemos numa terra e na época do estilo perdido.

E será assim tão grave a falta de um estilo? – Eu creio que 
é sintoma desastroso, embora o meu optimismo me leve a 
considerar a transitoriedade da situação.

É que para a Arquitectura, para a Arte, para a Natureza – 
havemos de o ver – o estilo corresponde ao que para a vida 
representam as boas maneiras. As boas maneiras não só 
proporcionam um convívio mais agradável e decorativo, como 
são indispensáveis para o funcionamento de um sem número 
de pequenas operações diárias e constantes que fazem parte do 
nosso intercâmbio social; são o lubrificante das engrenagens 

«A idade avançada (que é a minha) proporciona algumas, 
raras, compensações. Aliás são todas gratúitas e – ai de nós – 
irreparáveis, ou irreversíveis – como agora se gosta de dizer. 
Uma destas compensações ou vantagens é a acumulação 
de experiência. Se na maioria dos casos a experiência já 
não serve para fazer andar os moinhos, no entanto dá-nos 
por vezes aquela satisfação intuitiva de quando sentimos, 
comprovadamente, que os nossos conceitos assentam sobre 
bases, de certa maneira, sólidas.

É talvez estranho atributo dos arquitectos, o saberem apre-
ciar a solidez, virtude natural que nos inspira, manifestando-se 
à roda de nós na própria estrutura da Terra e reflectindo-se, 
também às vezes e porventura, na construção das ideias.

Tem-me ocorrido em muitas ocasiões ùltimamente o que se 
passava por altura em que o tempo atingia mais um viramento 
nos ciclos de cem anos em que é do uso contar-se a sua idade, 
isto é – aí por volta de 1900.

Nos campos da Arte, em que o individualismo já se expandia 
com exuberância, ia-se deixando consumir a pouco e pouco 
o cultivo do academismo, e a Escola tendia cada vez mais 
para a técnica, sobretudo para as técnicas novas. Por outro 
lado, já nos fins do século anterior nascera entre os artistas 
o prurido da originalidade, a vontade de se ser diferente dos 
outros; e de aí a busca porfiada do ineditismo, de que resultou 
o conhecido panorama, variegado e multifário, que desde essa 
época nós estamos gozando. Paralelamente libertava-se a 
fantasia descomedida, que acabou por destronar formalidades 
de qualquer espécie, enquanto se instaurava no exercício de 
todas as artes, maiores ou menores, o sistema do liberalismo 
absoluto que perdura até aos nossos dias. Este sistema, que 
tem produzido apreciáveis frutos em muitas partes, tornou-se 
fatal – sobretudo no nosso país – não só para a Arte, na sua 
totalidade, como para a Natureza, conforme adiante iremos ver.

Ora, coincidiu justamente com o advento desse liberalismo 
desenfreado na Europa, – que se dava, conforme dissemos, aí 
pelos fins do século passado, – coincidiu em esse liberalismo 
um crescente interesse pela arte do Extremo Oriente, 
nomeadamente pela arte nipónica. Surgia então por esses anos 
farta literatura sobre o Japão, editavam-se em especial belas 
e exaustivas monografias sobre a arte japonesa de todos os 
tempos, com magníficas ilustrações, a cores e fotográficas, que 
nos davam a conhecer as maravilhas do florescimento contínuo 
de uma velha cultura sem par no Ocidente.

Ao mesmo tempo, o império do sol nascente, com o surto 
do seu industrialismo de exportação, invadia as grandes 
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o que está à sua volta, como sucede no Sul do país, – o certo 
é que tudo ali se nos depara como se fora criado e composto 
por um só artista ou por uma entidade única dotada de gosto 
especial no desenhar das construções e no arranjo completo do 
seu aglomerado; uma entidade que houvesse sabido arrumar as 
casas, dispor as árvores e os caminhos, respeitando os acidentes 
do terreno, a cor da paisagem e o clima daquela região. As casas, 
os muros, toda a obra construída parece integrar-se naquela 
ambiência, fundindo-se como as vozes de um coral em que 
o desenho fosse melodia, as cores o timbre, e onde a luz da 
paisagem soa numa imensa harmonia que se desprende daquele 
quadro enchendo-nos a alma.

A própria vegetação acompanha a obra do homem; dá-lhe 
realce, valoriza-a. E não há ali qualquer nota discordante neste 
panorama, a cuja composição se diria haver presidido um 
génio amável, congraçador e urbano. – Se o local é acidentado, 
as casas vão-se estendendo ao longo das curvas de nível, ou 
marinham pelas encostas em arrumação amigável, sem se 
acotovelarem, sem arremeços, sem pretenderem salientar-se 
uma das outras mais do que seria cortez. Em geral, posição 
dominadora ou eminência a dentro do povoado era sempre 
ocupada pela igreja, pelos paços do concelho ou pela casa 
fidalga mais importante. – Percebia-se que a paisagem traduzia 
um certo estilo no viver das gentes.

Era em qualquer caso um estilo de vida que entretanto 
se perdeu. Não vem para aqui analisarmos esse estilo de 
vida, nem sequer considerarmos se era bom ou se era mau. 
Queremos apenas traçar o panorama da situação que nos 
interessa na actualidade. E quanto ao estilo que se foi, 
bastará relembrarmos as causas do seu desaparecimento 
que, de modo geral, como todos sabem, se tem de atribuir 
às grandes transformações por que os povos passaram, à 
profunda mudança na sua estrutura político-social, ao triunfo 
do materialismo, ao individualismo exacerbado e, mais 
particularmente no que respeita o seu reflexo na arquitectura, 
ao crescente desprezo pelo ensino académico, à anulação do 
velho sistema hierárquico da escola artesanal – com a sua 
mestrança, seus oficiais e aprendizes, e, pròpriamente, à 
decadência universal do trabalho do artesanato.

Mas quando alguma coisa boa deixa de existir, o mal só 
nos parece irremediável desde que não surja outra coisa que 
substitua a primeira com vantagem, ou pelo menos sem 
desvantagem. – Pergunto: Não se encontra de facto em vias 
de criação um novo estilo de vida? Sem dúvida que se está a 
querer definir uma nova maneira de ser, de pensar e de sentir, 
em certos sectores da população. Sòmente, pelo caminho que 
as coisas levam, tudo nos faz crer que o novo estilo de vida 
não seja de molde a poder coadunar-se com a natureza da 
paisagem, ou – se preferem – com a paisagem da Natureza, ou 
– com ambas as coisas.

com que nos acotovelamos amàvelmente, consumindo-nos 
ou agastando-nos mútua e fraternalmente; mais, as boas 
maneiras são o material de acondicionamento imprescindível 
no comércio das ideias, embora belas, que são de sua natureza 
demasiado frágeis; servem-nos também, as boas maneiras, 
tanto na aplicação ao próximo dos correctivos necessários 
mas amargos, como na sublimação do exercício da caridade, 
na amenização das notícias tristes que somos obrigados a 
transmitir, etc.

Lembro-me sempre com encanto do notável documento 
a que chamam o testamento espiritual do grande cientista e 
pensador Alexis Carrel. Os conceitos que a sua vida, rica de 
experiência e sabedoria, lhe ditava, resumiu-os ele numa série 
de catorze pontos que julgou da maior importância para a rege-
neração e o progresso da humanidade, e entre esses catorze 
pontos figurava como um dos elementos indispensáveis para 
um bom entendimento, para tornar possível uma boa organi-
zação social, o das boas maneiras – “la politesse”.

Já se vê que as boas maneiras têm de estar na base de 
qualquer bom estilo de vida. E o que é necessário para o 
bom estilo da nossa vida, vale também para o estilo na Arte. 
– Um escritor inglês, Trystan Edwards, publicou um livro 
intitulado “Maneiras, boas e más, na Arquitectura”, de que 
muito a propósito foi feita uma segunda edição em Londres, 
mal a última grande guerra havia terminado. E, contudo, a 
Inglaterra, que é talvez o país onde as boas maneiras estão 
mais radicadas, não precisava tanto deste compêndio como 
outras terras cá do velho continente.

Passemos agora a exemplos mais concretos; falemos de 
arquitectura, e escolhamos justamente o ponto em que ela 
entra em contacto directo com a Natureza, onde ela tem por 
obrigação integrar-se na paisagem.

Não foi sempre de tão completa barafunda o aspecto dos 
nossos centros populacionais. Até há cerca de cem anos, os 
aglomerados de casaria, maiores ou até os mais modestos, 
nunca deixavam de apresentar uma boa arrumação, e, dado 
que se respeitavam usos tradicionais – (a tradição em si é uma 
disciplina resultante da experiência das gerações), – e que não 
existiam ainda as exteriorizações de vaidade sob forma de 
caprichos e extravagâncias arquitectónicas, o panorama das 
povoações guardava sempre uma compostura, por vezes digna, 
outras vezes pitoresca, que além de ser decorosa e aprazível 
à simples vista, revelava sinais de um incontestável estilo na 
maneira de se viver.

Quando nos encontramos diante de uma povoação antiga 
qualquer e que de um alto, à distância, abrangemos com a vista 
o seu conjunto, o que notamos antes de mais nada é a harmonia 
que aquele todo assume no meio da Natureza. Quer o casario 
na sua cor se funda com o terreno, como acontece em geral nas 
regiões graníticas; quer ele contraste por meio da caiação com 
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De tudo isto resultava um aspecto espontàneamente 
pitoresco, e, por assim dizer, familiar, natural, em que todas 
as disposições se subordinavam a uma economia, mas uma 
economia humana – se assim se lhe pode chamar – sujeita 
ao mesmo tempo à comodidade dos homens e às imposições 
evidentes da Natureza. Podemos desta maneira, se quisermos, 
desligar em princípio o interesse paisagístico, torná-lo 
independente do sentimento romântico, – sentimento de 
que hoje muito se desdenha, como se se tratasse de uma 
indumentária já fora de moda e não de uma conquista que veio 
enriquecer o nosso património espiritual. O romantismo não 
veio substituir, nem será substituído por seja o que for; é um 
acrescentamento à nossa formação sentimental, e pequenas, 
na verdade, serão as almas que o não possam abranger.

Agora, outra época, outros conceitos. – Há um rio num 
valado que se tem de atravessar. A estrada, perfeitamente 
desempenada, corta a depressão do terreno ao viez numa 
recta rigorosa; a ponte, metálica ou de cimento armado, 
é um tabuleiro hirto que se apoia dos dois lados do vale e 
que permite prolongar, sem desvio, a rectidão da estrada, 
realizando a desejada redução no comprimento do percurso 
e dando lugar a que a distância seja vencida com maior 
rapidez e comodidade, de onde resulta principalmente maior 
eficiência nos empreendimentos, quase sempre de carácter 
materialmente proveitoso, de quem se lança como um 
dardo através da região. E este é o motivo subentendido que 
determina e caracteriza a obra.

Temos aqui também uma subordinação de ordem 
económica. Mas a diferença é evidente entre as duas espécies 
de economia. A primeira está ligada directamente ao homem, 
à sua actividade muscular, à sua fisiologia, e coaduna-se com 
a Natureza. A segunda obedece a uma economia genérica, 
sem ligação com as nossas funções fisiológicas, e despreza a 
Natureza.

Esta diferença é fundamental, como havemos de ver.
Continuemos. –
À Arquitectura acaba de suceder dràsticamente o que 

tem acontecido a muitas outras manifestações das nossas 
actividades espirituais, – a Arquitectura desumanizou-se, 
portanto – deixou de existir como Arte, passando a 
confundir-se com uma simples técnica de construção.

Sou obrigado a repetir – do que peço desculpa – o que 
ùltimamente a este propósito já disse. Desde os primórdios 
da nossa civilização até há pouco, a arquitectura de todos os 
tempos, de todos os estilos e na vigência de todos os sucessivos 
estilos do nosso viver, a arquitectura obedecia sempre a uma lei 
fundamental: a de ser concebida à nossa imagem e semelhança. 
Mesmo que se não queira relacionar este preceito com o 
exemplo do Criador, do Supremo Arquitecto, que fez a sua 
obra prima à sua imagem e semelhança, não se deve ignorar o 

Pelo menos as obras mais significativas ou representativas 
do novo estilo de vida que se está esboçando, enveredam por 
um caminho que se nos afigura incompatível com a paisagem, 
com a paisagem conforme os nossos conceitos tradicionais, 
onde a Natureza predominava e era valorizada pela obra do 
homem. Dir-se-ia que a vulgar dualidade Arte e Natureza, 
que até aqui sugeria um consórcio, passa agora a significar 
antagonismo. – Não é o facto de existirem auto-estradas, que 
rasgam a paisagem impediosamente; ou grandes edifícios 
industriais, que em vez de se integrarem, se sobrepõem à 
paisagem; não é o facto de se explorarem desalmadamente 
pedreiras ou saibreiras que abrem escaras no revestimento 
vegetal do monte, ou de se erigirem antenas disformes, ou 
de se lançarem linhas de alta tensão, vias de carris de ferro, 
através de montes e vales, etc. – não é o facto destas coisas 
existirem e de serem acaso necessárias, mas é a circunstância 
de todas elas se fazerem sem a mínima preocupação de poupar  
a paisagem ou de a realçar.

Antes de prosseguir, peço licença para intercalar aqui um 
pequeno àparte. – Não tenho a pretensão de ensinar seja o 
que for, mas parece-me útil apresentar um único exemplo para 
esclarecer melhor o ponto de vista em que me coloquei. É claro 
que há muitos pontos de vista. Não os podemos tratar a todos, 
escolhi um, escolhi o meu, – não porque o julgue superior a 
outros, mas porque, sendo meu, é o que eu conheço melhor. 
Apresentá-lo nesta altura, parece-me de toda a conveniência 
para tornar mais claro o que se segue.

O exemplo é o de uma ponte.
Todos conhecem como dantes e ainda hoje se formam 

espontàneamente os carreiros através das terras, que a gente ia 
trilhando no encalço uns dos outros quando se dirigiam numa 
certa direcção. Para atravessar um rio a vau, por exemplo, 
baixava-se até à margem pelo piso mais suave, mais propício, 
seguindo a baixada natural do terreno, dando as voltas ou os 
ziguezagues a que os acidentes obrigavam. À boa gente não 
passava pela cabeça quererem tornar o caminho pitoresco. 
O que determinava o traçado era o desejo instintivo de poupar 
os músculos das pernas e o de evitar cansaço desnecessário.

O carreiro mais tarde era substituído por caminho onde 
pudessem rodar os carros, e, chegado ao rio, a ponte, de 
alvenaria ou cantaria, era lançada por sobre a corrente, da 
maneira que ficasse menos extensa. Como alguém que se 
coloca na melhor posição para galgar um regueiro num só pulo, 
assim a ponte parecia haver-se lançado em arco único onde a 
distância a vencer resultasse mais curta. Poupar-se-ia assim na 
construção muito trabalho manual, muito esforço muscular. 
– Do outro lado do riacho, o caminho continuava no mesmo 
sistema, ao sabor do terreno, numa rampa serena que acabava 
por alcançar a curva de nível oferecendo maior comodidade ao 
viandante que se dirigia para o povoado mais próximo.
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Granada, em contacto directo com uma paisagem acidentada e 
colorida, formando com ela uma completa harmonia sem falha 
ou desafinação.

E este milagre é possível porque a Espanha é um país muito 
conservador, em que perdura ainda a tradição, a tradição que 
não é, como muitos imaginam, uma veleidade passadista 
mas resultado da experiência acumulada de gerações 
sucessivas, constituindo por si uma disciplina que acaba por se 
transformar como que num instinto.

Este instinto não é exclusivo da Espanha; revela-se em 
vários outros países, nomeadamente na França, na Inglaterra, 
na Holanda ou na Alemanha. Mas entre nós, desde há muito 
que ele deu o que tinha a dar, e para que agora ele pudesse 
reviver, seriam precisos esforços hercúleos de uma reforma 
educacional.

Como havemos nós de compreender a paisagem e de a 
estimar, se começamos por não amar as árvores! Tem-se dito 
e redito tudo quanto se sabe sobre as qualidades e virtudes 
destas espécies vegetais, tudo aquilo com que contribuem para 
a saúde e comodidade dos homens, para suas amenidades e 
deleite, para a regularização climática e do regime caudal dos 
rios, para defesa contra a erosão do solo, para nos fornecerem 
as boas maneira, etc. etc.

Quanto a mim, porém, não se falou ainda no mais 
importante, que é o caso da árvore como exemplo vivo da 
perfeição e a sua influência no campo moral. – Que repousante, 
consoladora e educativa não é a simples vista de uma árvore 
quando, deixada desenvolver em paz, se nos depara no meio 
da balbúrdia da urbe, com as horríveis construções que nos 
cercam, as más maneiras nas casas e nas pessoas, a ausência de 
graça e de equilíbrio, o mau gosto e a incorrecção! – A árvore é 
no meio disto tudo, de toda esta baralhada, a única coisa que 
está sempre certa, que nos dá uma perene lição de elegância, de 
ordem impecável, de boa economia, de discreção, e, quando na 
primavera, uma noção de sempre renovado vigor e de infinda 
airosidade!

Mas ninguém fixa os benefícios e vantagens das árvores. 
Os de natureza física, talvez porque neles não queiram 
acreditar; os de ordem sentimental, esses certamente porque 
os não sabem ou não podem apreender.

Em compensação, de que malefícios não têm sido acusadas 
as árvores! É longa a lista dos delitos que lhes são imputados 
– é porque tiram a luz e a vista às casas, porque as afogam e 
as tornam húmidas, porque criam bichos, porque não deixam 
dormir a gente com o sussurro da folhagem, porque estragam 
as estradas com as raízes e a pingadeira da ramaria, porque 
derrubam os muros, porque deitam ao chão os garotos que vão 
às cerejas, – até lhes tem sido assacado o crime de homicídio 
quando uma pernada se quebra com o vendaval e cai sobre a 
cabeça de um homem. – E porque isto aconteceu uma vez na 

alto significado daquele passo do Génesis. Quer isto dizer que 
o que nós mais prezamos é o que reflecte qualquer coisa das 
nossas qualidades existenciais, da nossa organização biológica 
hierárquica, da nossa estrutura baseada na proporção, da 
nossa maneira de sentir – independentemente de qualquer 
racionalismo.

Ora, o que hoje motiva as nossas obras não é de qualidade 
a poder inspirar as produções arquitectónicas onde – visto 
que pertencem ao domínio das artes plásticas – o sentimento 
tem primazia sobre o cálculo; o que hoje todos os nossos 
empreendimentos, quando não sejam razões de ordem 
puramente materialista ou mercantil, são causas económicas, 
científicas, técnicas sobretudo. E estas têm a sua lógica 
particular, não precisam de arquitectura; servem-se de 
raciocínios e de armações, da álgebra e de maquinismos, e 
baseiam-se na estandartização.

Há um elemento essencial que entra no exercício das Belas 
Artes, em que pouco se fala, de que os compêndios não rezam, 
que está sendo completamente desprezado, mas sem o qual 
nada se produz em Arte que tenha qualquer importância, como 
obra do espírito que pretende ser. – Este elemento, que no seu 
estado mais puro é atributo da criatura humana, chama-se amor.

Ora, é justamente o amor, um certo amor, que torna a 
Arte e a Natureza afins entre si. Pode-se amar uma paisagem, 
uma árvore com o mesmo amor com que se ama uma obra de 
Arte ou uma antiguidade, podem-se amar as flores do campo 
ou do jardim, de mistura com estátuas ou monumentos; 
mas não se pode amar um motor Diesel, o cilindro ou a biela 
de uma máquina, não se pode amar uma chave inglesa ou 
o martelo-pilão. E, se é possível amar-se qualquer destas 
últimas coisas, pelo menos há uma diferença entre aqueles 
dois amores. E são as pequenas diferenças que tornam a vida 
gostosa e merecedora de ser vivida. Por isso eu digo, que receio 
muito que os sintomas actuais de um novo estilo de vida em 
formação nos afastem cada vez mais da paisagem, que é, como 
já alguém no século passado a definiu, um estado de alma.

As construções tendem cada vez mais para o tecnicismo, 
que até aqui só tinha razão de existir na máquina, e já se 
chegou à pretensão absurda de querer introduzir feições 
aerodinâmicas na arquitectura, que é uma arte essencialmente 
estática, que é a antítese da locomobilidade.

A arquitectura regeu-se sempre por leis do equilíbrio estável, 
amenizadas por vezes pela sugestão de um sistema vegetativo.

Se os tempos correm mal para a paisagem, podemos dizer 
que a nossa terra também é bem pouco propícia à conservação, 
quanto menos à valorização daquilo a que chamamos belezas 
naturais. No entanto, sem nos afastarmos muito da raia do 
país, podemos gozar – por exemplo – uma cidade como Sevilha, 
isolada na vasta campina, que nos oferece um quadro sem 
mancha ofensiva; e, melhor ainda, mais adiante a cidade de 
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este longo período de vinte anos ainda não deixaram de surgir 
de quando em quando investidas – felizmente  destituídas 
de qualquer êxito – dos incansáveis arboricidas que invocam 
sempre uma selecção da lista dos supostos que é costume 
atribuírem-se às árvores.

Este caso do Paço de Sintra, e outros semelhantes, em que 
as frondes acarinham os velhos monumentos, despertam 
certos protestos de algumas pessoas, queixando-se, ao que 
parece, de não poderem ver simultàneamente todas as 
janelas, ou todos os motivos escultóricos ornamentais de um 
monumento quando se colocam em qualquer ponto fixo. É 
uma mania muito engraçada que há entre nós, a que eu chamo 
a preocupação estatística. – As pessoas não têm sensibilidade 
para uma apreciação pictural, artística do quadro que se lhes 
oferece, mas querem ver todas as janelas, querem poder 
contar todos os pormenores ornamentais da arquitectura. Não 
pensam que para xxxxxxxx conseguirem esmiuçar todas as 
particularidades de um monumento, basta muitas vezes que se 
desloquem a propósito um pouco para a direita ou um pouco 
para a esquerda. Também nunca poderão abranger com a vista 
os quatro lados do monumento, todos ao mesmo tempo. – 
Estas pessoas, se fossem consequentes, de igual modo deviam 
reparar que nas velhas catedrais há muitos capitéis, fechos de 

História, durante um ciclone, logo se criou o mito da traiçoeira 
que mata os homens. – Um automóvel vai de encontro a uma 
árvore? A culpa é da pérfida, – corta-se a árvore! As árvores 
não deviam existir!

Eu esforcei-me sempre por incutir o amor a estas espécies 
vegetais. Há muitos anos, na obra de um casino que eu 
projectara para uma terra da província, opús-me tenazmente e 
por óbvios motivos a que cortassem uma árvore que lhe ficava 
ao pé. Já nas vésperas da inauguração do estabelecimento, 
a Direcção, julgando poder apanhar-me nas fraquezas, 
telegrafa-me à última hora pedindo a minha anuência a que 
se deitasse abaixo a árvore que prejudicava o aspecto do que 
eles amàvelmente chamavam o meu casino. Eu respondi 
imediatamente pela mesma via e por estas palavras: “ Peço 
poupem a árvore, se necessário deitem abaixo o meu casino; 
respeitosos cumprimentos.”

Conheço uma pessoa que me faz lembrar certo casal de 
desavindos, cônjuges que declaravam darem-se muito bem 
desde que permanecessem longe um do outro. Assim aquele 
senhor confessa que gosta de árvores, mas só ao longe, e disse 
ao jardineiro que só queria violetas e malmequeres em volta da 
casa, para não lhe tirarem a vista e o sol.

A luta que é necessário sustentar na defesa destas 
admiráveis criações da Natureza é inacreditável e é preciso 
dar-se um exemplo para não parecer que estou fantasiando.

Não pode ser mais elucidativo o que se tem passado 
com o Paço de Sintra. Como todos podem ver, o venerando 
monumento está ficando magnìficamente emoldurado por uma 
quantidade de plátanos que dos lados do Nascente e do Norte 
o aconchegam naquela rica mancha de verdura onde ele se 
recosta com graça e majestade num lindo conjunto paisagístico. 
Assim acontecia desde antigos tempos, até que, depois da 
mudança do regime em 1910, os cuidados daquele arvoredo 
caíram na alçada de qualquer fanático arborífobo que pouco 
a pouco foi reduzindo a massa do arvoredo a um “arranjo” de 
“vegetação dirigida”, sob a forma original de árvores-escovilhão, 
alinhadas em parada de vasculhos a ladearem o Palácio. As 
pobres infelizes faziam lembrar aqueles petrechos que usavam 
os artilheiros do tempo do Sr. D. Manuel para desobstruir os 
canhões quando ainda eram carregados pela boca.

Havia uma preocupação extraordinária em manter aquelas 
espécies adultas no apurado regime de cabeleireiro que lhes 
fora imposto. Até que em 1936, lavrei o meu protesto contra o 
que se estava passando, ao que parecia perante a indiferença de 
todos; e deve-se à Direcção Geral da Fazenda Pública o ter sido 
dada ordem expressa para não mais se tocar no arvoredo sem 
determinação superior. – Desde então – há precisamente vinte 
anos –, os plátanos têm recuperado a sua inteira liberdade, 
desenvolvendo-se com aquela encantadora graciosidade que só 
eles, deixados em boa paz, o sabem fazer. No entanto durante 
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a rede das estradas incha, complica-se, e os nós do trânsito, 
com as suas passagens coleantes, por baixo e por cima, as suas 
rampas e lacetes, as suas pontes e os seus túneis, assumem 
tal alastramento que, na proximidade deles, não há povoado 
ou edifício histórico, por monumental que seja, cuja escala 
não fique aniquilada pelos tentáculos do polvo monstruoso ao 
serviço do novo estilo de vida.

Mas mais nocivo que estes casos concretos e materiais, 
mais nocivo ao tradicional conceito da paisagem é a influência 
exercida pela aviação no nosso apreço panorâmico da Natureza.

O sistema de transporte que mais caracteriza a época 
que estamos vivendo é a aviação. Esta vai-se generalizando 
ràpidamente até ao ponto de em breve as grandes paisagens 
vistas do céu passarem a ser as que nos são mais familiares.

A paisagem observada do avião apresenta-se-nos 
planificada, achatada, numa visão desumana.  Antigamente 
eram os álbuns de fotografias, os blocos de apontamentos 
desenhados, que nos davam uma ideia dos países percorridos, 
e que nos faziam lembrar toda a riqueza das impressões 
colhidas, independentemente do motivo da jornada. Agora, 
aprecia-se uma viagem mais pelos mapas geográficos, pelas 
distâncias quilométricas e pela rapidez dos horários tornada 
possível pelo contínuo aceleramento dos meios de transporte.

abóbada ou bocetes com ornatos ou composições figurativas, 
a mais de quinze metros de altura e que verdadeiramente só 
podem ser apreciados na íntegra com o uso de um binóculo, – 
que não existia ao tempo em que aqueles monumentos foram 
erigidos. – Ruskin, num dos seus livros, conta como de certa vez 
na Itália, ao visitar uma velha igreja em obras, tivera ocasião de 
subir por uma escada de mão ao alto túmulo alcandorado no 
seu arcossólio que estava sofrendo reparações. Aí verificou com 
enternecimento que a escultura a toda a volta da arca funerária 
havia sido elaborada amorosamente sempre com o mesmo 
cuidado acabamento, até nos pontos em que de parte nenhuma 
da igreja poderia ser observada. – Ingenuidade! Pensarão 
alguns. Não, o que eu posso inferir daqui é que a moralidade 
do trabalho artístico reside verdadeiramente não só no que o 
artista oferece à contemplação dos outros, como naquilo que, 
em seu foro íntimo, aproveita à perfeição de si próprio.

Mais quero dizer que para nos deixarmos penetrar pelo 
influxo poético de uma noite estrelada, não precisamos de 
contar ou de ver todas as estrelas que há no firmamento.

Não é só a preocupação estatística que perturba a nossa 
visão das coisas. A moléstia da velocidade ameaça também 
subverter o conceito que tínhamos da paisagem. À maneira 
que os veículos vão aumentando em quantidade e tamanho, 
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porque não há tempo nem interesse para ler ou ver seja o que 
for. O turista hoje vai absorvido pela quilometragem, numa 
inquietação delirante, e se algum há que leve qualquer coisa a 
tiracolo, pode acontecer que seja apenas um contador de Geiger.

Será bom, será mau o novo estilo de vida que se está 
esboçando? Devemos talvez admitir que ele se torne necessário 
no que eu, optimìsticamente, insisto em crer que seja a sua 
transitoriedade. Mas o conceito da paisagem tem fatalmente 
que se transformar, (como – não sei), e entretanto uma 
coisa já se perdeu, – o sentido da contemplação, que não tem 
cabimento – planificado ou não – no dia a dia da vida nova. A 
paisagem deixou de ser um estado de alma, porque a alma ficou 
em casa, a dormir…

Seria ocioso deitarmo-nos a adivinhar o que se vai entender 
por paisagem dentro de cincuenta anos. Eu contentaria a 
minha curiosidade quando os oráculos me revelassem pelos 
menos se o tecnicismo acabará por se tornar avassalador de 
uma maneira absoluta, ou se a vida espiritual – finalmente – se 
esforçaria por manter em equilíbrio as tendências adversas.

Há um pesadelo que com insistência me acabrunha o espí-
rito quando penso no que a paisagem possa vir a significar para 
a humanidade, – a paisagem, cuja compreensão sentimental 
tanto nos custou a conquistar através dos tempos, desde os 

As imponentes cataratas do Zambeze, no centro da África, 
e o mato que as rodeia, sobrevoados à altitude de mil metros, 
parecem-nos trecho de uma horta para onde se deita um olhar 
apressado, forçosamente repentino, destituído de qualquer 
emoção que não seja puramente de carácter mental.

Os modernos arquitectos impressionaram-se tanto com a 
aviação, quando esta começava a tomar incremento, que todas 
as suas perspectivas desenhadas passaram a dar-nos aspectos 
das construções vistas de cima, até que se convenceram de que, 
em geral, o que mais interessa na arquitectura não é o ponto de 
vista dos milhafres.

Embora se continue a praticar de maneira muito restrita o 
excursionismo “à antiga”, é fora de dúvida que a frequência dos 
cruzeiros aéreos nos deturpa as noções que guardávamos na 
apreciação sentimental da Natureza.

Seja! – A verdade é que a disposição, a mentalidade e o 
aspecto dos que agora percorrem a paisagem já em nada se 
parecem aos de gerações anteriores. Quando se começou a 
falar em turismo, o frequentador das paragens mais célebres 
revestia-se de pachorra e de um bom completo de Príncipe 
de Gales, com “plus fours” e boné à inglesa, levando binóculo 
a tiracolo. Onde isso já vai! Entretanto os Baedeckers, os 
magníficos Baedeckers, tornaram-se completamente inúteis 
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ventura aqui os germes de uma futura definição da palavra 
paisagem que se poderá ler nos dicionários do século XXI?

Seja como for, parecia-me digno da nossa condição de 
homens pensantes, não perder de vista o que há de transitório 
nas obras que se baseiam na volubilidade das nossas ideias 
e convicções, e lembrarmo-nos que entretanto a Natureza 
permanece constante e ficará também a Arte que for digna de 
ser conservada, a Arte em que os homens se ultrapassam na 
ânsia de perfazerem o seu destino.

Lembremo-nos, por exemplo, para acabarmos mais 
animadoramente, que ao lado da torre que simboliza de 
forma encantadora a época manuelina da nossa História, se 
implantou um tempo uma fábrica de gás que durante dezenas 
de anos, com a maior despiciência, mandava baforadas de 
fumo gorduroso às buriladas faces do monumento perigrino, 
enfarruscando-o sem piedade. Julgava-se então com ufania 
que era assim mesmo que se tinha de obedecer à lei inexorável 
do progresso.

Com que dificuldade e dispêndio não se resolveram 
finalmente a remediar o mal e reparar a vergonha!

Também o nobre monumento que é a igreja de S. Vicente 
de Fora, em Lisboa, chegou a ter as suas torres completamente 
emaranhadas numa teia de fios de arame para vários serviços 

trovadores que a percorriam de lés a lés sem dela nos deixarem 
o mais ténue vislumbre nos seus cantares, até aos entusiasmos 
descritivos de um Jean Jacques Rousseau no século XVIII.

Há dois episódios que me feriram o sentimento e de que 
guardo ainda memória desde há muitos anos, como que 
de uma confusa revelação profética. De certa vez tive de 
acompanhar um Afrikander em excursão em Sintra que ele 
queria conhecer. Pois fiquei secado de ter de responder às 
suas perguntas num enfiamento de muitas horas: Quantas 
milhas até à montanha que se esfumava no horizonte? Qual 
a distância até à povoação mais próxima? O comprimento de 
um campo? A largura de uma estrada? A altura de um muro? – 
Tudo em milhas ou pés ingleses; nunca na minha vida tive de 
fazer tantas operações aritméticas mentais. – De outra vez, já 
há menos tempo, dizia-me o proprietário de uma casa situada 
no estuário do Tejo: “Não imagina que soberbos momentos 
tenho presenceado da varanda da minha casa. Calcule que já 
tem acontecido cruzaram-se os comboios na ponte, ao mesmo 
tempo que um vapor demanda a barra do Tejo e que um avião 
passa por cima… formidável! Um assombro!

Como nada há de novo sobre a Terra, e que tudo tem as 
suas origens, por vezes ocultas ou longínquas, não estarão por 
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ou por educação, não há maneira de me interessar a fundo 
por estes casos. Talvez seja por isso que nunca li uma novela 
policial.

Por outro lado, ninguém me tira da cabeça que a salvação 
da paisagem, das árvores, da Natureza, dos monumentos, de 
muitas, muitas outras coisas, não tenha um dia que nascer 
na escola, na escola que se há de substituir à esquadra. E a 
salvação não estará na criação de mais códigos e regulamentos 
escusados, senão na introdução de processos educativos que 
permitam iniciar as crianças na apreciação do Mundo que as 
cerca, incutindo-lhes a faculdade de admirar, conferindo--lhes 
para toda a vida a virtualidade de amarem a Natureza – numa 
só palavra – promovendo a afinação primária e elementar 
do instrumento que, nesta era de tecnicismo, ainda não foi 
possível submeter às leis da mecânica, o precioso instrumento, 
único que foi feito à imagem e semelhança do Criador.»

públicos e particulares, presos com sem cerimónia, por meio 
de ganchos e escápulas às respeitáveis cantarias, ao ponto de 
paracer que era ali a estação central telefónica de Lisboa. – Pois 
se era o progresso que assim o determinava!

E, por último, quanto não custou demolir os brutos 
casarões que envolviam o Castelo de S. Jorge, libertando a 
nossa modesta mas veneranda acrópole, ganhando com essa 
demolição o mais belo miradoiro que usufruimos na capital, 
e conferindo – até que enfim! – à velha Olisipo a sua coroa de 
oiro patinado.

Portanto, – não ponhamos demasiada vaidade nas nossas 
obras progressistas, nas nossas estradas, delineadas com tão 
folgosa largueza e rectidão, para que se possam ganhar alguns 
segundos em cada tropo de dez quilómetros percorridos. Não 
ponhamos tanta vaidade nestas obras que talvez dentro em 
pouco hajam de caír no abandono, quando os helicópteros se 
substituirem aos “land-rovers” no delírio das velocidades.

Não é caso, contudo, para assistirmos de braços cruza-
dos ao desfeamento da Natureza e ao desrespeito dos velhos 
monumentos. Mas é pena que esta campanha em que estamos 
emprenhados tenha de se exercer no campo da repressão, que 
se trate de uma questão de policiamento. Há muitas coisas que 
se não resolvem pela polícia. – Não sei se por temperamento 
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3.30. 1957. UMA OBRA DE ARTE ESQUECIDA

22 Março 1957
Lisboa
Academia Nacional de Belas Artes

Fig. 36 LINO, Raul – Uma Obra de Arte Esquecida. In 
Belas Artes. Revista e Boletim da Academia Nacional 
de Belas Artes, 2.ª Série, n.º 10. Lisboa: Academia 
Nacional de Belas Artes. (1957) p. 14-21. [Comunicação 
apresentada à Academia Nacional de Belas Artes na 
sessão de 22 de Março de 1957]. Consultado no Arquivo 
da Família Raul Lino em Lisboa, Armário E.

Na Primavera de 1957, Raul Lino apresenta uma terceira comunicação à Academia Nacional de 
Belas Artes, numa sessão extraordinária que contou com a presença de dez académicos: Reinaldo 
dos Santos, Diogo de Macedo, Matos Sequeira, João da Silva, Domingos Rebelo, Cardoso Pinto, 
Fernando de Pamplona, Rocha Madahil, Fernando Mardel e Alberto Sousa.
Depois de em 1941 ali ter apresentado um parecer sobre a forma de intervir na Sé do Funchal
e se ter alongado em reflexões sobre as teorias de restauração dos monumentos, de em 1947 
apresentar gratas palavras em memória de Afonso Lopes Vieira, esta terceira comunicação foi 
dedicada a uma fonte decorativa existente no jardim de Queluz cuja autoria diversos documentos 
e historiadores parecem atribuir ao escultor italiano Bernini, e resulta de um aturado e cuidado 
trabalho de investigação desenvolvido por Raul Lino.
No Arquivo da Família Raul Lino não se encontrou documento dactiloscrito que lhe correspondesse; 
assim, utilizou-se o texto e as imagens da versão publicada no mesmo ano na revista Belas Artes.
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esguichos em grande altura, e levantadas as caudas sustentam uma 
concha, e saem fora dela a formar um assento, em que se firma uma 
excelente estatua de Neptuno, com manto e tridente, de cujos pés 
arrebentam quatro canos de água, que, com grande força, sobem ao 
alto.

Ora esta descrição, feita evidentemente sem rigores de 
inventário e sem pretensão a crítica artística, e referindo-se 
à imitação artificiosa, que não à fonte original, é contudo 
bastante explícita.

Mas a confusão subsiste, e aumenta com a nota do nosso 
ilustre confrade e distinto olisipógrafo Gustavo de Matos 
Sequeira, que a pág. 250 da mencionada 3.ª edição de Lisboa 
Antiga comenta: “A fonte que estava e ignoro se ainda está, 
na Quinta de Belas, não era de certo de Bernini. Dou por 
aceitável, em vista da informação dada pelo Marquês de 
Belas ao autor (Júlio de Castilho), que a fonte de Bernini que 
estava no jardim do Palácio dos Ericeiras, fosse transferida 
para essa propriedade, mas se o foi, o tempo destruiu-a ou 
foi substituída.” – O probo olisipógrafo certamente visitou 
a Quinta de Belas quando a fonte já havia sido retirada de lá 
(como vamos ver), não sendo portanto de admirar que a não 
houvesse encontrado.

Acontece assim, como vemos, que este julgamento da 
identificação da célebre obra correu, em grande parte, à revelia. 
Neste pleito de paternidade, esqueceram-se de ouvir a arguida 
que não foi chamada a depor no processo com o seu calado mas 
flagrante testemunho.

A verdade é que a fonte ainda existe, felizmente. Esteve, de 
facto, durante muitos anos na Quinta de Belas. Desde quando? 
Ao certo é difícil saber-se; talvez nos arquivos da casa Pombeiro 
fosse possível averiguar qual a data da transacção que a Ievou 
para Belas; uma coisa é positiva: Raczynski, no seu dicionário 
publicado em 1847, já a dá como existente naquela localidade 
segundo informação do escultor Francisco de Assis Rodrigues 
que a atribui também a Bernini.

Em 1945 lá se achava ainda, quando aquela propriedade já 
tinha mudado de dono mais de uma vez desde que deixara de 
pertencer aos Marqueses de Belas. Nesse ano, em Março, foi a 
fonte trasladada para Queluz onde desde então – já lá vão mais 
de onze anos – se pode admirar, composta e montada a meio 
do chamado parque novo.

Informa-me o Sr. António Ventura Porfírio, Conservador 
daquele Palácio e artista muito distinto, que já ao tempo em 
que o Eng.º Duarte Pacheco era Ministro das Obras Públicas 
se teriam encetado diligências para adquirir a obra escultórica 
que se achava em Belas. Destinava-se então a ser erguida no 

«Vai sendo tempo de tirar do olvido uma obra de Arte, de 
boa categoria e de grandes pergaminhos, cujo paradeiro se 
tem querido ignorar até ao ponto de há pouco a haverem dado 
como não existente. Trata-se de uma notável obra de escultura 
de origem estrangeira e que chegou ao nosso país há mais de 
duzentos setenta e cinco anos.

Tem a sua história, que se pode ler em seus traços 
essenciais na boa prosa de Júlio de Castilho (Lisboa Antiga, o 
Bairro Alto, 3.ª edição; pg. 247 e seguintes e 421 e seguintes).

No princípio do último quartel do século XVII, o 3.º conde 
da Ericeira, da celebrada estirpe de gente culta e senhor de 
grande casa, encomendou uma fonte ao mais notável artista 
daquela época, o cavaliere Bernini, com destino aos jardins do 
seu sumptuoso palácio da Anunciada em Lisboa.

Segundo depoimento de Júlio de Castilho, CaIdas Barbosa, 
Assis Rodrigues, Vilhena Barbosa e outros, a famosa fonte 
teria sido posteriormente transferida da Anunciada para a 
Quinta dos Condes de Pombeiro, em Belas. – Sobre isto – 
autenticidade da obra e sua transferência – arma-se grande 
discussão na literatura da especialidade, onde entra também 
o sagaz investigador Sousa Viterbo que descrê que a fonte 
existente na Quinta de Belas pudesse ser do Bernini, mas cita, 
entretanto, certo passo de um livro publicado em 1694, em que 
vem descrita uma cópia dessa obra escultórica considerada a 
mais bela fonte de todo o país. O livro é de António Rodrigues 
da Costa e tem por título: Embaixada que fez o Excelentíssimo 
Conde de Vilar-maior (hoje Marquês de Alegrete) ao Sereníssimo 
Príncipe Fillipe Wilhelmo, Conde Palatino do Rhim, Eleitor do 
Sacro Romano Império; condução da Rainha Nossa Senhora a estes 
Reinos, festas e aplausos com que foi celebrada na feliz vinda, etc. – 
1694. Trata-se da chegada a Lisboa da Princesa D. Maria Sofia 
que pelo seu casamento veio a ser nossa rainha. Diz o autor do 
livro que na segunda festa de fogos de artifício que houve no 
Terreiro do Paço para solenizar a chegada da Rainha, a grande 
praça representava os jardins do Conde da Ericeira, em cujo 
meio se achava uma imitação da fonte que teria sido a ultima 
fabrica do insigne Estatuario Romano o cavalhier Bernine.

Sousa Viterbo transcreve a descrição: Esta fonte se forma em 
um grande tanque de excellente lavor, e nele quatro tritões voltados 
para um jardim, sustentando cada um deles na mão direita um 
buzio, por onde lançam água com grande força, e nas esquerdas 
diversas tarjas. Entre os tritões estão outros delfins, que ficam mais 
inferiores, e com as gargantas abertas mostram tragar a água que 
deitam os tritões.

No meio do tanque se levanta um pedestal sustentado de outros 
quatro delfins, que, com os rostos para o ar, lança cada um deles tres 
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Mas como se compreende que todas as pessoas que aludem 
àquela obra, para sua identificação não se dessem ao cuidado 
de a examinarem atentamente! – Quando a vi ainda por 
montar no parque de Queluz, logo fiquei surpreendido com a 
composição dos tritões e, não menos, com a rara virtuosidade 
do trabalho de cinzel que eles revelam. Abstraindo contudo 
do seu alto valor artístico, não bastavam as diversas tarjas que 
aquelas quatro figuras seguram para estabelecer com toda a 
segurança a identificação da fonte?

Esta obra corresponde de bastante perto à descrição 
seiscentista do livro de António Rodrigues da Costa, que 
acima transcrevemos, pelo menos nas suas linhas gerais. – Os 
quatro tritões são uns robustíssimos moços de consistente e 
acentuada musculatura. Lançados numa atitude desenvolta 
(em que é de apreciar a torsão do dorso), empunham os seus 
búzios e seguram as suas cartelas como animais amestrados. 
Efectivamente, com as suas bochechas enfunadas e barbudas, 
têm uma expressão animalesca, brava, não de homens com 

local do terreiro à frente do Palácio, onde mais tarde ficou 
resolvido levantar-se o monumento a D. Maria I. Mas por essa 
altura, o proprietário da Quinta de Belas, ou – como e mais 
popularmente conhecida – do Senhor da Serra, estava em 
negociações para vender o inteiro prédio e por isso se frustou a 
transacção. Até que em 1945, o actual dono da Quinta, Sr. Júlio 
Martins, cedeu graciosamente ao Estado a fonte monumental.

É curioso que se tenha querido dirimir só perante 
documentos escritos a questão da autenticidade da obra 
atribuída ao Bernini. Verdade seja que Júlio de Castilho, de 
princípio, e Sousa Viterbo, depois de haverem visto a fonte, 
descriam que ela fosse do insigne escultor. Mas deve dizer-se 
em abono do seu espírito crítico, que é provável que ambos 
os eruditos investigadores se tivessem referido à figura 
do Neptuno, pròpriamente, sem repararem nos tritões, e 
aquela é efectivamente bastante fraca para a envergadura do 
celebérrimo artista italiano e indubitàvelmente muito inferior 
às suas extraordinárias faculdades.
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caudas de peixe, mas mais de animais que vivem no mar, com 
tronco e braços de gente.

O que é admirável, como já dissemos, é a virtuosidade do 
cinzel que anima toda a superfície trabalhada. Não há um 
só golpe de ferramenta que não fosse dirigido com perfeito 
sentimento, ao ponto de a figura toda se cobrir de um arrepio de 
vida. Das ancas roliças saem umas barbatanas rudimentares, tão 
naturais que parecem copiadas do modelo vivo.

Se nós vivêssemos hoje no tempo em que ainda se honrava 
o trabalho artesanal tocado de espírito, seria caso para haver 
aqui uma romaria vinda das oficinas e das escolas profissionais 
para admirarem a obra dos artistas-canteiros.

E agora quanto às “diversas tarjas”. Nenhum dos 
historiadores ou investigadores citados jamais se referiu ao 
que se encontra nas cartelas seguradas pelos tritões; talvez 
por elas estarem em parte recobertas por líquenes, talvez à 
míngua de objectividade e do hábito de observar por parte de 
quem as examinou. Pois duas das quatros cartelas ostentam 

nem mais nem menos que o escudo de armas dos Meneses na 
versão usada pelos Condes da Ericeira, que abaixo se descreve. 
As outras duas cartelas exibem o tríplice monograma I F L, em 
que se entretece graciosa laçaria de uma fita contínua. Todas 
estas tarjas eram sobrepujadas por coronéis, de que restam 
apenas vestígios dos respectivos aros, parecendo ter havido 
mutilação propositada.

Para interpretar as iniciais e descrever as armas, socorri-me 
do saber e da perspicácia do meu ilustre amigo Sr. José de 
Campos e Sousa, distinto genealogista e entendido na arte da 
heráldica, que teve a gentileza de redigir as interessantes notas 
que aqui transcrevo:
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reino, valeram-lhe a denominação de Colbert portuguez”. Escreveu 
a célebre História de Portugal Restaurado. Muitos o têm confundido 
com seu filho, D. Francisco Xavier de Meneses, 4.° Conde da Ericeira 
e também escritor de merecimento.

Do que antecede, parece-me lícito concluir que as letras capitais 
I F L, esculpidas nestas cartelas, representam as iniciais dos nomes 
de baptismo da 3.ª Condessa, do 2.º Conde e do 3.º Conde da 
Ericeira, a saber, Ioanna (por Joana), Fernando e Luís, ligadas por 
uma fita contornada a capricho, autêntico “laço de amor”, simbólico 
do apertado e duplo parentesco que, tão ìntimamente, os unia.

Creio não ser de admitir a hipótese da letra I representar 
a inicial do nome de baptismo do 1.º Conde da Ericeira (Iago, 
por Diogo), se atentarmos na sua notória “colaboração” com o 
usurpador e no acendrado patriotismo de seus sobrinhos netos, 
os Condes D. Fernando e D. Luís, que, com tanto lustre, souberam 
dignificar e engrandecer um título criado em hora tão lutuosa para 
a nacionalidade. Grave crime de ingratidão e imperdoável falta de 
tacto político teriam cometido D. Fernando e D. Luís de Meneses, 
perpetuando, em vida do “Restaurador”, que os elevara a 2.° e 3.° 
Condes da Ericeira, a memória, certamente menosprezada, de um 
dos grandes validos do último Rei da execranda dinastia filipina.

CARTELAS BRASONADAS
Ostentam as 2.ªs armas dos Meneses Condes da Ericeira e, 

depois, Marqueses do Louriçal, a saber,as 1.ªs armas dos Meneses 
Marqueses de Marialva – Esquartelado: o I e IV das armas do 
Reino, com um filete de negro, em barra; o II e III de azul, três 
flores de lis de oiro. Sobre o todo, de oiro, sombra de um anel e nele 
engastado um rubi, virado para o chefe (Armaria Portuguesa, 325, 
Anselmo Braamcamp Freire).

As armas apresentam os quartéis invertidos, possìvelmente 
por terem sido copiadas dum sinete. Faltam os filetes de negro, em 
barra, simbólicos de bastardia. Os anéis estão representados de 
modo fantasista, com as mesas viradas para o observador, em vez 
de para o chefe.

CARTELAS COM LETRAS
D. Diogo de Meneses, 3.º Senhor do Louriçal, Mordomo-Mor 

do Rei usurpador D. Filipe III (IV de Espanha), foi por ele criado 1.º 
Conde da Ericeira, por Carta de 1-III-1622, passada em Madride. 
Nasceu, em Lisboa, no ano de 1553 e faleceu na capital espanhola, 
no ano de 1635. Foi tio paterno de D. Henrique de Meneses, 5.º 
Senhor da Casa do Louriçal, que casou com D. Margarida de Lima.

Dos 5.°s Senhores da Casa do Louriçal foram filhos, entre 
outros, D. Fernando de Meneses e D. Luís de Meneses.

A  D. Fernando de Meneses, sobrinho neto do 1.º Conde da 
Ericeira e 6.º Senhor da Casa do Louriçal, concedeu EI-Rei D. João 
IV o título de Conde da Ericeira, em duas vidas, por Carta de 12-IV-
1645. Nasceu D. Fernando, em Lisboa, a 27-XI-1614 e faleceu, na 
mesma cidade, aos 85 anos, a 22-VI-1699.

Casou o 2.° Conde da Ericeira com D. Leonor Filipa de Noronha, 
Dama da Rainha D. Luísa de Gusmão, filha de Fernão de Saldanha 
e de sua mulher D. Joana de Noronha Juzarte, de quem teve D. 
Joana Josefa de Meneses, filha única e herdeira da Casa, Dama 
da Rainha D. Luísa de Gusmão e Camarista da Rainha da Grã-
Bretanha, que nasceu em Lisboa, a I3-IX-1651 e faleceu, no 
Convento de St.ª Clara, a 26-VIII-1709.

D. Joana Josefa de Meneses, segundo o P.º António Carvalho 
da Costa, na Corografia Portugueza, “pelas suas virtudes, & grande 
sciencia, que testimunhão muytas obras em differentes linguas, 
mereceo entre as do seu sexo particular admiração.” Casou com seu 
tio paterno D. Luís de Meneses.

D. Luís de Meneses nasceu, em Lisboa, a 22-VII-1632 e 
suicidou-se, aos 57 anos, a 25 (ou 26)-V-1690, precipitando-se 
de uma das janelas que davam para o jardim do seu palácio, 3.° 
Conde da Ericeira pelo seu casamento, foi Conselheiro de Estado, no 
reinado de El-Rei D. Pedro II, cujo partido seguiu nas discórdias e 
intrigas palacianas que originaram a deposição de EI-Rei D. Afonso 
VI. Nas palavras do P.º Carvalho da Costa (obr. cit.), “serviu cõ 
grande opinião nas guerras do Alentejo” e “a sua paixão pelas artes 
fabris e industriaes, e o impulso que deu à introdução d’ellas n’este 
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houvesse sido mais tarde substituído por outra estátua de 
menos valor. Mais plausível se me afigura que a sua realização 
se deva a algum artista secundário que esculpisse a obra 
sobre um simples desenho do autor, e que este não tivesse 
possibilidade de se ocupar da execução. – Não sabemos quando 
se terminaria a fonte e quando veio para Lisboa. Não é excluída 
a hipótese de a figura do Neptuno haver sido mesmo executada 
depois do Bernini ter morrido.

Contudo, a fonte no seu conjunto não deixa de corres-
ponder à descrição que António Rodrigues da Costa fez da 
sua imitação no livro de que já transcrevemos uns períodos e 
onde o autor diz com toda a propriedade que a obra de arti-
fício representava um jardim ideado pelo Conde da Ericeira. As 
festas a que esta publicação de 1694 se refere tiveram Iugar 
por ocasião da vinda para Portugal em 1687 de D. Maria Sofia 
de Neoburgo, rainha de Portugal pelo seu casamento com D. 
Pedro II. O 3.° Conde da Ericeira, D. Luís de Meneses, Vedor da 
fazenda real e do Conselho do Estado, fora encarregado pelo 
rei da disposição dos aprestos para a entrada da Rainha Nossa 
Senhora. De tão elevada categoria gozava na corte que era huma 
das suas preeminencias dar a mão a S. Magestade ao sahir do 
bargantim na ocasião do desembarque, onde compareceu acom-
panhado de seu filho D. Francisco Xavier que com rara indole 
do seu engenho, superior aos seus anos, explicou à Rainha Nossa 
Senhora a seu obsequio em hum breve discurso formado de cinco 
lingoas. Compreende-se o empenho com que o ilustre fidalgo 
teria feito erguer nos jardins artificiosos do Terreiro do Paço a 
hábil imitação da obra-prima que possuia na sua propriedade 
da Anunciada. Passados três anos, a interessante figura do 3.º 
Conde da Ericeira terminava os seus dias atirando-se de uma 
alta janela a baixo neste mesmo palácio da Anunciada.

Na fonte, como ela hoje se encontra montada no parque 
de Queluz, já a borda do tanque nada tem de antigo. Quanto 
aos delfins que ficavam “mais inferiores” e com as gargantas 
abertas para tragar a água que deitam os tritões, devem ter 
sido invenção do artista que reproduziu a obra do Bernini, que-
rendo opulentar o seu artifício. Além do que já descrevemos, só 
encontraram uns peixes menores fragmentados, cuja função 
não se depreende e que parecem não haver pertencido ao con-
junto da fonte, mas que são igualmente do mesmo mármore da 
Itália. – No entanto, o que resta desta notável obra ainda é bem 
digno da fama do cavaliere Bernini. (a)

(a) Existe na Câmara Municipal de Lisboa um quadrinho a óleo 
do mestre Condeixa, pintado em 1896, que representa uma cena de 
merendas na festa do Senhor da Serra, em Belas. No primeiro plano 
vê-se a fonte berniniana em que não há sinais dos outros delfins “que 
ficavam mais inferiores”. Também se percebe, ao que parece, que já 
por esse tempo ali não existia bordadura especial do tanque; vê-se 
apenas um simples resguardo de alvenaria sobre o qual os festeiros 
se assentavam. A pintura é tratada com a frieza usual do artista, mas 
os motivos escultóricos não deixam de ser reconhecíveis.»

Conjugam-se assim todas as provas que confirmam a 
tradição, abalada por desconfiança e pela leviandade de exame. 
Só falta a certidão de idade.

Constando (v. Júlio de Castilho) que a encomenda teria 
sido feita por intermédio do nosso embaixador em Roma, D. 
Luís de Sousa, que partiu para aquela cidade em setembro de 
1675, e havendo o Bernini morrido em novembro de 1680, há 
toda a probabilidade que a execução da fonte caia neste lustro.

António Rodrigues da Costa, acima citado, refere-se à fonte 
como sendo “a última fabrica do insigne Estatuario Romano o 
cavalhier Bernine”. Ora quando se fala numa obra do insigne 
escultor e arquitecto, artista fecundo que trabalhou durante 
mais de cinquenta anos para os papas, para os reis Luís XIII e 
Luís XIV de França, Carlos I de Inglaterra, para tantos príncipes 
e poderosos, não quer isto dizer que tenha posto as suas mãos 
privilegiadas em todas as partes das obras que lhe são atribu-
ídas; se, no presente caso, a designação de última fábrica não 
representa apenas tradição gratuita, não quer dizer que o emi-
nente mestre se tivesse ocupado muito particularmente desta 
encomenda quando ele justamente estaria a tratar de concluir 
a sua estátua da beata Ludovica Albertoni, que se acha na igreja 
de S. Francisco a Ripa, em Roma, concluída entre 1675 e 76 e 
que tem sido considerada como a sua derradeira produção.

É natural que nas suas obras se lhe deva atribuir a 
concepção dos conjuntos e os modelos ou – muitas vezes – 
os desenhos apenas das figuras ou partes acessórias mais 
importantes. Mas tão requestado e laborioso artista nunca 
poderia ter prescindido de talentosos auxiliares. Na célebre e 
espectaculosa Fontana dei Fiumi da Piazza Navona, em Roma, 
por exemplo, são conhecidos os nomes dos excelentes artistas 
que executaram cada uma das figuras principais que entram 
naquela composição cenográfica e magnífica. O mesmo quanto 
ao túmulo do Papa Alexandre VII e outras obras.

Seja como for, – pelo menos os quatro tritões têm todo o 
direito à soberba filiação do célebre estatuário e pertencem à 
mesma raça do belo Tritão da Piazza Barberini. Não se faria 
melhor naquele tempo; nem por cópia que fosse, hoje se 
conseguiria tão bom. A figura do Neptuno, como o dissemos, 
tem que ser encarada com reticências. Só vista na posição dita 
a três quartos, que na realidade é aqui a uns 45º de arco para a 
esquerda (do observador) na projecção frontal, a estátua nos 
apresenta o sopro berniniano. No demais, a sua anatomia é 
precária, pouco segura a atitude, e o manto revela na parte 
traseira um modelado sumário e convencional que mais lembra 
as esculturas decorativas correntes, que se empregavam 
usualmente nos jardins do século XVIII, que obras berninianas.

Como se terá dado esta anomalia, este desconcerto entre a 
figura do Neptuno e a dos tritões que constituem o seu séquito?

É sabido que o palácio da Anunciada ficou danificado pelo 
terramoto e acabado de consumir pelo incêndio subsequente. 
Não me parece provável por óbvias razões que um Neptuno 
primitivo, por mal tratado por aquelas duas catástrofes, 
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3.31. 1960. VISTAS DE LISBOA: 6 PALESTRAS RADIOFÓNICAS

Fig. 37 LINO, Raul – «Vistas de Lisboa». [Seis palestras 
radiofónicas realizadas ao microfone da Emissora 
Nacional]. [Dactiloscrito]. Lisboa. [Março] 1960 – Janeiro 
1961. 35 f. Consultado no Arquivo da Família Raul 
Lino em Lisboa, Armário B: Pasta Relatórios, Artigos e 
Pareceres (5.º vol.), 915, 916, 917, 918, 919, 920.

[Março] 1960 – Janeiro 1961
Lisboa
Emissora Nacional

Entre a Primavera de 1960 e o início do ano seguinte, Raul Lino escreveu seis textos para ler ao 
microfone da Emissora Nacional. Sob um título comum – «Vistas de Lisboa» – as seis palestras 
radiofónicas apresentavam-se como percursos de visita da capital onde ainda se podia encontrar 
uma ambiência e carácter inconfundível, mas que rapidamente poderiam desaparecer se 
prosseguisse a destruição descuidada e ignorante de certos trechos de paisagens, ruas e edifícios.
A quarta conferência – «O Rossio em foco» – acabaria por ser integralmente publicada em 27 
de Janeiro de 1962 no Diário de Notícias com o título “Visitando Lisboa - Decadência e Glória do 
Rossio”. Os argumentos das restantes encontram-se distribuídos noutros escritos anteriores e 
posteriores.



MARTA ROCHA MOREIRA · O VALOR DO TEMPO. O PROGRAMA INTELECTUAL E ARQUITECTÓNICO DE RAUL LINO 3. O ARQUIVO PESSOAL DE RAUL LINO: AMOSTRA  493

Enfim isto é um tema que nos levaria longe e que 
merece ser tratado por quem tivesse toda a competência 
para o fazer. O importante para nós agora é anunciar esta 
circunstância que explica muita deficiência que mais adiante 
se nos vai deparar; deficiência tão insistente que bem 
podemos generalizar: o português não é visual, ficou com 
este jeito que lhe incutiram; não se sabe servir do admirável 
instrumento com que Deus o dotou, veículo capaz de lhe 
transmitir os mais elevados sentimentos estéticos e que, 
bem educado, lhe permite a conversão de simples sensações 
em momentos de sublime enlevo espiritual.

Era tão indispensável este exórdio como necessária é 
a afinação prévia de qualquer instrumento que queiramos 
tanger.

Comecemos agora a falar de Lisboa no seu aspecto geral, 
mas com olhos de ver. Consideremos primeiro que tudo 
a disposição em que devemos encarar os seus problemas, 
esclarecendo num mínimo de palavras a situação actual no 
campo restrito das artes da arquitectura e da urbanização. 
Até há pouco tempo as vicissitudes das Belas Artes pode 
dizer-se que se encadeavam numa série de mutações que 
sempre se tinham podido explicar em relação a uma estética 
baseada no grego. Depois de tantos séculos, eis que em 
pouquíssimo tempo tudo mudou. Os conceitos que pareciam 
eternos foram conscientemente desprezados. Outro sentir 
prevalece agora.

Não podemos historiar aqui, nem sequer nas suas 
linhas gerais, como esta mudança se operou; as guerras, 
os acontecimentos revolucionários na política e na vida 
social durante os últimos decénios com todas as suas 
consequências criaram condições novas no viver das gentes. 
Era fatal que isto se traduzisse na maneira de construir de 
novo as cidades arrasadas pelos bombardeamentos, para 
abrigar uma população arrasada também nas suas mais 
arraigadas convicções tradicionais. Surgiu então nos países 
progressivos que tinham sido mais provados pelas guerras e 
pelas misérias, – surgiu naturalmente um modo de construir 
nas condições mais económicas que era possível e com feição 
de emergência.

Apareceram por esses tempos de instabilidade e alvoroço 
aglomerados destas construções que tinham como que um 
carácter colonial; isto é – como se foram erigidas por colonos 
que, vindos de uma outra época, eram agora atirados para 
uma vida nova, precisando de se instalar precipitadamente. 
Foram estes precedentes que originaram o tipo das 
construções modernas, pelo menos das que se podem 
considerar racionais e boas.

VISTAS DE LISBOA I

 «E. N. I.

Há cerca de cem anos, por sugestão de um grande 
historiador, proclamou-se como válido o slogan literário que 
conferia à capital da metrópole a qualificação de “ Cidade de 
mármore e granito”. Quem o imaginou não era um visual e 
o conceito saiu um tanto falhado. Mas a divisa soa bem, e, 
se não corresponde a uma realidade, não deixa por isso de 
ter o seu valor decorativo que estimula a fantasia. Alexandre 
Herculano não era um visual, pronunciou-se simplesmente 
por uma fórmula romântica.

Na época do realismo, para dar a ambiência da capital, 
qualquer escritor talvez pudesse ter dito – um pouco menos 
impròpriamente: “Lisboa, cidade de basalto e pederneira”, o 
que também não estaria certo, mas dava da cidade uma visão 
um tanto pejorativa muito ao gosto daquela época.

Com isto queremos dizer que cada época tem o seu estilo 
em todas as coisas que nesse mesmo tempo se fazem, se 
pensam ou se dizem. Lisboa não é uma cidade de mármore 
e granito, Portugal tampouco é um “Jardim da Europa à 
beira-mar plantado” – classificação que melhor enquadraria 
a um país do Mediterrâneo. – E no que respeita o nosso 
Tejo, ainda hoje se fala nas Tágides conquanto não haja 
testemunhas oculares da sua existência. Se é verdade que 
povoaram as salsas águas do rio no tempo de Camões, delas 
não resta uma única sobrevivente.

Nos tempos actuais, industriosos e comercialistas, não 
deixam também de se criar por cá muitas lérias com fins 
propagandísticos, embora raras vezes saiam acertadas. A 
responsabilidade é principalmente do Turismo, que parece 
precisar cada vez mais destas metáforas ataviadas.

Julgo que tal género, onde se deturpam com pouca 
cerimónia imagens que deviam corresponder a realidades, 
provém não só de uma predilecção por tropos e hipérboles, 
como também da circunstância de nós não sermos uma 
gente treinada a ver, a olhar com compreensão, – deficiência 
que procuramos remediar por meio de fraseado literário ou 
poético sem equivalência objectiva.

Isto pelo menos é um facto – não somos dados a 
visualismo. Já o fomos. Visual era Fernão Lopes em cuja 
prosa Jaime de Magalhães Lima louvou a “capacidade de 
representação da realidade”, comparando-o ao Eça. Camões 
também o era como se verifica em muitos passos de Os 
Lusíadas. De então por diante, porém, não sei que volta 
deram os mentores das nossas organizações educacionais, 
que o português se habituou a uma disciplina mais dedicada 
a abstrações do que à objectividade, num sentido mais 
matemático do que plasticizante.
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urbe uma ambiência muito especial e inconfundível. Ora 
planear obras, quer arquitectónicas quer urbanísticas, 
sem ter em consideração estes factores de apreço visual, 
revela não só uma falta de compreensão, uma ausência de 
sentimento artístico, e uma debilidade de espírito nacional, 
como ainda prova o aparente desconhecimento de valores 
turísticos; sim, porque é tão importante alojar turistas, como 
zelar por que haja motivos que os atraiam.

O desinteresse com que se vai prosseguido na destruição 
de construções ou mesmo de trechos de rua ou de paisagem 
que outrora conferiam carácter à cidade – é lamentável. Sem 
saírem da Europa, há tanta gente educada de aqui que viaja 
por esses países estrangeiros, achando-os encantadores, 
e que – ao que parece – não chegam a perceber desta 
sedução! Falando apenas daquilo que se vê ao ar livre, 
podemos dizer que os turistas com o mínimo de cultura que 
percorrem terras estranhas pelo simples prazer de as ficarem 
conhecendo, – o que os interessa são monumentos, aspectos 
paisagísticos ou pitorescos que incluem construções e 
costumes do povo, condições climáticas e outras que não é 
preciso enumerar. – Temos que nos convencer de que a quem 
viaja para conhecer aspectos característicos dos diferentes 
países, não lhes interessa ir encontrar por toda a parte as 
mesmas coisas, ou parecidas, que têm lá em casa; mas é 
espantoso que não se convençam disto. Há uma teimosia 
incorrigível em quererem imitar o que se faz noutros 
centros turísticos de maior atracção, fama ou retumbância; 
mas como todas as condições do meio português são bem 
diversas das dos outros países, resulta de aí que os nossos 
tímidos ou pretensiosos empreendimentos têm sempre 
aspecto de uma paródia e certo ar provinciano no mau 
sentido.

E, se insistimos na impressão que as nossas obras possam 
causar a estrangeiros, não é por subserviência ou só por 
motivos de pretenso interesse material ligados ao turismo, é 
também pelas razões que já acima aduzimos e que explicam 
como é que esses povos com outros sistemas educacionais 
gozam de uma muito grande soma de curiosidades servidas 
por largo treino da sensibilidade visual. Assim se justifica 
o sermos obrigados, para nossa vantagem, a usar de um 
padrão aferidor de origem estrangeira.

Parece-me essencial fixarmos estas considerações para 
o propósito que temos em vista se nos for dada ocasião de 
continuar este arrazoado sobre estética citadina.»

As edificações da actualidade, no entanto, como é natural 
perderam todo o seu ar provisório e precário porque em vez 
de materiais fortúitos e de mão-de-obra tosca, passaram a 
empregar o produto de técnicas levadas à maior perfeição, 
materiais ricos e acabamentos apuradíssimos. – Todas 
elas respiram eficiência, boa arrumação, economia sem 
poupança, gosto pelas formas netas, conformidade com a 
monotonia inevitável e alheamento da tradição em muitos 
sentidos. Na verdade representam lògica e dignamente o 
actual predomínio do materialismo servido pela técnica 
científica.

Quando se vê qualquer grande bairro moderno de 
cidades como Berlim, Hannover ou outras dos países de 
Norte que mais sofreram com a última guerra, onde as novas 
construções se erguem risonhamente por entre as árvores 
de fartos ajardinamentos (para que nunca falta espaço), – 
quando se contemplam estes bairros, tem-se a impressão 
que não seria possível nem lógico construir-se de outra 
maneira para corresponder à mentalidade da actual geração 
e às condições em que hoje se vive.

Disse que há alheamento da tradição. É verdade; não 
fazem uso dela nas construções, mas o respeito que lhe 
guardam traduz-se no modo como restauram e conservam 
carinhosamente não só os monumentos que escaparam à 
catástrofe, como qualquer trecho ou rua inteira que tenha 
interesse histórico ou mesmo apenas pictural.

No quadro que aqui esbocei, refiro-me sòmente a obras 
sérias. Deixo de lado todos os devaneios extravagantes de 
certas personalidades em delírio cuja principal preocupação 
parece ser criarem inèditismos.

Como as modernas maneiras de construir têm sido 
muito criticadas, dando sempre lugar a infindas discussões, 
apologias e depreciações, – pareceu-me bem mostrar desde 
princípio o justo valor destas coisas, em respeito ao que nos 
toca, a nós, com referência aos aspectos artísticos da nossa 
cidade de Lisboa.

A capital metropolitana felizmente não sofreu os 
estragos materiais que a guerra ocasionou em outras 
cidades; as circunstâncias acima descritas, portanto, não 
devem avultar como factor único no desenvolvimento 
urbano que se projecta; não se trata entre nós de reconstruir 
com urgência uma cidade, mas sim de a aumentar e 
eventualmente melhorar.

Há um facto que não deveríamos esquecer: Lisboa era 
até há pouco uma cidade com carácter particular. Não só as 
suas colinas, a sua situação à beira do Tejo, mas também o 
aspecto, o estilo, a feição das suas construções conferia à 
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A panorâmica da cidade, comparada com a de inúmeras 
outras capitais, enferma de certa planeza, de certa falta 
de relevo e variedade, apesar das suas colinas. Lisboa tem 
poucos monumentos, e quanto a aspectos monumentais, 
se abstrairmos do Terreiro do Paço, pode dizer-se que os 
desconhece. Nem é fácil agora que os venha a ter tão cedo. 
Neste sentido, com a modificação que por nos últimos 
tempos passaram as concepções arquitectónicas, a noção do 
monumental acabou, foi substituída ou transformou-se num 
apreço exagerado da enormidade dimensional. O culto da 
enormidade, do colossal, nada tem que ver com o que dantes 
se entendia por monumental, que era baseado na expressão 
arquitectónica e onde o elementos quantitativo não tinha 
relevância na apreciação crítica das obras.

Lisboa não é uma cidade monumental. Admitir esta 
sentença é tão importante como reconhecer que à cidade – o 
que lhe pode imprimir carácter, ou enriquecê-lo, reside no 
elemento pitoresco.

Se nos convencermos destas verdades, teremos uma 
base prometedora para os arranjos urbanísticos presentes e 
futuros. Além da razão de ser que se disse, o sistema de se 
cultivar o pitoresco, amenizando a crueza do nosso clima e a 
secura pobretona da maioria das nossas casas, – o sistema a 
que nos estamos referindo tem também a grande vantagem 
de ser econòmicamente favorável.

Não há muitos meses tive a grande satisfação de 
tomar conhecimento de um plano imaginado pela Câmara 
Municipal para dar ao vale das Amoreiras uma feição 
paisagística por meio de vasto ajardinamento que teria por 
bem aproveitado fundo as monumentais construções do 
aqueduto de D. João V, como o gracioso arco das Amoreiras 
e a imponente mole da Casa-de- Água. Estou certo que este 
plano dotaria a cidade com um trecho dos mais aprazíveis 
num feliz conjunto paisagístico cheio de pitoresco a 
emoldurar a importante artéria destinada a estabelecer uma 
ligação mais directa entre o nó de trânsito do Largo do Rato 
e a via de acesso Parque de Monsanto, que é sem dúvida uma 
das mais belas e beneficientes obras urbanas dos últimos 
tempos. Vem a propósito falarmos da oportunidade que se 
oferece à nossa Câmara Municipal de criar uma esplêndida 
entrada, para quem venha de Monsanto, uma entrada na 
cidade, do lado da terra, como não haveria outra de tanto 
interesse pictural. Referimo-nos à chegada a Lisboa pela 
ponte Duarte Pacheco.

Tem-se do lado esquerdo um cabeço agora todo 
desfigurado por um coroamento composto de banalíssimas 
casas mal se percebendo se são frentes ou traseiras 

VISTAS DE LISBOA II

«E. N. II.
Antigamente, quando ainda não existia aviação, a 

chegada a Lisboa, para quem vinha de mais longe, fazia-se 
pela barra do Tejo. Era conhecido o deslumbramento do 
viajante, que a bordo de um paquete parava defronte do 
Terreiro do Paço e tinha diante de si o panorama que sempre 
nos encanta e cuja celebridade muito deve ao feitiço da luz 
que o ilumina enriquecendo-lhe o colorido.

A parte de maior interesse vista do rio é sem dúvida a 
mais antiga – a colina do Castelo, o Terreiro da Paço a seus 
pés e, espalhando-se pelos velhos bairros, as moles da Sé, 
de S. Vicente, de Santa Engrácia, – o todo ainda salpicado 
de algum ou outro velho palácio avantajado e várias torres 
menores de igreja.

Os bairros mais novos, os ocidentais, não merecem ser 
envolvidos nas ditirâmbicas apreciações de chapa que é da 
praxe dedicar ao imponente amontoado urbano. À parte 
alguns palácios, entre os quais avulta o da Ajuda, não há 
motivos de grande relevo. A própria basílica da Estrela, que 
assenta já em terreno oposto ao da vertente do rio, e as mais 
importantes manchas de verdura, a que o mesmo acontece, 
são elementos que não compensam a monotonia um tanto 
seca do casario pobre de acentuação.

Mas, como íamos apontando, por vezes a luz transfigura 
tudo e, quem tenha gozado este panorama pelas tardes 
amenas do Outono, pode dizer alguma coisa dos sortilégios 
que o pôr do Sol desperta sobretudo na encosta dos velhos 
bairros orientais que olham o Poente. Falar nisto traz-me 
à memória um pequeno episódio anedótico que, pelo seu 
pitoresco simbolismo, merece ser contado.

Há muitos anos, o falecido engenheiro Teixeira Júdice, 
que se distinguiu em estudos simbólicos da região, 
contou-me que quando ainda garoto o seu pai resolvera 
trazê-lo do Algarve para a capital para que a criança 
encetasse aqui os seus estudos. O rapaz era inteligente e 
vivia obcecado com o que lhe narravam das maravilhas e 
sobretudo das enormes riquezas acumuladas na metrópole. 
Naquele tempo não existia ainda caminho de ferro até 
ao Algarve; a viagem fazia-se por mar em vaporecos 
de cabotagem. Chegados a Lisboa ao cair de uma tarde 
esplendorosa, o miúdo, de boca aberta, fitava da amurada 
as colinas incendiadas nas galas daquele ocaso, onde já 
por entre brumas violáceas os vidros das janelas e algumas 
frontarias de azulejo reflectiam o fulgor dos derradeiros 
últimos dardejos da luz esbraseada. No seu ingénuo 
deslumbramento, o rapaz, de olhos abertos em redondo, 
perguntava: “Pai, aquelas casas são de oiro?”
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aproveitá-los no seu valor cenográfico sempre atraente, 
principalmente quando integrados em qualquer mancha 
verde ou jardim público.

Quem conheça a cidade de Estocolmo deve lembrar-se de 
que, conquanto quase plana, a meio de um dos seus bairros 
se ergue um portentoso rochedo alcantilado que ninguém 
sonhou em fazer desaparecer visto que não impede que 
sobre ele se construíssem belas casas e também porque se 
reconheceu sem dificuldade que aquela rocha viva, ataviada 
com elementos vegetais, constitui motivo de grande 
interesse pictórico.

Não deixaremos a linda capital da Suécia sem referir um 
exemplo do que em matéria de vegetação ornamental se 
pode ver por lá. Numa das praças de maior bulício do centro 
da cidade, e onde o trânsito é mais intenso – digamos – a 
placa giratória do núcleo urbano, vi há poucos anos uma casa 
de vários andares cuja fachada estava totalmente revestida 
de alto a baixo por exuberante trepadeira. – Imaginemos o 
escândalo que seria uma casa do nosso Rossio toda vestida 
de plantas trepadeiras!

Está claro que a vista não é o sentido pelo qual a nossa 
gente mais se impressione e comova. Não é lastimável, por 
exemplo, que até hoje não se deixe de manifestar o mais 
absoluto abandono dos montes da Outra Banda, abandono 
e indiferença perante as prometedoras possibilidades 
de uma arborização daqueles sítios? Que pena não se 
estender o espírito que soube criar o revestimento da serra 
de Monsanto até àquelas quebradas de uma desoladora 
nudez agravada pela fealdade das construções ribeirinhas e 
ginjalescas!

Até há poucos anos subsistiam vários grupos de 
pinheiros mansos mais que seculares que guarneciam ainda 
que precàriamente aqueles montes escalvados. O ciclone de 
1941 deu cabo destes últimos restos que espiritualizavam 
um pouco aquela margem do rio.

Quantos dos nossos conterrâneos não haverão tido 
ocasião de percorrer as soberbas margens do Bósforo, sem 
pensarem em as comparar às secas encostas que apertam o 
estuário do Tejo! E no entanto, muitos dos que andaram por 
lá são capazes de se terem deliciado com a leitura do Pierre 
Loti, cantor das belezas de Istambul.

Falando das paisagens suburbanas, não quero deixar de 
mais uma vez lançar um apelo aos que hajam sensibilidade 
visual suficiente para apreciarem a verdadeira beleza dos 
outeiros que se estendem ao longo e a nascente da Avenida 
do Aeroporto. Uma cadeia de ondulações no sopé de 
pequenas colinas virgilianamente guarnecidas de olivedos, 

desleixadas. De aí para baixo segue um amontoado de 
construções, sem interesse algum, que se precipitam em 
perfeita desarrumação como que para ali atiradas a eito 
até ao fim da encosta. Como se poderia remediar este 
desagradabilíssimo aspecto tão comprometedor do sentido 
visual e da noção de decoro a que um local nestas condições 
pareceria dever obrigar? – Pensar em arrasar tudo e planear 
de novo obra à altura do sítio, julgamo-lo difícil; mas não 
seria aqui oportuno construir-se à frente daquele trouxe-
mouxe uma boa cortina de arranha-céus, decentes, bem 
arrumados, que, partindo de um plano mais baixo, à frente, 
crescessem até tapar o ignóbil coroamento da tão conspícua 
colina? Tanto mais que parece existir um prurido de dotar a 
cidade com arranha-céus. Aqui não fariam senão bem e é de 
notar que o local é simplesmente excelente quanto a sítio, 
orientação, vistas, etc.

Isto do lado esquerdo a montante da ponte; agora do lado 
oposto, a jusante, do lado direito e à frente de quem se dirige 
a Lisboa, o caso é completamente diferente. Aqui correndo 
ao longo da larga avenida há um espinhaço de rocha natural 
que se prestaria à implantação de série de vivendas isoladas 
que assim ficariam na mais pitoresco situação a cavaleiro da 
avenida e defrontando-se numa perspectiva acidentada com 
os que entram pela ponte na cidade.

O barranco de rochedo é extremamente pitoresco, 
se lhe souberem dar um arranjo por meio de vegetação. 
Algumas árvores que já ali foram plantadas fazem crer que 
se pensa nisso, pelo que nos poderíamos felicitar desde já. 
As vivendas isoladas que sobre este rochedo se viessem a 
construir, acessíveis por um arruamento do lado oposto à 
frente, gozariam de uma posição privilegiada.

As inúmeras pessoas que frequentam esta via da ponte 
Duarte Pacheco, ao regressarem nos seus automóveis dos 
arredores da capital, que ponham na sua imaginação o que 
seria este panorama, esta fachada de Lisboa arranjada do 
modo que apontamos.

Acidentes naturais no género destes rochedos existiram 
em vários pontos, mas parece nunca terem inspirado 
os urbanistas cá de casa, que julgo simpatizarem mais 
com tarefas menos escabrosas. No entanto, quem viaja 
com olhos abertos pode ver como noutras cidades do 
estrangeiro se têm sabido prevalecer destes episódios que 
tornam os aspectos citadinos mais interessantes e variados 
e ao mesmo tempo resolvem por vezes os problemas 
urbanísticos econòmicamente. Já uma vez tive ocasião de 
dizer como havíamos desprezado vários algares ou barrocas 
que existiam na área de Lisboa e como não soubéramos 
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VISTAS DE LISBOA III. NO SIGNO DO TRÂNSITO

Nas palestras anteriores andámos a esvoaçar à volta 
do nosso assunto e talvez pudéssemos agora aterrar mais 
a meio das realidades. Aterrar quer dizer pormo-nos em 
contacto com o terreno, e esta palavra leva-nos a pensar na 
arte da urbanização, termo de fresca data mas que, agora que 
tudo corre mais depressa, precisa já de ser actualizado no seu 
conceito para melhor corresponder aos presentes propósitos 
de uma actividade que está perdendo cada vez mais a sua 
importância artística para se tornar num procedimento 
puramente técnico e científico.

Ainda há meio século a urbanização citadina por toda a 
parte em geral preocupava-se muito com a valorização dos 
aspectos artísticos de qualquer obra que se empreendesse 
naquele campo, criando traçados harmoniosos, perspectivas 
interessantes, monumentais ou pitorescas, dando realce a 
obras arquitectónicas ou pontos de vista curiosos, em suma 
– prevalecendo-se de todas as circunstâncias visuais que 
acidentalmente estivessem no seu caminho ou que poderiam 
ser atingidas. Por isso qualquer plano de urbanização 
importante deixava adivinhar esta preocupação de criar 
momentos felizes de beleza urbana. Qualquer planta 
revelava espírito coordenador de efeitos visuais onde hoje os 
planos de urbanização citadina mais parecem determinados 
por leis da mecânica obedecendo a imposições de ordem 
estritamente prática.

Vivemos no signo do trânsito mecanizado que parece 
absorver ou superar as outras preocupações à superfície da 
terra. O que é preciso é arranjar as coisas de maneira que 
se possam permitir maiores velocidades, facilitar o trânsito 
ao máximo por meios menos dispendiosos, cuidar do 
estacionamento dos veículos, ao ar livre ou ao abrigo. Não 
falando nos problemas exclusivamente técnicos, tudo o mais 
é secundário.

Os modernos planos de urbanização traiem estas 
preocupações que se estão tornando ideia fixa adoptada e 
por todos aceite. De aí não podermos agora depreender dos 
traçados feições topográficas que se inferiam em antigas 
plantas de certas cidades que eram mais acidentadas. 

No entanto, sendo tão imperiosa a precisão de satisfazer 
às exigências do trânsito, é curioso que ainda não houvesse 
a coragem de se pôr em prática, pelo menos a título de 
experiência, a ideia moderna (se assim se pode falar de uma 
ideia de há três anos) de um arquitecto italiano que soube 
resolver as dificuldades : a inteira superfície do terreno 
ficaria à disposição dos automobilistas, que assim nunca 
mais se queixariam de falta de lugar para arrumar o carro, e 
toda a vida comercial e doméstica só começaria da sobreloja 

vinhas e pomares – paisagem arcádica que tem resistido até 
hoje à invasão de uma maré destruidora, impenetrável ao 
apreço e sentimento inteligente da paisagem.

Creio que se houvesse uma razoável percentagem de 
pessoas que vêem e sentem estas coisas, já se teria fundado 
há muito o “Grupo dos Amigos dos Outeiros de entre o 
Areeiro e Chelas” – título extenso e sonoroso como é da 
nossa predilecção.

Este apelo entusiástico aqui fica lançado poderia acaso 
provocar em uma, ou talvez duas pessoas, de disposição um 
tanto revessa, a ideia de que aqui anda espírito reaccionário 
ou maldito saudosismo. Puro engano – apressemo-nos 
a dizer. No fundo das nossas intenções há um propósito 
prático, compreensível até aos mais progressivos 
entendedores. – Expliquemos. As realizações urbanísticas 
mais modernas, mais brasilianas, nunca dispensam lugar 
generoso para os chamados espaços verdes. Por outro lado, 
– mais espiritual ou psicológico, – é conhecida a reacção 
que a tendência para a mecanização da vida em todos os 
seus aspectos está despertando. Vai para dois séculos, 
o requinte extremado dos costumes também levou a 
sociedade a aproximar-se do primitivismo natural como 
meio de saneamento moralista. Da pompa de Versalhes, da 
dissolução dos Trianons redundou a rusticidade o rusticismo 
da leitaria da rainha Maria Antonieta. – Hoje também 
como reacção à vida materialista e progressivamente 
estandardizada, um pouco de bucolismo não pode deixar de 
fazer bem. Espaços verdes são considerados indispensáveis. 
Estes outeiros já ali existem; prestam-se ao devaneio 
repousante, antídoto das febres da vida citadina; porque não 
aproveitá-los? – Seja como for, eu teria muita honra e grande 
prazer em ser o primeiro a inscrever-se no “Grupo dos 
Amigos dos Outeiros de entre o Areeiro e Chelas”.”



O VALOR DO TEMPO. O PROGRAMA INTELECTUAL E ARQUITECTÓNICO DE RAUL LINO MARTA ROCHA MOREIRA498  3. O ARQUIVO PESSOAL DE RAUL LINO: AMOSTRA

projecto feito e aprovado ainda se tornou possível salvar a 
colina do Torel, e o edifício para a Polícia construiu-se, por 
sinal muitíssimo bem, na Rua Gomes Freire. Quer dizer 
– perante a circunstância favorável de haver ali terreno 
disponível, nem por sombras surgiu a preocupação de com 
tal obra se ir desmantelar um dos mais belos sítios do núcleo 
citadino, pode dizer-se a mancha mais civilizada de aspecto 
que imprime nobreza e interesse àquela colina que se avista 
de todo o antigo Vale Verde.

Este caso da avantajada sede da P.S.P que se pretendeu 
implantar no Torel faz-me lembrar na cidade de Ponta 
Delgada onde os ilhéus mais acordados se irritavam por 
haverem construído no ponto mais conspícuo da ribeira a 
enorme mole penitenciária, dando a quem chegava pelo mar 
de que a ilha era uma colónia penal.

Já que estamos nas Adjacentes, posso também referir 
que há alguns anos, tendo passado pela Madeira, maravilha 
do Atlântico, a Câmara Municipal do Funchal, pensava 
nessa altura em construir um teatro e como não houvesse 
terreno central em condições, achavam naturalíssimo que 
o edifício ocupasse o Jardim de S. Francisco, único jardim 
público naquela cidade! Espero que o infeliz projecto não 
tenha seguimento. Os jardins são sempre vítimas quando se 
precisa de encontrar um terreno!

 Uma e sempre a mesma despreocupação fez com que 
em Lisboa o Bairro Camões viesse a constituir um ignóbil 
amontoado de tardozes a exibir-se para quem transite pela 
Avenida da Liberdade.

Mas este mal que infestou a cidade numa época infeliz é 
como chaga que, com algum optimismo, pode parecer estar a 
querer sarar nalguns pontos. Veja-se por exemplo a corajosa 
obra que estão empreendendo a par de Santa Luzia e a que já 
chamam Varanda de Alfama.

Ainda existe entre nós muito o hábito das vistas curtas 
de quem se interessa apenas pelo que se passa no pedacinho 
da rua ou do espaço à nossa frente. É o que acontece em 
bairros inteiros à volta de Lisboa, onde as casas estão todas 
com a frente principal virada para a estrada ou para a linha 
do Caminho de Ferro, desprezando o Sol ou as vistas das 
paisagens. Conheço casas em que foram feitos alpendres 
virados para onde o Sol nunca dá… mas vêem-se da rua, 
parecendo ser o que mais importa!

Estes traços do nosso feitio, da nossa maneira de ser 
influem – escusado é dizê-lo – também nas obras urbanas 
que empreendemos. No álbum das vistas de Lisboa que 
estamos folheando, bom será lembrar que estas nossas vistas 
não são fotográficas, simplesmente; se assim se pode dizer 

para cima. – É claro que isto se conseguia com a adopção 
de plataformas construídas em consola ou de arruamentos 
no intervalo das casas à altura das sobrelojas, destinados – 
umas e outros – exclusivamente ao trânsito dos peões.

Nós hoje, parece que temos grande desprezo pelos 
acidentes do terreno que – já se vê – dificultam a tarefa do 
urbanista. Se não há desprezo pelos grandes relevo, pelo 
menos não se liga importância alguma ao interesse que 
essas ondulações mais ou menos acentuadas – cômoros 
ou outeiros, colinas ou encostas – representam não só 
para vantagem dos moradores, como pelo belo efeito que 
produzem na paisagem citadina.

Há em Lisboa pelo menos duas Ruas da Bela Vista e uma 
da Boa Vista que outrora bem terão merecido esses nomes 
pelos panoramas que delas se desfrutavam. Hoje acham-se 
todas entaipadas por casas ou por muros, mas o nome ficou 
para atestar o desinteresse com que o entaipamento se 
operou. Subsiste porém ainda a bela Alameda de S. Pedro de 
Alcântara traçada com tanta felicidade e onde porventura 
não houve coragem para eliminar este esplêndido balcão 
virado para as colinas orientais da cidade.

Mesmo defronte desta Alameda, vemos na encosta 
de lá do vale, no ponto chamado o Torel, um grupo de 
vivendas que nos prende a atenção porque embeleza a 
perspectiva; são um belíssimo exemplo do que poderia 
ser o aspecto das colinas de Lisboa. Há mais de 70 anos 
construíram-se ali essas casas com inteligente compreensão 
da responsabilidade que o sítio nos impõe. As vivendas 
delineadas por arquitectos da Itália, estão pitorescamente 
colocadas por entre arvoredo farto e têm acesso por uma rua 
que em curva se adapta à coroa da colina. As construções, 
ao gosto daquela época, são correctas e de bom desenho 
que, apesar da evolução dos estilos a que desde então temos 
assistido, pela sua dignidade e distinção – ia a dizer boa 
educação – não admitiriam que se lhes tocasse; é o caso de 
nos imporem respeito. No entanto, este bom exemplo parece 
nunca ter sido reconhecido e apreciado devidamente. É 
certo que estas moradias só se gozam bem no seu conjunto 
vistas de S. Pedro de Alcântara, e esta alameda está bastante 
afastada da colina do Torel. Eu não sei o que dizem as 
estatísticas, mas é possível que em Lisboa haja uma enorme 
percentagem de pessoas com vista curta, e assim tudo 
estaria explicado…

Uma coisa é positiva, – em nossos dias foi projectada, 
para ser erigida neste local, uma imensa edificação, 
verdadeira mole como é frequente ver-se em edifícios 
utilitários, destinada à Polícia! – Por sorte, depois do 
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de maciços de arvoredo que dão gosto ver, o bom e exacto 
aproveitamento das terras, o acabamento limpo com que 
tudo é executado.

Não quer dizer que entre nós não haja nesta coisas certa 
ordem e arrumação, mas nós sabemos que isso tudo se dá a 
muito custo por virtude de complicada regulamentação e por 
meio de grande aparato fiscalizador por parte das câmaras e 
de outras autoridades. – Importa dizer estas coisas porque 
são básicas, fundamentais, e explicam radicalmente a 
grande dificuldade que existe em remediar muitos aspectos 
desordenados, muito desleixo e grande fartura de mau gosto 
que por aí encontramos por toda a parte.

Depois deste desabafo, bem ingrato mas que seria ilícito 
passarmos em branco, consolemo-nos – se formos capazes 
– pensando que em certos sectores há coisas que têm 
melhorado, ainda que lentamente. Mencionemos hoje como 
único exemplo o que em matéria de jardinagem e arborização 
se tem feito em lugares públicos da capital. Mas o triste é 
que tudo isto, – se sai bem, passa despercebido da maioria 
indiferente; se sai mal, ou se anda desleixado, a mesmíssima 
maioria ou não dá por isso ou aproveita a oportunidade para 
dizer mal com todo o gosto. Um dos males, porém, é se há 
entendidos para preleccionarem sobre as artes jardinísticas 
e paisagísticas, faltam os bons jardineiros. Quando eu 
era pequeno e que o meu Pai tinha um jardim em Sintra e 
outro em Lisboa, lembro-me de ouvir dizer ao de aqui que 
há plantas que atripam pelas paredes acima, enquanto que 
o de Sintra afirmava que elas atropam. Qual deles teria 
razão? – No que respeita esta tão simpática classe, suspeito 
que de então para cá não houve nela grande mudança. E eu 
que tanto sonhei que em Monserrate se iria fundar uma 
autêntica escola de jardinagem – tornando-se assim mais 
fácil manter e custear a conservação daquela maravilhosa 
quinta com a colaboração da dita escola! – A instituição não 
foi julgada necessária nem tampouco recomendável.

Mas reparo que, desviando-nos do nosso assunto, já 
estamos em Monserrat. Voltemos asinha para a capital. 
Evitemos porém a velha estrada, tão bela – uma das mais 
belas, mais poéticas, mais evocadoras estradas do velho 
Portugal. Os homens do volante execram-na por ser estreita, 
acidentada, cheia de curvas, e porque, com as aborrecidas 
belezas da paisagem, ela distrai o verdadeiro desportista 
impedindo-o de ir a mais de 30 ou 40 K. à hora. – Tomemos 
então o nosso helicóptero e voltemos à cidade qua ainda lá 
temos muito que ver.

– são ectoplasmáticas, como se exprimiriam os espiritas, e é 
com sua licença que empregamos o termo. As nossas vistas 
são de origem psíquica mas sem serem emanadas de um 
médium…

Agora voltando à terra, continuemos. Os elementos 
psicológicos não se podem separar das realizações urbanas 
particulares ou colectivas. A índole da gente e – muito 
importante – a sua educação condicionam poderosamente 
as nossas criações, por espontâneas que pareçam. Porque é 
que as antigas terras, quer fossem cidades, vilas ou aldeias, 
apresentavam sempre aspectos harmoniosos?

A índole da boa gente seria sempre a mesma de hoje, mas 
a educação, pelo menos a boa educação existia de facto e era 
geral. Nas artes da construção civil, na arquitectura, a escola 
talvez fosse menos liberal mas ensinava uma linguagem 
clássica que ao menos era clara, correcta, decorosa, e 
obedecia em tudo a umas certas regras que no exercício das 
profissões correspondiam às boas maneiras no trato entre 
as pessoas. Sem boas maneiras, as relações entre os homens 
tornam-se difíceis.

Em países onde vigoram outros sistemas educacionais 
manifestam-se fàcilmente sintomas de um certo respeito 
próprio e de uma noção de decoro que são gerais, virtudes 
que, ensinadas de princípio, cedo se tornam intuitivas. 
Por isso, nas edificações e nos arranjos urbanísticos de lá 
raramente se encontram coisas disparatadas, extravagâncias, 
exotismos ou exorbitâncias. Parece que há uma certa ordem 
imanente, um entendimento tácito entre todos os da 
grei. Isto não é nenhum milagre, tem a sua explicação na 
maneira como os espíritos são formados desde a primeira 
infância. Toda a gente evita fazer tolices, não porque lhes 
seja proibido mas porque a formação da sua mentalidade 
assim o exige. Estas coisas têm que se dizer; é necessário que 
sejam ditas. Observar simplesmente que isto é bonito, que 
aquilo é menos feio, dizer que isto saiu acertado, que aquilo 
além ficou monstruoso – são coisas para entreter mas pouco 
adiantam. Eu ficaria pouco bem com a minha consciência se 
não procurasse ir mais fundo na razão do que é errado, triste 
ou desanimador, e para que se não pense que tudo que temos 
estado a dizer seja fantasia, basta que olhemos com olhos de 
ver qualquer colecção de fotografias de outras terras, como 
termo de comparação. Não apenas fotografias de pormenor 
feitas expressamente, mas vistas gerais tiradas de avião. 
Aqui fere a atenção o bem arrumado que tudo está, a nitidez 
dos traçados e as linhas que extremam propriedades ou 
limitam os diferentes campos, a boa ordem na implantação 
das casas, como elas se acham agrupadas e bem guarnecidas 
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um inquietação opressiva e um sentimento de insegurança 
sobre a cidade. Ao longe já se ouviam tiros isolados e de 
quando em quando uma descarga compacta. Pela baixa 
iam-se correndo precipitadamente, umas a trás das outras, 
as portas onduladas dos estabelecimentos, com um estrondo 
que se confundia com o das metralhadoras. Eu tive a sorte 
de apanhar um dos últimos carros eléctricos que se dirigiam 
pressurosos para a recolha que era para os lados que eu 
morava. Naquele momento o Rossio estava deserto, nem 
viv’alma, todos os cafés e estabelecimentos fechados. O 
carro eléctrico em que eu ia passou de lés a lés, como gato 
perseguido, sem parança nem hesitação. Se a praça fosse um 
lago e o eléctrico um vapor, a sensação seria a mesma.

Hoje felizmente o quadro é bem diferente. – Eu gosto 
do Rossio, que reune características da vida burguesa e tem 
uma animação multiforme e mais variada. Quando quero 
sonhar, meto-me em Alfama ou dirijo-me às docas; para 
ver as elegâncias passo pelo Chiado; se precisasse de me 
aborrecer, já sabia que tinha de ir até às chamadas avenidas 
novas e olhar para certas casas, – mas se me quero sentir 
integralmente em Lisboa, eu, que sou alfacinha dos quatro 
costados, então fico-me pelo Rossio.

A praça foi gisada como um conjunto arquitectónico de 
grande simplicidade, mas com aspecto digno e decoroso. 
Exigências do comércio fizeram com que acabasse por ser 
permitida a transformação radical das lojas a toda a volta, 
o que estava certo como adaptação à vida moderna. As 
modernizações foram-se estendendo pelas paredes acima, 
acabando por depassar em muito na sua altura com a 
exorbitância dos enormes cartazes luminosos. Processo 
comercial que se justifica mas que foi levado a extremos de 
licença afogando, por assim dizer, os lados da praça numa 
orgia de anúncios.

Hoje, a antiga regularidade extremamente sóbria dos 
primitivos tempos já se não pode apreciar, não se vê; a 
primitiva ordenação arquitectónica da praça já não existe, 
– é uma convenção ideal que só vive na imaginação dos 
espíritos curiosos, ininteligível para a actual geração. Porque 
insistimos na sua restituição? – O velho Rossio acabou; viva 
o Rossio Novo!

Haveria maneira de valorizar a actual praça, elevando o 
diapasão da sua categoria. Digamos como. – Já observámos 
que a velha disposição arquitectónica estabelecida com 
tanta simplicidade e regra, tinha um ar muito digno, mas 
era de uma extrema modéstia que não se coaduna com o 
actual gosto mais exuberante, nem satisfaz às necessidades 
do comércio; a velha ordenação já muito deturpada no lado 

VISTAS DE LISBOA IV. O ROSSIO EM FOCO

Um grande alvoroço entre os pombos do Rossio que, 
num pé de vento, rastilham barafustando para todos os 
lados, e o nosso helicóptero baixa no meio deles até pousar 
com jeito no empredado às ondas que resta do trabalho dos 
últimos grilhetas que ainda existiam ao tempo da rainha 
cognominada A Boa Mãe. Caímos como a mosca no meio da 
gema da cidade.

Em geral gosto mais de visitar as cidades em dias normais 
de trabalho, quando não há festas, quando a cidade não está 
com febre que faz elevar a sua temperatura usual. Não quero 
dizer que não guarde também recordações de momentos 
excepcionais na vida das grandes urbes e que alguns destes 
momentos não me hajam ficado gravados para todo resto da 
minha vida.

Quando estivemos em Roma durante a última guerra, 
foi-nos dado assistir a um espectáculo extraordinário e 
impressionante cuja repetição eu desejo que tão cedo os 
romanos não tenham ocasião de apreciar. O obscurecimento 
nocturno obrigatório fazia-se com máximo rigor, ao ponto 
de, nas ruas, ser preciso apalpar as paredes para se encontrar 
a porta de entrada do hotel, do teatro ou de qualquer 
restaurante. As trevas eram absolutas. Aconteceu porém que 
sobreveio um período de lua cheia. À amabilidade do nosso 
ministro ficámos devendo um inesquecível passeio nocturno 
no seu automóvel pelas ruas de Roma. A eloquência dos 
aspectos da cidade eterna envolta nas sombras sinistras 
é indizível. Do negrume que tudo invadia erguiam-se no 
Forum Romanum os escombros carcomidos de ruínas 
espectrais onde aqui e além uma ou outra coluna esbelta 
banhava o seu corpo de mármore virginal no suave clarão 
luarento.

Enquanto que na ingente carcassa do Circo Máximo, 
num cenário de inferno extinto, parecia que daquelas 
cavernas soturnas saíam os últimos ecos do Império 
Romano agonizante, – do outro lado da cidade sobre a 
basílica de S. Pedro, elevando-se na palidez do luar, a cúpula 
miquellangelesca era como que o coroamento sublime de 
uma civilização perigosamente evoluída.

Mas nós não estamos em Roma, cidade eterna, estamos 
na velha Olísipo conquistada aos moiros. Aqui neste 
mesmo Rossio também já tive uma experiência que prefiro 
não ter de repetir. Era no tempo das mutações políticas 
que se operavam, ora de um lado ora do outro, com uma 
violência por vezes trágica e invariàvelmente escusada, 
com o resultado de tudo permanecer mais ou menos 
sempre na mesma. Não me lembro da data que isto se 
passou, mas recordo-me de que naquela manhã pairavam 
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resolvida por meio de vias de sentido único. Então porque se 
insiste neste problema se ele já teria sido resolvido?

Ao contrário do Terreiro do Paço, que é todo dedicado 
às actividades políticas ou administrativas dos diferentes 
Ministérios, o Rossio dá-nos uma síntese das actividades 
buliçosas da burguesia. É dominado pelo classicismo 
tradicional do Teatro D. Maria II que, com a serenidade da 
sua atitude arquitectónica se impõe através dos tempos 
ao respeito das massas populacionais, conservando-se 
indiferente à sarabanda das modas e dos modos. As suas 
portas sempre fechadas para o lado da praça parecem 
indicar, entre as manifestações de Arte e a população, as 
relações não são intensas nem muito cordiais. Mas no nosso 
Forum Lusitanum não falta animação, que nos últimos 
tempo sofreu certa mudança nos aspectos tradicionais. 
A época dos Cafés está em declínio, ou porque o tempo 
agora vá escasseando para a cavaqueira ou porque se tenha 
evidenciado a inutilidade da boataria que ali se gerava 
copiosamente. Em compensação está-se criando desde a 
última guerra uma concentração de turistas estrangeiros 
que acrescentam uma nota interessante às esplanadas das 
pastelarias, sucedâneas dos Cafés.

Não abandonaremos o Rossio sem dizer alguma coisa 
sobre as fontes que ornamentam o centro da praça. Tão 
habituados estamos a vê-las que chegamos a esquecer que 
elas não têm categoria para tão honroso lugar. Não estão à 
altura de uma capital em intenso desenvolvimento. Estas 
fontes foram encomendadas com boa intenção por alguém 
que não tinha a consciência dos valores relativos nos casos 
que envolvem responsabilidade artística. As suas peças de 
ferro fundido – taças, náiades, sereias etc. são produto de 
uma indústria francesa importante no ramo da fundição, que 
usa de catálogo organizado permitindo à clientela escolher 
o modelo mais conveniente em tamanho e em preço. Sereias 
de dois únicos modelos fazem toda a festa no povoamento 
dos ditos lugares que lhes foram destinados. As figuras são 
bem modeladas, sem dúvida, mas o conjunto não passa de 
um conjunto industrial. A matéria em si não tem nobreza 
– ferro fundido que demanda pinturas periódicas com a 
agravante de escolherem sempre um verde de espinafre em 
esparregado que chega a tornar as fontes ridículas.

Há pouco tempo, na exposição que se fez da obra 
de Diogo de Macedo, havia lá entre os desenhos um 
interessante esboço aguarelado de qualquer pequena praça 
numa cidade provinciana da França, onde se divisava no 
primeiro plano uma fonte idêntica às do Rossio. Quantas 
outras iguais não haverá espalhadas pelo mundo!

ocidental da praça já se não salva na balbúrdia dos anúncios 
luminosos que tudo invadem. Por isso eu concordo com o 
estudo elaborado ùltimamente na Câmara para a construção 
de uma colunata à volta dos três lados do Rossio onde se 
acham os estabelecimentos comerciais que assim ficariam 
dotados de suas esplanadas bem abrigadas em excelentes 
condições e com terraços corridos por cima, ao nível dos 
primeiros andares. Mesmo arquitectònicamente, a praça 
ficaria muito valorizada.

Mas eu iria mais longe, como há pouco tive ocasião 
de sugerir à Comissão de Arte e Arqueologia da Câmara; 
eu proporia que se eliminasse a extremidade Norte 
(de prédios menos fundos) da ala do Oriente, pondo a 
descoberto a fachada da igreja de S. Domingos, Monumento 
Nacional. O recente incêndio poupou esta frontaria que 
tem muita majestade, com as suas belíssimas proporções, 
pomposos vãos de fino desenho e uma empena de arremate 
desenfastiado que se recorta com graciosa afoiteza de 
encontro ao céu.

Quem não poderá pôr na sua imaginação o soberbo 
efeito que faria para quem sai da Estação do Rossio, dar 
de frente com a imponente fachada de S. Domingos? Toda 
a Praça de D. Pedro IV ganharia com esta inovação com o 
amplo rompimento para o Largo de S. Domingos a praça 
pareceria maior e ficara enriquecida de novas perspectivas 
que também valorizam o próprio adro da igreja e o aspecto 
do Palácio da Independência. Enfim, teríamos um Rossio 
mais variado e com o seu âmbito acrescido sem desvantagem 
para o trânsito.

Só me referi à frontaria do templo; não entrei no 
debatido tema se a igreja seria de reconstruir ou não. 
Dantes, estes dilemas não existiam. Até há pouco tempo, 
em qualquer parte, o que tinha maior importância eram as 
edificações necessárias, merecedoras de respeito ou úteis 
para a sociedade; os arruamentos serviam para estabelecer 
a comunicação entre estes diferentes pontos importantes. 
Hoje parece dar-se justamente o contrário disto, – primeiro 
importam as vias de trânsito, que se estendem, endireitam e 
se alargam para facilitar o mais que for possível a velocidade 
acelerada dos veículos motorizados; – os edifícios vão sendo 
enxotados; eles que se arranjem!

Parece-me não oferecer dúvida que a igreja de S. 
Domingos é a mais frequentada pelos fiéis de Lisboa, e 
uma das principais razões deve ser a sua localização tão 
central. Sem falarmos em motivos históricos sentimentais, 
lembro-me de ouvir dizer ainda no tempo do Engenheiro 
Duarte Pacheco que a questão do trânsito havia sido 
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VISTAS DE LISBOA V. DO ALTO DO MIRADOURO

«Façamos hoje uma digressão romântico-vagabunda 
pela cidade, ao sabor de imaginação, tomando notas ao 
acaso, misturando observações com sugestões, apologia com 
censuras, sentimentalidade com frio positivismo…

Comecemos por uma passeio sem bússola, um passeio à 
toa pela urbe. Há coisas na vida que só aprendemos a apreciar 
depois que elas desapareceram; antes disso aceitámo-las como 
coisa natural, lugar comum, sem sabermos tirar partido do 
gozo espiritual que delas podemos colher.

Lisboa é pobre de monumentos, a não ser igrejas, de que 
há bastantes espalhadas pelos bairros antigos. Já repararam 
como elas enriquecem os lugares onde se acham erigidas, 
e que interesse imprimem aos arruamentos quando estão 
implantadas de viez na perspectiva? Quanto não perderia o 
Chiado se não tivesse a fachada da Encarnação ao fundo; como 
não ficaria mais pobre a Rua dos Retrozeiros com a Igreja da 
Madalena na sua extremidade oriental, ou, para quem sobe 
do Poço dos Negros, quanto não custaria galgar a Calçada do 
Combro se não fora o engodo da imponente arquitectura dos 
Paulistas que se atravessa de esguelha a meio da subida!

Os palácios antigos dão também interesse às ruas; e não é 
porque os haja sumptuosos, mas têm carácter – o que também 
vale muito. – Uma volta por algumas ruas do centro, as de S. 
Pedro de Alcântara, da Escola Politécnica, da Emenda, Vitor 
Cordon ou a da Madalena, e um salto a subúrbios como Paço 
do Lumiar ou Dàfundo, passando pela Junqueira, – nestes 
passeios teremos ocasião de apreciar a feição do urbanismo de 
antanho, e de ponderar se ainda em quase todo o decurso do 
século XIX a nossa arquitectura citadina não seria para aquele 
tempo mais especìficamente europeia do que a que se está 
vendo da época actual.

Não são apenas os monumentos, as igrejas, os velhos 
palácios, são também as simples casas que reflectem a essência 
daquelas virtudes tão prezadas que usámos designar por 
fidalguia, magnanimidade, espírito religioso, cavalheirismo, 
respeito pela pessoa humana, grandeza (mas não a 
dimensional!), – virtudes, de entre as quais, se algumas ainda 
subsistem, deve dizer-se que se acham hàbilmente disfarçadas 
sob aspectos ou formas impalpáveis e irreconhecíveis.

Vamos agora passar por um bairro que se acha 
razoàvelmente conservado nas suas características. É um 
bairro muito especial pois que reúne série de monumentos 
notáveis, miradouros de belos panoramas, inúmeros episódios 
altamente pitorescos, – o todo animado ainda por uma 
população de feição bairrista, que mantém as sua multifárias 
actividades e alguns dos seus costumes tradicionais. Falo do 
Bairro de Alfama que fica ligado ao do Castelo.

Um dia que surjam – a compreensão e a coragem 
necessárias, estas fontes da Praça de D. Pedro IV 
bem poderiam ser substituídas com vantagem para o 
enobrecimento do lugar. Em Portugal as fontes públicas e os 
chafarizes mereceram sempre cuidadosa traça e um interesse 
compartilhado pela população. Nas cidades e vilas do Minho 
existem belas fontes centrais. No Alentejo, a mesma coisa, 
desde o soberbo chafariz de D. Maria I em Borba, até às 
graciosas fontes cobertas de Elvas e de Castelo de Vide. 
Fontes monumentais de grande interesse artístico também 
se encontram em Leiria e outras. A imponente fonte do 
século XVII que até há pouco existia na praça do Bocage 
em Setúbal, há alguns anos foi dali transferida – talvez por 
acharem que não era de gosto moderno e por isso indesejável 
em meio de uma cidade tão progressiva!

Menção especial merece a fonte central da Praça de 
Geraldo em Évora, que nos prova que mesmo sem aplicação 
de motivos figurativos, se obtém um efeito verdadeiramente 
monumental. Isto faz-nos pensar que mesmo que não se 
conseguisse colaboração condigna de um escultor, apenas 
pela forma arquitectónica, pelas suas linhas e proporções, 
pela nobreza do material, seria possível dotar o Rossio de 
belas fontes monumentais à altura, ou antes para maior 
enobrecimento do nosso Forum. – Não são as fontes que 
ocupam os focos da grande elipse à frente de S. Pedro em 
Roma, formadas apenas por traçado arquitectónico sem 
participação da escultura! E que maravilhosa harmonia 
com a ambiência de todo aquele conjunto quando das duas 
taças jorram as águas em gigantescos borbotões parecendo 
que se ouvem as vozes de um coral de Aleluia! Não conheço 
conjunto arquitectónico que mais do que este se assemelhe a 
uma cantata com acompanhamento de grande instrumental 
em estilo litúrgico!

Deixemos porém os borbotões, as largas espadanas, 
as toalhas de água que com tanto virtuosismo os artistas 
italianos fazem jorrar dos mármores e do bronze das fontane 
di Roma, e voltemos para junto das modestas fontes de ferro 
fundido do nosso simpático Rossio.
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ou mirante, um belvedere não está sujeito às mesmas 
exigências que um farol ou um marco geodésico. Os primeiros 
planos, o enquadramento, são tão importantes como o 
panorama em si. Não é preciso ser-se grande artista para 
isto mesmo se reconhecer. Qualquer hábil fotógrafo sabe o 
partido que se tira de uma árvore, de um tronco ou ramo, de 
umas colunas no primeiro plano, que dão escala, contraste 
e interesse ao quadro. Mas a nossa gente, com a falta de 
sensibilidade para estas coisas, que a caracteriza, e também 
por sofrerem da mania que eu chamo estatística, o que mais 
lhes importa é verem tudo desafogadamente, poderem contar 
o número de concelhos que se avistam, a quantidade de vilas 
que se lobrigam, saber quantas serras se exerçam ao longe e 
ouvir dizer as léguas que distam até aos confins do horizonte, 
em dias claros – bem entendido… Lembro-me sempre do 
funcionário da conservatória de certa região, que, levado 
a acompanhar um grupo excursionista, quando chegou ao 
alto da montanha celebrizada pelo panorama que de lá se 
desfrutava, não encontrou outra maneira de exteriorizar o seu 
apreço da paisagem senão pela exclamação admirativa – “Que 
imensidade de prédios rústicos e urbanos!”

Do alto deste miradouro é ocasião de olharmos a cidade 
sem nos deixarmos ofuscar por eventuais encantamentos da 
luz. A luz da nossa capital só raras vezes corresponde à fantasia 
dos poetas; em Lisboa, o que predomina é uma luz crua e 
dura que dá ao panorama uma aspereza difícil de atenuar; 
falta-nos quase sempre a amenizarão das brumas ou neblinas 
que envolvem outras cidades numa atmosfera mais doce e 
conciliadora.

Uma das coisas que na desarrumação geral do casario nos 
chama a atenção é o colorido das casas. É assunto que tem sido 
muito debatido, certo de serem as construções pintadas das 
mais variegadas cores. Tem-se querido mesmo regulamentar 
este uso um tanto abusivo da pintura. – Vale a pena considerar 
a maneira, que é característica, como se pretende regulamentar 
tudo por meio de prescrições. Houve um tempo em que 
se proibiu o forrar de azulejo as frontarias, talvez por que 
tivesse havido algumas de muito mau gosto mais tarde, como 
começassem a surgir por toda a parte fachadas de mármore 
serrado e pulado, dando a impressão de que não havia senão 
lojas de barbeiro, – vá de proibir o emprego de mármore polido; 
há pouco quis-se também regulamentar a pintura de frontarias 
a cores, e já se vê que não houve maneira de acertar preceitos, 
determinar tons, definir harmonias prevendo as eventuais 
justaposições, estabelecer tabelas de cores etc. Escusado é dizer 
que se teve de desistir. O mesmo aconteceu por último com o 
uso das grelhas muito em voga actualmente e que o Município 

Em boa hora foi decretada a intangibilidade deste bairro. 
Algumas pessoas que se moveram neste sentido conservador 
eram dotadas porventura de sensibilidade artística, o que 
é muito pouco frequente entre nós; tinham certamente 
interesses de ordem etnográfica ou arqueológica, mas bastava 
que tivessem simplesmente inteligência para compreender o 
valor da conservação deste núcleo castiço, reconhecendo as 
suas qualidades apreciáveis e até as vantagens materiais que 
deste conjunto advêm à indústria do turismo. – Conserve-se 
este aglomerado com as suas características, leve-se até fim 
a sua higienização sem prejuízo do elemento pitoresco e – 
(não perca por se mencionar em último lugar) – defenda-se 
o sítio tenazmente da ofensiva folclórico-turística, com 
os costumados embonecamentos, a adulteração do que 
é castiço, o acrescentamento de berloques irritantes que 
só impressionam a gente a quem os espectáculos de mau 
gosto revisteiro de todo embotaram as suas faculdades de 
discernimento.

Mas o bom critério nestes assuntos é difícil de se manter 
entre nós onde os lugares-comuns convencionais estafados 
exercem sempre a sua preponderância, em alheamento 
das realidades mais interessantes. Vi há pouco tempo com 
satisfação que uma pessoa com larga responsabilidade na 
gerência municipal impedia que se estabelecesse um qualquer 
posto de venda de postais ilustrados e lembranças folclórico-
turísticas que implicava o desalojamento de alguns antigos 
moradores bairristas. – Não, o elemento etnográfico que 
é preciso conservar no seu sítio, na sua ambiência, é mais 
importante, mais essencial, que o estabelecimento de mais um 
posto de venda de bugigangas de estilo revisteiro.

A exploração turística, se a quiserem ter, está ainda para 
ser criada e demanda de muito gosto – bom gosto – e de 
bastante inteligência. A alguém que emitiu a opinião de que em 
Alfama só se deviam conservar os monumentos e os edifícios 
que tivessem interesse arquitectónico, tive de responder 
procurando elucidá-lo por meio de uma imagem flagrante e 
de rápido alcance· “Meu caro Sr., isso não é assim; o bairro 
não vive só de arquitectura mais ou menos monumental, 
não prescinde de outros elementos, sem os quais a Alfama 
não seria Alfama. Nisto o bairro tem uma semelhança, uma 
qualidade que é também comum à sanduiche; esta exige um 
mínimo de duas espécies para que se possa constituir um 
indispensável entremeio, porque só com uma espécie não há 
sanduiche nem possibilidade de a termos, só com pão ou só 
com fiambre não há sanduiche.

Estamos aqui num bairro de miradouros. Acêrca destes 
sítios também abundam ideias convencionais. Um miradouro 



O VALOR DO TEMPO. O PROGRAMA INTELECTUAL E ARQUITECTÓNICO DE RAUL LINO MARTA ROCHA MOREIRA504  3. O ARQUIVO PESSOAL DE RAUL LINO: AMOSTRA

da Nação, tendo a consciência de haver cumprido o seu 
mandato na terra que lhe serviu de berço! Que soberba 
aparição, para quem viesse da Madalena, ver o cavaleiro 
Condestável exposto ao formigueiro dos habitantes que dia 
a dia por ali passam na caminhada entre os velhos bairros e 
o centro dos negócios. E que desvairamento o de tirarem o 
Codestabre do seu respeitoso lugar que lhe estaria destinado 
aqui, privado da ambiência que lhe seria própria, e de quererem 
colocar a estátua do beatificado herói, indo dos limiares da 
Idade-média, naquela desabrida vastidão do Parque Eduardo 
VII, no encalço do Marquês de Pombal que o sobrepuja em 
dimensão material; que loucura de erguerem ali a estátua do 
santo guerreiro português sem relacionamento histórico ou 
de ambiência cenográfica com o local, como se se tratasse de 
qualquer figura da casta de um Bolivar ou de um Lafayette!…

Que diabólica confusão! Que estranha mistura de alhos 
com bugalhos!

E mais não diremos por hoje.
XII.960»

julgou serem excessivas. Também neste caso se preparavam 
para emitir prescrições proibitivas ou restritivas. Mas como? 
Está visto que estas grelhas são na maioria dos casos de 
grande utilidade; como se há de então designar onde elas são 
admissíveis? É claro que também aqui se teve de desistir.

Está provado que o mal não é dos azulejos, nem do 
mármore pulado, nem das cores, – o mal todo está na falta de 
discernimento e de bom gosto. Ora isto não são virtudes que 
caiam do céu, mas o seu cultivo pode e devia ter sido desde há 
muito iniciado.

Do alto deste miradouro verificamos que o colorido da 
casaria, regulamentado ou por regulamentar, é um elemento 
apreciável e que, na pobreza arquitectónica da nossa capital, 
ameniza a sensaboria inexpressiva da maioria das ruas. 

Haveria outra condição para tornar o panorama geral 
muito mais atraente:  existência de grandes manchas ou de 
abundância de verdura.

Na verdade, muito se tem feito em Lisboa nos últimos 
anos. A diferença que existe em certas ruas, como a 24 de 
Julho – por exemplo –, entre o que elas foram e hoje são, é 
notável; a quantidade de pracetas ajardinadas ou arborizadas 
que têm surgido nestes tempos correntes; o simples facto de 
se haverem transplantado pinheiros adultos para o meio da 
cidade, sim – de se terem transplantado um grande pinheiro 
manso e um sobreiro para junto do Rossio, – tudo isto define 
a boa orientação que hoje impera nestes serviços da Câmara 
Municipal.

Mas não está tudo ainda consumado no que importa o 
panorama da urbe. A arborização do Monte Agudo é um belo 
exemplo que deve ser multiplicado. Têm-se posto muitas 
árvores com acerto, – por exemplo no bairro de Alfama – 
ciprestes, oliveiras etc., mas faltam parreiras, sempre tão 
adequadas nos bairros populares.

São horas de acabarmos o nosso passeio; desçamos dos 
altos miradouros, fazendo caminho pela Sé. Monumentos 
veneráveis contam-nos a sua história, enriquecendo, 
ilustrando, completando assim para quem os observa com 
sensibilidade o interesse que a sua arquitectura ou o seu 
pitoresco nos possam oferecer. – Eu vou mesmo mais longe, 
gostando de acrescentar ao que os monumentos nos contam, 
as hipotéticas visões que mais ambiciono e acarinho num 
desejo de enaltecer a nossa cidade. E é assim que sempre que 
passo pela Sé de Lisboa, imagino que vejo erguida a par da sua 
torre do lado do rio a estátua do beato Nunálvares.

Como ficaria bem a figura do herói, na sua montada, 
avultando sobre um bloco de leda muito simples e austero, 
postado ai como sentinela da fé cristã e fiador da integridade 
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basta esta sentença: “A casa é uma máquina de viver”, para que 
se compreenda perfeitamente aonde nós queremos chegar.

Para encurtarmos a explicação que já vai longa, saltemos 
à conclusão que se impõe, – a arquitectura do passado e a 
construção moderna, não as podemos apreciar pelo mesmo 
prisma. O sentimento da Arquitectura foi criado, cultivado e 
apurado na sucessão dos tempos e é como um vinho velho, 
com as suas virtudes características, para regalo de quem ainda 
não tenha o paladar embotado.

A construção moderna, que só cuida da eficiência prática, 
que só ambiciona dar satisfação a funções utilitárias, não tem, 
nem precisa, nem deseja ter pergaminhos de antiguidade. 
Ela só pede que a apreciemos na idêntica disposição com que 
examinamos qualquer máquina, com a nossa inteligência mas 
sem mais emoção que a que dispensemos ao observar um 
tractor, uma central de electricidade, um silo ou uma máquina 
de lavar roupa.

Posto isto; estabelecida esta separação entre os alhos 
e os bugalhos, percorramos os lugares onde se encontrem 
quer o antigo quer o moderno, o tradicional e o presentista, 
e façamos calmamente as considerações que os casos nos 
impuseram. As duas concepções existem, compreendâmo-lo 
bem e sem desespero, e desistamos de querer harmonizar o 
que não é susceptível de ser combinado. Conformemo-nos 
com esta coexistência enquanto ela durar. Não é a isto que os 
acontecimentos internacionais nos estão a conduzir?

A selecção entre os dois caminhos, o da Arquitectura e o da 
construção já se está justificando, conforme os casos de que 
se trata. O estilo que merece a nossa aprovação onde factores 
espirituais não entram em jogo, dificilmente se prestaria 
a caracterizar a construção de uma igreja, por exemplo, 
apesar da ousadia com que alguns fantasistas têm querido 
utilizá-lo para tal fim. Isto independentemente do emprego 
de materiais novos. – Quem faz uma casa para sua habitação, 
principalmente quando ela se ache isolada entre arvoredo, tem 
toda a liberdade para criar uma “máquina de viver” a seu gosto; 
mas no projecto de uma igreja há que se ter em consideração 
variados factores de ordem psíquica. Não sei porque se 
especula continuamente em torno do problema da edificação 
de igrejas, e porque se hesita tanto cada vez que se constrói 
alguma.

Há cerca de dois anos fui gentilmente convidado a assistir 
a um colóquio organizado num meio católico juvenil com 
participação de vários eclesiásticos e de alguns arquitectos 
também jóvens que expunham as suas ideias sobre igrejas 
modernas e o modo por que deviam ser concebidas ou 
projectadas. Os jóvens artistas falavam com entusiasmo 

VISTAS DE LISBOA VI. O MODERNO E O ETERNO

«Quando hoje se viaja pelos países da Europa e que se 
visita qualquer cidade com seu passado histórico, ao qual se 
contrapõe em rebelde contraste o cenário próprio da vida 
atual, surge-nos inevitàvelmente, como questão do dia que 
se põe à nossa sensibilidade, a existência de dois mundos tão 
antagónicos que se diria não haver relação alguma entre os 
dois. Falo – já se vê – apenas da sensibilidade artística visual, 
embora nesta se incluam toda a espécie de problemas de ordem 
psíquica.

Parece não haver possibilidade de ligação entre estes 
dois mundos, tão dissemelhantes, tão opostos eles são, e 
no entanto já sabemos que há um termo que os aproxima; 
ambos estão, ou supõe-se que estejam em correspondência 
com o modo de ser, a certa mentalidade dominante nas 
épocas que esses dois mundos representam, respectivamente. 
À longa idade transacta que agora se pode considerar no 
seu crepúsculo, – chamamos-lhe tradicionalista; à que 
agora irrompe com ímpetos de fatalidade em direcção ao 
desconhecido, – é cedo para a classificarmos.

Como sejam incompatíveis estes dois mundos, já que se 
subordinam a índices distintos, não os podemos apreciar de 
um e do mesmo ponto de vista emocional. A confusão está em 
se querer dar tratamento de igualdade a termos heterogéneos, 
ou – como diz o povo – o mal está em misturarmos alhos com 
bugalhos. Imediatamente ao primeiro contacto, as cidades 
revelam-se-nos pela sua arquitectura. A Arquitectura era uma 
das três Belas Artes, – por sinal a básica. – Como Arte (com 
A grande) que era, nasceu de uma necessidade espiritual, 
nomeadamente religiosa, e conquanto o sentimento religioso 
que enformava os seus primórdios se fosse diluindo no 
decorrer dos tempos, o certo é que os intúitos da arte da 
arquitectura nunca deixaram de ser de ordem espiritual, isto 
é – nunca deixaram d procurar a expressão para sentimentos 
baseados na estética, ou seja nas regras gerais de critério e de 
gosto, nisso usando uma linguagem plástica sentimental criada 
como qualquer idioma com suas leis, a sua sintaxe e gramática, 
os seus modos e idiotismos, sempre num sentido de ordem, 
clareza e eufonia de acordo com a índole e a mentalidade da 
gente.

A arquitetura na sua modulação baseava-se sempre nas 
proporções que eram a lei fundamental da sua sintaxe. Outra 
coisa é a construção moderna, cuja modulação se baseia 
exclusivamente em dimensões. Como outra qualquer técnica, 
nada tem que ver com seja qual for a preocupação espiritualista 
sentimental. Basta a sentença enunciada por um dos mais 
esforçados corifeus do movimento desagregante dos conceitos 
milenários, pronunciado sobre a natureza da nossa habitação, 
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vão sendo em demasia os estabelecimentos bancários. Mas 
é certo que estes também têm que existir e, diga-se, que de 
entre eles alguns há que são modelares como estabelecimentos 
modernos. Certos bancos distinguem-se por uma elegância 
sóbria, não se confundindo com instalações dedicadas a uma 
clientela feminina, que reflectem outra graça, outra elegância 
mais próxima das modas que passam. Os bancos, porém, 
revelam uma elegância toda masculina que se diria inspirada 
nos preceitos de Brummel que, como se sabe, esfregava os seus 
fatos novos com um pedaço de vidro partido para lhes tirar 
o aspecto de estreados que denunciavam e que ele achava ser 
de mau gosto. Estes e semelhantes estabelecimentos não só 
constituem exemplos de bom, discreto e avisado modernismo, 
como representam ainda uma nota de civilização que actualiza 
os aspectos da nossa cidade. Podem-se mesmo apontar duas 
empresas importantes que já na Zona de Protecção do Terreiro 
do Paço, souberam conciliar o funcional com o respeito pelo 
antigo, naquela coexistência em que já falámos.

Nesta divagação urbana fomos chegando até ao Terreiro 
do Paço. Esta bela praça só vive hoje os seus raros dias felizes 
quando é teatro de solenes recepções a altas entidades 
ali desembarcadas. No demais, a grandiosa prospectiva 
transforma-se num parque de estacionamento rodeado de 
edificações setecentistas a que preside o mais belo monumento 
da capital.

No entanto,  a quem consiga abstrair do mar de veículos 
que ali se arrumam quotidianamente, que soberbas impressões 
não se lhe oferecem! – No Outono ou nos dias claros do 
Inverno, que maravilha de cenário! A praça é como um teatro 
voltado para o rio, palco emoldurado pelos dois torreões 
magnificentes que deixam livre o enorme âmbito da cena para 
a projecção das mais fantasiosas combinações de todos os 
cambiantes da luz e de todos os jogos das nuvens que ora se 
acastelam, ora se estriam ou se desfiam para campo de irisados 
efeitos. Se nos voltarmos para o lado de terra, assistimos 
ao decrescendo da claridade cor de rosa que naquela hora 
tardia anima ainda as frontarias e tinge a colina do Castelo 
sobressaindo de um céu violáceo, enquanto perto de nós já as 
arcadas da praça se debatem com as sombras azuladas que o 
entardecer consigo arrasta…

E, de facto, tudo isto está lá, existe, repete-se nas belas 
tardes, e é motivo do nosso grande enlevo e admiração, 
privilégio e prémio da sensibilidade artística. – Mas o que 
importa é que se comece por saber ver, para se preparar o 
caminho à curiosidade, por fim, à sensibilidade que nos há de 
conferir o encanto destas visões. Ora, reconheçamos que nós 
não somos de temperamento contemplativo. Mas, à parte o 

de algumas das mais recentes obras de arquitectura sacra, 
acompanhando a apologia com projecções fotográficas. 
Mostravam exemplos de umas arquitecturas insólitas e de 
uma selecção de imagens e composições decorativas que me 
pareceram mais alucinantes do que aliciantes. De facto, de 
entre estas decorações, se se não tratasse de arte sacra, – eu 
diria que algumas delas eram levadas do diabo!

Mas, chegados ao fim da simpática sessão, eu quis dizer 
alguma coisa para mostrar que tinha seguido as exposições e 
discussões com todo o interesse, havendo apenas estranhado 
que em todo aquele colóquio não tivesse ouvido uma única 
alusão à congregação dos fiéis, – a voz do povo havia estado 
ausente. Sobretudo eu teria muita curiosidade de saber qual 
era a reacção da gente em geral perante tais manifestações da 
arte moderna tão surpreendentes por sua estranheza, pela 
sua extravagância de difícil compreensão. – Então houve um 
jovem artista que muito amàvelmente me elucidou: “a gente, 
de princípio, não aprecia (mesmo) nada estas produções 
artísticas, olha-as com desconfiança e não as sente nem as 
compreende, mas, passados que sejam uns quatro ou cinco 
anos, gostam então muito delas!” – 

Ah! Pode ser que seja portanto só uma questão de hábito 
como acontece, aliás mais ràpidamente, com o sabor da cerveja 
ou do tabaco do fumo. O que eu nunca teria imaginado é que 
em matérias tão díspares, a analogia me pudesse ter vindo à 
ideia.

Pouco depois de ter acabado a primeira grande guerra, 
nos países vencidos e que haviam sido mais provados pelos 
bombardeios e geral arruinamento, começaram a surgir 
igrejas que tinham todas as condições para merecerem a nossa 
inteira simpatia. Obedeciam à necessidade urgente de criar 
um ponto de reunião para todos – e eram muitos, – os que 
procuravam comunicar com o Senhor dos nossos destinos. 
E, na indigência de meios em que se vivia, empregavam-se os 
que ainda era possível alcançar com menor dispêndio. Eram 
obras de emergência levadas a efeito sem dar lugar a veleidades 
personalistas e que, embora diferenciadas conforme as 
regiões onde eram construídas, todas deixavam transparecer 
a sinceridade dos sentimentos que as inspiravam e sobretudo 
aquela condição que tão rara se está tornando entre os artistas 
e a que nós chamamos humildade.

Alongámo-nos um pouco sobre o tema da concepção de 
igrejas, mas não nos parecem descabidas estas considerações 
quando tanto se fala de igrejas que à cidade de Lisboa falecem. 
– No entanto nem só de igrejas se compõe a capital, e os 
mesmos fiéis que a agora porventura as julgam insuficientes 
em número, talvez achem, em contrapartida, que já por cá 
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nosso temperamento, há também o espírito de observação e 
o desejo de alargar o campo emocional das nossas sensações 
para assim aumentarmos também o gosto de sentir mais 
intensamente as belezas da Vida e da Natureza. – Isto 
ensina-se nas escolas? Quem saberá responder? – No entanto, 
é a partir da infância que isto se chega a conseguir.

Num certo internato, por uma noite de lua cheia, o 
professor, que era o director da escola, quando os alunos já se 
tinham deitado, houve por bem acordá-los para que viessem 
ver um duplo arco-íris noturno, fenómeno raro naquelas 
paragens…

Passava-se isto em Inglaterra, país onde se generalizou a 
bem conhecida frase: “a thing of beauty is a joy for ever!” – 
Uma coisa de beleza é uma alegria para toda a vida!

I.1961»
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3.32. 1961. MANUEL EMYGDIO DA SILVA

Fig. 38 LINO, Raul – Manuel Emygdio da Silva. Palavras 
ditas na sessão solene comemorativa do centenário do 
seu nascimento (1858-1958). Lisboa: [Jardim Zoológico e 
de Aclimação de Portugal], 1962. [Apresentado no dia 25 
de Outubro de 1961 na inauguração da Sala de Manuel 
Emygdio da Silva do Jardim Zoológico]. Consultado no 
Arquivo da Família Raul Lino em Lisboa, Armário B: 
Pasta Relatórios, Artigos e Pareceres (5.º vol.), 956.

25 Outubro 1961
Lisboa
Jardim Zoológico e de Aclimação de Portugal

No dia 25 de Outubro de 1961 por ocasião de uma sessão comemorativa do centenário do 
nascimento de Manuel Emygdio da Silva marcada também pela inauguração de um novo edifício 
no Jardim Zoológico de Lisboa que recebeu o nome do homenageado, Raul Lino leu um discurso 
recordando o velho amigo e procurando descrever com acerto os principais traços do seu carácter 
e personalidade marcados por um forte sentido de equilíbrio.
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Alguns há que levam a vida encerrados no gabinete de 
trabalho entregues às suas investigações, aos seus estudos, 
aos seus cálculos ou locubrações, ignorando o que se passa 
no resto do mundo. Mas também há quem viaje por todos os 
países deste e doutros continentes sem ter olhos para observar, 
nestas andanças, seja o que for que não esteja incluído no 
ângulo restrito das suas preocupações.

Uns vivem absortos nas regiões da ciência pura e, 
descurando a mundaneidade, desprezam a paisagem 
humana; outros, pelo contrário, cultivam o convívio social, e 
a eloquência, mas – por exemplo – só vêem nas obras de Arte 
a maneira mais ou menos hábil de fazer bonecos, pintados ou 
esculpidos e mais ou menos parecidos.

Refiro-me às pessoas notáveis, claro está, que das triviais 
sabemos que podem às vezes distinguir-se por uma vida 
faustosa e extravagante ou de qualquer maneira singular, sem 
que por isso a sua individualidade merecesse passar à História.

Quando se trata de alguém que não só conhecemos de 
perto como, por quem tínhamos grande amizade, para sermos 
justos precisamos ter cuidado em que as lembranças que são 
mais gratas ao nosso coração não venham perturbar o juízo 
que fazemos da personalidade que queremos evocar.

Reunia a figura que hoje comemoramos muitas qualidades, 
de entre as quais algumas poderiam parecer antagónicas. 
Mas não será isso mesmo condição inerente ao traço qua já 
dissemos predominava na sua maneira de ser? Não pode haver 
equilíbrio onde não existam antagonismos. – O equilíbrio 
não é o ponto morto que limita o percurso do pêndulo das 
nossas divagações; é, sim, o instante em que o fiel da balança 
neutraliza as forças em oposição. O equilíbrio, como alguns 
quereriam, não é oito; como talvez outros preferissem, não 
é oitenta – nem oito nem oitenta. A única maneira de situar 
esta virtude é dizer que se encontra sempre numa posição nem 
tanto à terra, nem tanto ao mar. Representa os momentos 
felizes na órbita do raciocínio, os equinócios na curva do nosso 
pensamento.

Esta virtude revelava-se nos modos diplomáticos de 
Manuel Emygdio da Silva que parecia mesmo haver nascido 
para diplomata, tal a sua habilidade em lidar com as pessoas, 
a sua visão clara das situações e, não menos, pelo simples 
prestígio da sua presença. Mas o seu amor à independência 
com certeza que o afastava desta carreira em que por força se 
teria distinguido. Preferiu sempre a liberdade.

Senhor Presidente da República
Excelência;
Minhas Senhoras e meus Senhores:

Nesta época positivista em que vivemos, tudo é realismo; e 
parece que fora deste realismo só há ilusão, engano, sonho ou 
logro. Talvez por isso se nota hoje a tendência para considerar 
mais o que os homens fazem do que aquilo que eles são.

Falando do nosso admirado amigo Manuel Emygdio da 
Silva, esforçar-me-ei por ser equilibrado, embora me haja 
proposto principalmente enaltecer as suas qualidades de 
carácter e do espírito.

Quando queremos evocar ou descrever a figura de alguém 
que em tempo conhecemos, e estimámos, e que desde há 
muito desapareceu do nosso convívio, começamos por 
desenhar em mente os traços gerais que mais a caracterizavam. 
É como quando uma pessoa vem de longe ao nosso encontro; 
antes que possamos distinguir qualquer feição da sua 
fisionomia, apenas pela simples silhueta, por um gesto que se 
repete ou pela própria maneira de andar, logo conseguimos 
reconhecer quem é, inconfundìvelmente.

Para darmos o perfil moral do nosso saudoso Manuel 
Emygdio da Silva, começaremos também por tentar compor 
o traço mais vincado da sua maneira de ser, aquele que 
se sobrepõe às suas virtudes e qualidades, regulando-as, 
contendo-as na sua conveniente medida, numa condição 
imposta pelo seu temperamento e pela sua auto-disciplina.

Diligenciando traçar a linha fundamental para definir o seu 
retrato, vejo que a minha mão hesita, se não é pela comoção 
que poderia sentir, será talvez pelo receio de não acertar. 
Contudo arrisco-me; eu julgo que este traço característico da 
sua maneira de ser e que domina o estilo da sua vida sempre se 
manifestou, pelo menos desde que o conheci, por um invulgar 
sentimento de equilíbrio, sentimento que regia todas as suas 
acções, as suas maneiras e atitudes, e que, naturalmente, 
também transparecia nas predilecções do seu espírito 
civilizado.

Invulgar é de facto este sentimento, que faz parte da 
constituição do indíviduo e que, embora adquirido pelos anos 
fora, talvez deva ter a sua origem numa circunstância biológica.

As pessoas notáveis de que temos tido conhecimento, na 
grande maioria revelam sempre umas certas tendências mais 
ou menos marcadas que caracterizam a sua maneira de ser. 
Distinguem-se frequentemente no campo de acção que escolhe-
ram, fechando-se às influências de quaisquer outros meios que 
reputam estranhos aos seus interesses, e só vivem intensamente 
dentro de um quadro de ocupações dilectas ou preferidas.
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foi sempre visceralmente alheio. Não era um diletante vulgar; 
era um espírito construtivo, não viajando só por divertimento, 
senão porque sabia e gostava de tirar das suas experiências 
proveito para os que na terra pátria viviam, geogràficamente 
tão distanciados quanto apartados estavam nas coisas do 
espírito.

Fruto destas viagens foram, entre outros estudos, os 
“Encontros com Portugal”, publicação póstuma, dada à luz há 
dez anos com um fulgurante prefácio de Augusto de Castro. Só 
este pequeno e saboroso volume com o seu notável preâmbulo 
constitui por si – não falando na maravilhosa pintura do 
Columbano, – o melhor retrato que temos de Manuel Emygdio 
da Silva. Nele se evidenciam as qualidades daquele que soube 
encontrar maneira de servir o nosso país, à altura do seu 
próprio espírito e do seu gosto requintado.

Este homem de mentalidade superior deixou-se sempre 
nortear por uma tenção nacionalista. O seu nacionalismo 
era puro, espontâneo, desinteressado, e dele se pode falar 
abertamente porque nunca se deixou contaminar por qualquer 
espécie de política correntia. Obra de bom nacionalismo foi 
também a série de artigos que publicou subordinados ao 
bem achado título de “Cousas e Lousas” artigos que agora, 
compilados em dois volumes, tiveram a sua ressurreição por 
feliz iniciativa dos Amigos do Jardim Zoológico. Estes curiosos 
apontamentos versavam os mais diversos assuntos, e à parte 
o seu interesse literário ainda não deixaram de ter actualidade, 
tal o espírito de observação que revelam e a graça com que 
foram tratados. Neles se faz crítica amena e esclarecida sobre 
vielas e pechas do meio em que vivemos, de que ainda hoje 
não estamos completamente livres, nunca faltando a indicação 
das virtudes, disposições ou bons hábitos que se lhe opõem, 
sempre com o propósito de instruir os que ignoram, admoestar 
os culpados, educar os que disso mais precisam e deleitar ou 
divertir todos os leitores em seu conjunto.

Nós portugueses somos todos muito propensos a criticar 
o que por cá se encontra de mau, mas não poucos se limitam 
nesta actividade a uma atitude repreensiva dos altos poderes 
julgados responsáveis por todos os males que nos afligem. 
Manuel Emygdio também soube criticar, mas fê-lo sempre sem 
agressividade e com a isenção e elegância que correspondiam à 
sua natureza de perfeito gentil-homem. Entendeu e muito bem 
que, se há coisas que não estão certas, o seu corregimento não 
depende só de quem ocupa os altos postos de mando, depende 
também muito de nós todos que não viemos ao mundo só para 
criticar o que os outros fazem, mas sobretudo para produzir-
nós mesmos-alguma coisa de bom ou de útil para a sociedade. 
– Chegando agora também a nossa vez de fazer crítica, direi 
que há uma coisa que parece não estar certa entre nós-o haver 
pessoas a mais que se ocupam exclusivamente de criticar. 
Ora criticar também é útil, mas numa tal abundância só me 

O  nosso saudoso comemorado era no fundo um 
aristocrata, pela sua cultura, por seu merecimento, pelos 
seus gostos; o que o não impedia de se manifestar também 
como sincero demófilo. – Apesar de serem passados desde  
então mais de cinquenta anos, nunca me esqueci da maneira 
indignada como certa vez, numa questão pessoal entre 
terceiros, censurava a atitude de um conhecido fidalgo 
palaciano desse tempo pondo-se declaradamente ao lado de 
um simples industrial, alegando que este lhe merecia maior 
consideração porque proporcionava meios de vida a muitas 
dezenas de empregados.

Foi assim sempre Manuel Emygdio, respeitador de quem 
trabalha e simpatizante com os que ganham a vida com o suor 
do seu rosto. Como não seria assim se ele próprio foi sempre 
grande trabalhador; e não só à carteira em casa, senão também 
ao ar livre, palmilhando incansàvelmente as terras da Beira 
Alta quando estava em construção aquela linha de Caminho 
de Ferro que mais tarde o havia de levar tantas vezes à sua 
querida França.

As viagens foram para este artista da vida o campo 
indispensável à satisfação das suas curiosidades intelectuais 
e artísticas. Em Paris pôde expandir com largueza os seus 
anseios de cultura, frequentando teatros, exposições, 
conferências e museus, e apreciando como poucos o sabem 
fazer os encantos de uma cidade que lhe oferecia como 
nenhuma outra aquela ambiência de justa medida, de 
equilíbrio, e ao mesmo tempo aquela essência subtil e rara que 
se chama bom gosto, que tão bem quadravam ao seu espírito 
de eleição.

Veio depois um tempo em que se sentia cada vez mais 
atraído para a Itália, e isto é compreensível, por corresponder 
a um crescente amor pelas artes plásticas do passado e 
pela paisagem mediterrânica. Depois de se haver imbuído 
do espírito francês, predominantemente literário, sentia 
a necessidade de completar a sua configuração psíquica, 
deixando-se cativar pelos prodígios da Arte e da Natureza que 
o Sol da Itália não deixou de banhar e doirar desde há milénios.

No demais também não causa estranheza que se tenha 
deixado seduzir pela etologia do povo daquela península, tão 
vivaz, tão optimista, tão ardente e colorido, tão familiarizado 
com as obras de Arte antigas que abundam naquela terra de 
privilégio e tão oposto à morbidez do nosso culto do fado. 
É natural que o seu espírito completamente amadurecido 
houvesse procurado naquele país um correctivo da nossa 
índole declinante e sorumbática.

O que é admirável é que com todo este viajar Manuel 
Emygdio não sofreu a tentação de se afastar sentimentalmente 
do seu país, nem porque cedesse a uma influição da cultura 
estrangeira, que não podia deixar de ser ponderosa, nem por 
querer assumir uma atitude enfatuada ou de afectação a que 
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gratificar o nosso semelhante com alguma coisa que valha a 
pena, verdadeiramente; amar o próximo como a nós mesmos. 
Eu creio que este é o sentido do anexim popular –”Caridade 
bem ordenada, por nós é começada”. Estou convencido de 
que o nosso querido Manuel Emygdio da Silva a caminho para 
qualquer lado jamais teria despido a camisa para socorrer 
um mendigo; ele era no entanto perfeitamente generoso; 
escrupulosíssimo na remuneração devida a quem trabalha 
e de uma generosidade de alma exemplar, especialmente 
no interesse e protecção que sempre dedicou a jovens 
principiantes capazes de virem a honrar o panorama da Arte 
nacional, desde que fossem sinceros e que não procurassem 
iludir a sua falta de talento por manifestações abstrusas, mais 
extravagantes do que verdadeiramente audaciosas. Estas 
sempre repugnaram ao seu sentimento de equilíbrio.

De entre as actividades mais marcantes de que se ocupou, 
devemos mencionar o seu turismo avant la lettre que ele soube 
cultivar não só pela propaganda, como por meio de exemplos 
da sua realização prática.

É com imensa saudade que recordo as jornadas em que 
eu era levado por aquele entusiasta do turismo inteligente a 
percorrer regiões e hotéis onde nada estava preparado para o 
advento desta nova e hoje já tão desvirtuada indústria. – Foi 
numa destas jornadas de vistoria que… não será próprio eu 
dizer que tive a honra, muito menos que tive o prazer – de, em 
tão excelente companhia, ser baldeado dentro de um veículo, 
às cabriolas, por uma ribanceira abaixo na Serra do Caramulo. 
– Grande preocupação nos deu a todos o abalo sofrido nessa 
ocasião pelo nosso querido amigo.

Naquele tempo o turismo, quase que inventado no nosso 
país por Manuel Emygdio, tinha um sabor como jamais entre 
nós tornará a ter. Organizavam-se excursões de três ou quatro 
dias a regiões das mais interessantes – Figueiró dos Vinhos, 
Penacova – e à falta absoluta de hotéis, nem sofríveis sequer, 
o grupo dos amigos ficava aboletado em casa de pessoas mais 
compreensivas e mais amáveis que houvesse no sítio. Mas tudo 
era organizado e preparado de antemão pelo nosso grande 
animador secundado pelo Dr. Alfredo da Cunha.

Não eram excursões regionalistas, era um deleite de 
autêntico, castiço portuguesismo. Ali nos enfronhávamos por 
uns dias na vida aldeã, travando conhecimento com o bom do 
pároco de puro estilo Júlio Dinis; com o Sr. Administrador, que 
parecia arrancado a uma peça de D. João da Câmara; com as 
senhoras camilianas e os homens que no seu pitoresco pediam 
meças aos tipos romanescos do Eça. – Muitas vezes toda esta 
sociedade encaminhava-se para as sombras de um soito, onde 
debaixo da ramaria golpeada por manchas do sol rutilante 
agosteiro, pisando as alfombras de musgo, nós víamos chegar 
a espécie de cortejo panateneio de moçoilas todas louçãs 
carregadas com grandes cestos e cântaros à cabeça, que nos 

faz pensar num regime de alimento que nos oferecessem 
constituído apenas por sal, vinagre e “mixed pickles”. 

Não quero insistir no bom gosto do nosso saudoso amigo, 
qualidade que, sendo ilustrativa de apuro espiritual e de cultura 
esmerada, não deixa de estar sempre sujeita a uma certa 
efemeridade que depende de causas passageiras que variam de 
época para época, mas posso dizer que Manuel Emygdio não ia 
cegamente atrás da moda. Sabia muito bem justificar as suas 
predilecções e não era por snobismo que se apaixonava pelas 
obras de Arte que mais admirava.

Agora quero falar do ânimo generoso do nosso saudoso 
amigo. E faço-o só nesta altura, não porque seja uma qualidade 
acessória e secundária, mas justamente porque a reputo de 
muito principal, como que a mais nobre e mais chegada ao 
íntimo da sua personalidade, querendo por isso dar-lhe relevo 
especial.

Nesta virtude também Manuel Emygdio foi de um são 
equilíbrio. Porque a verdadeira generosidade há de ser exercida 
com equilíbrio quando se vive numa sociedade organizada. 
Tenho talvez umas ideias extravagantes sobre a prática da 
generosidade, a qual eu julgo dever começar sempre pelo 
pagamento das dívidas, morais e materiais, que porventura 
tenhamos para com o próximo, sobretudo para com aqueles 
que trabalham honestamente para que se possa manter a 
estabilidade que torna a vida suportável sem ser à custa do 
incómodo para os restantes membros da colectividade. Todos 
concordarão – por exemplo – que não faz sentido que algumas 
pessoas passem as tardes em entretenimentos chamados de 
beneficência quando, por outro lado, só com muito má vontade 
pagam as contas do alfaiate – ou da modista.

Devo dizer que a santa caridade dos homens, despindo 
a camisa que levam vestida para a ofertarem ao próximo 
necessitado, provoca sempre em mim um sentimento de 
reserva, que é talvez à primeira vista menos simpático. Quem 
assim procede neste acto de caridade, pode acontecer que 
seja um santo; esse tem já o seu lugar na hagialogia; mas 
pode também tratar-se de alguém insensível ao frio, ou então 
que disponha de camisas a mais, sem conto. – Seja como 
for, conheço vários exemplos de pessoas que pelo facto de se 
descamisarem com tanta facilidade, não deixavam às vezes 
mais tarde de causar os maiores aborrecimentos à própria 
família, ou bastante prejuízo aos seus mais queridos amigos, 
tudo por motivo da sua desordenada generosidade.

A Escritura manda que amemos o próximo como a 
nós mesmos. Está certo que assim seja; basta ser dito nos 
Evangelhos. – Se Deus me perdoa, eu gostaria de completar 
esta sentença invertendo os termos sem deturpar o seu 
conteúdo divino. Amar o próximo como a nós mesmos 
implica, primeiro que tudo, que nos amemos muito 
satisfatòriamente a nós próprios;  só assim poderemos 



O VALOR DO TEMPO. O PROGRAMA INTELECTUAL E ARQUITECTÓNICO DE RAUL LINO MARTA ROCHA MOREIRA512  3. O ARQUIVO PESSOAL DE RAUL LINO: AMOSTRA

precipita a evolução do modo de ser e de pensar das pessoas 
mais impressionáveis e mais acordadas. Nestas alturas, a 
esperançosa geração acabada de aparecer julga sempre que ela 
é a primeira de uma nova era que se iniciaria precisamente 
quando os jovens atingem a idade de barafustar, e que ela teria 
por missão dar começo a qualquer coisa de novo, embora se 
não saiba ainda bem o quê, conquanto seja diferente do padrão 
de vida válido até então.

Ora é sabido que estas épocas de crise são normais 
e salutares. Sem elas viria a estagnação, a anquilose 
nos movimentos que provocam o renovo das ideias e o 
alargamento das nossas faculdades imaginativas. – Ninguém 
o nega. Não raro também por vezes sai, felizmente, qualquer 
coisa de bom, de aproveitável, destas remexidas que algumas 
pessoas mais timoratas teimam em achar incómodas.

Dizem os entendidos que, nas obras dramáticas de todos 
os tempos há só um número muito limitado de motivos que 
inspiram os dramaturgos ou os poetas. A maneira de tratar os 
assuntos – essa – é ilimitada, mas os motivos, na sua essência, 
não mudam; são sempre os mesmos. Eu creio que um destes 
motivos que nunca deixarão de subsistir, é o eterno problema 
da transição entre duas épocas, que se resume quase sempre 
num mal-entendido entre a juventude e a geração anterior. 
Esta, a geração dos mais velhos, possuidora já de saber 
acumulado e de experiência feito, numa espécie de deformação 
mental, tende a abusar da sua inegável autoridade, adquirida 
por direito próprio, e não reconhece que a juventude não 
tem culpa alguma de chegar sempre tarde à época que está 
decorrendo, quer dizer – sem tempo para bem se aperceber 
para as vicissitudes que vai ter que enfrentar –circunstância 
que a inibe de se pôr imediatamente a par dos mais velhos. 
Mas, como digo, a juventude não tem culpa alguma deste 
atraso; é uma condição apriorística. Chega tarde, mas acaba 
por se pôr em dia à maneira que se vai desenvolvendo a sua 
maturidade. Por seu lado, os jovens não perdoam aos anciães 
aquela grande antecipação no seu apetrechamento para a 
vida, esquecendo-se de que estes também não podem ser 
inculpados de já alguma coisa haverem aprendido antes que 
os novos apareçam, sobretudo os que estiverem acordados; 
mas a nova geração procura por todos os meios desfazer nessa 
prerrogativa natural, negando aos mais velhos, por princípio, 
qualquer valor.

É, como dissemos, apenas um mal-entendido. A juventude 
por sua natureza é irreflectida e não se deixa convencer 
fàcilmente. Por vezes, nem o diabo é capaz de se avir com 
ela. – Mefistófeles, com toda a sua argúcia, por uma vez que, 
disfarçado de velho professor catedrático, se quis divertir 
à custa de um jovem bacharel, depois de haver debalde 
proferido os mais sisudos argumentos e de ter que dizer 
a meio do diálogo: “Tu não sabes, meu amigo, como estás 

vinham servir os deliciosos manjares invariàvelmente coroados 
pelo clássico arroz doce… O que o turismo perdeu desde então 
em pitoresco e na sua feição mais humana e pròpriamente 
folclórica, ganhou por outro lado, sem nenhuma vantagem, em 
vulgaridade e no encarecimento geral que resulta sempre de 
tudo o que é pretensioso.

Tudo isto se passava antes da primeira grande guerra. 
Não creio que o Sol de então fosse mais brilhante, nem que os 
castanheiros dessem uma sombra mais fresca e transparente 
do que hoje; mas o pão – dizem – o pão era por esse tempo 
mais barato, e o arroz da vida, o arroz nosso de todos os dias, 
esse – é certo – não começava ainda a saber-nos a bispo.

Manuel Emygdio da Silva veio aqui hoje por uns momentos 
ao nosso encontro, como Augusto de Castro o pintou no belo 
trecho de prosa com que enceta o prefácio a que acima aludi – 
palavras que soam como o estralejar de foguetes anunciadores 
sobre um céu azul. Ouçamo-lo:

“Era uma tarde de Abril ou Maio, escreve Augusto de 
Castro. – Eu atravessava a Praça de Espanha (em cujas 
escadarias, subindo até Trinitá dei Monti, floriam nos cestos 
das vendedeiras as primeiras rosas), quando vi desembocar 
na rua lateral – [a famosa rua dos antiquários, celebrada nos 
romances de Bourget] – dois braços abertos, um fato cinzento 
às riscas, um grande sorriso com uma ponta de barbicha 
grisalha, que me chamavam de longe.

Era Manuel Emygdio da Silva – Portugal em pessoa…”.
O nosso querido amigo despede-se agora de nós, e, com 

saudade vemos a sua imponente figura afastar-se, caminhando 
naquele seu andar compassado e seguro que inspirava 
confiança e simpatia e que tão bem reflectia a linha moral da 
sua pessoa.

Homens assim são necessários, são indispensáveis. Manuel 
Emygdlo da Silva, com a sua educação perfeita, a sua cultura 
arredondada, o seu carácter independente e a sua inteligência 
compreensiva, possuído daquela qualidade rara entre todas 
– o equilíbrio –  homens assim são talhados para fazerem 
parte de um escol que tem por missão tácita, e porventura 
inconsciente, de suavizar o embate de duas gerações que se 
sucedem atenuando os mal-entendidos inevitáveis, refreando 
ímpetos bravios, impedindo as violências, corrigindo o exagero 
e a insensatez –numa palavra zelando por que as grandes 
mudanças no rodar dos tempos não redundem em catástrofe.

As gerações sucedem-se incessantemente, dia a dia, 
pode-se dizer por conta-gotas; as mortes e os nascimentos 
repetem-se como os minutos no mostrador de um relógio, 
mas, periódicamente, por um grande acontecimento político 
ou por uma guerra, por uma sensacional descoberta científica 
ou técnica, pela influência de uma forte personalidade ou de 
um grupo, ou seja pelo que for, dá-se um surto, um movimento 
colectivo, um ímpeto revolucionário entre a gente nova, que 
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levados. – O progresso é uma quadriga célere e impetuosa que 
nos arranca da penumbra inerte – ele que venha! – mas nesta 
carreira arrebatada, os nossos votos devem ser que nunca 
deixemos de sentir a acção dos espíritos apolíneos, vigorosos, 
animados de sentido construtivo e altruísta que nos saibam, 
queiram e possam guiar no caminho dos reinos da claridade!»

sendo insolente”, dá a discussão por infrutífera e despacha 
o moço escolar observando, com a sua velha sabedoria, que 
“o mosto, por mais absurdo que seja o seu comportamento, 
acaba sempre por dar qualquer vinho”. – E a verdade é que o 
vinho novo pode vir a ser excelente. Mas a última palavra do 
sábio Mefisto, e a mais profunda, vem em seguida quando ele 
aborrecido se volta para a plateia e, verificando que a juventude 
se mantém completamente indiferente às suas considerações, 
lhes diz então: “pois sim, seja! Mas tomem nota, fiquem 
sabendo – o diabo é velho; envelheçam também se o quiserem 
compreender!”

Mas todo o perigo está nos desmandos que nestes tempos 
de crise sempre surgem. Mau é quando se pretende cortar 
com o passado, fugir dele como se de moléstia perniciosa se 
tratasse. É curioso observar como às vezes os mais incendidos 
propagandistas destas ideias iconoclastas se exprimem com 
verdadeira paixão, eloquentemente, numa linguagem castiça 
a que não falta elegância, não se lembrando de que o idioma 
de que tão bem se sabem utilizar foi sendo clarificado, pulido 
e enriquecido no decurso de vários séculos até atingir a sua 
actual perfeição e maleabilidade, e assim, pelas mesmas armas 
de que se servem, desmentem a doutrina que com tanto ardor 
apregoam.

É característico dos tempos presentes. Vivemos numa 
época cientista e de tecnicismo, em que uma sucessão de 
descobertas e invenções maravilhosas não deixam de inflamar 
a imaginação, até a dos mais leigos. Estamos habituados a 
ver os jornais publicarem quase todos os dias surpreendentes 
notícias sobre o progresso das ciências nucleares, da biologia, 
da medicina, das incursões no espaço nunca de antes atingido, 
e fica-se deslumbrado com o caminho que as coisas levam sem 
que saibamos mesmo para onde é que elas nos vão conduzir. 
Olhamos o futuro sempre à espera de realizações cada vez mais 
extraordinárias, e compreende-se que as pessoas, por vezes 
numa espécie de vertigem, sintam que se estão desligando do 
passado.

No entanto, todo este admirável progresso não representa 
senão uma parte – e é duvidoso se ela é a mais importante – 
da nossa vida na época que decorre. –  Como íamos dizendo, 
nestas alturas é que homens como Manuel Emygdio da Silva 
nos são mais preciosos, mais indispensáveis. Reconhecê-lo e 
proclamá-lo, creio que será a melhor maneira de honrarmos 
a sua memória. – Nós precisamos dos homens que estão do 
lado do progresso moral e espiritual, os que não perderem 
o contacto com a ética imutável e que têm a noção de um 
equilíbrio superior, que é da própria essência humana. Porque 
mesmo biològicamente, a vida é equilíbrio, só existe enquanto 
há potencial de compensação, e se nós queremos salvar a nossa 
vida de homens civilizados, é preciso que não percamos o 
nosso equilíbrio no caminho por onde houvermos agora de ser 
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3.33. 1962. SOBRE ALGUNS ELEMENTOS MORFOLÓGICOS 
DA ARQUITECTÓNICA NAS ARTES PLÁSTICAS

Fig. 39 LINO, Raul – «Sobre Alguns Elementos 
Morfológicos da Arquitectónica nas Artes Plásticas». 
[Comunicação apresentada à Academia Nacional de 
Belas Artes na sessão de 21 de Fevereiro de 1962]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Fevereiro 1962. 12 f, 21 imagens. 
Consultado no Arquivo da Família Raul Lino em Lisboa, 
Armário B: Pasta Relatórios, Artigos e Pareceres (5.º 
vol.), 957.

21 Fevereiro 1962
Lisboa
Academia Nacional de Belas Artes

«Sobre Alguns Elementos Morfológicos da Arquitectónica nas Artes Plásticas» é a quarta 
comunicação de Raul Lino apresentada nas sessões da Academia Nacional de Belas Artes.
No dia 21 de Fevereiro de 1962 estavam presentes nove académicos – Reinaldo dos Santos, 
Armando de Lucena, Matos Sequeira, Domingos Rebelo, Fernando de Pamplona, António Duarte, 
José Cortez, Reis Santos e Santos Simões – que, segundo a acta da sessão, apreciaram e 
elogiaram a exposição do secretário da Academia.
A comunicação acompanhada das 16 imagens projectadas seria publicada no número seguinte 
da revista Belas Artes da própria Academia.
No entanto, a presente reconstituição permite uma melhor relação entre imagens e texto.
As legendas das imagens provêm da publicação { } e do verso das fotografias originais guardadas 
com o dactiloscrito [ ].
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       V. V. Excelências

A linguagem arquitectónica clássica é um exemplo de como 
as formas eram ou poderiam ter sido encontradas quer em 
técnicas tradicionais, quer - instintivamente, já se vê - nas leis 
da física, da estática principalmente, ou da dinâmica.

Conquanto se tenha passado um bom número de décadas 
desde os princípios da minha carreira de estudante, que aliás 
ainda não acabou – espero, não me esqueci de uma observação 
do nosso professor de História da Arte que, numa das suas 
primeiras lições procurava a difícil maneira de nos fazer 
sentir, de nos tornar sensível a forma de certos elementos na 
morfologia da arquitectura clássica. Apontando como exemplo 
a disposição de uma arquitectura romana, explicava que das 
três faixas horizontais de que ela se compõe, a inferior é a mais 
estreita e a superior a mais larga das três, tal qual – dizia ele – 
como quando se empilham ou sobrepõem três queijos macios e 
pesados. Teríamos assim um exemplo do sentimento baseado 
em leis da física.

É conhecida a atribuição da origem de alguns pormenores 
dos primeiros templos dóricos, à técnica da carpintaria por 
haver sido a madeira o material mais empregado nas primitivas 
construções, e, mais perto de nós, pode afirmar-se que o 
processo usado na ornamentação visigótica, por exemplo, no 
lavor da pedra trai a sua proveniência das primitivas obras 
entalhadas sobre as faces planas de traves, vigas ou pranchas, 
por ter sido também a madeira o material mais usado nas 
construções dos países setentrionais.

Estas descobertas analógicas que estão ao alcance de 
toda a gente, são porém as que menos despertam agora o 
nosso interesse. Mantendo a comparação com a morfologia 
das línguas faladas, podemos dizer que estes casos 
corresponderiam à formação onomatopaica de alguns termos.

A evolução das formas construtivas na Idade Média pode 
seguir-se fàcilmente analisando, num único exemplo, fases 
sucessivas de certo elemento funcional muito vulgar.

“A Arte justifica-se, mas não se explica. Justifica-se a 
necessidade da sua existência para o homem civilizado; 
percebe-se a paixão que as obras de Arte despertam e o 
empenho posto na sua observação. Mas o mistério da sua 
génese persiste sem que se possam esclarecer as suas mais 
profundas origens.

A Arte justifica-se, não se explica. Contudo, para iniciação 
de leigos tenta-se por vezes explicar o porquê de certas formas, 
o que quase sempre é difícil. Nas artes descritivas ou imitativas 
acha-se facilmente uma relação imediata entre a obra artística 
e o motivo que a inspirou ou que lhe serviu de modelo. Pelo 
contrário, nas artes abstractas o problema é mais complexo, 
onde é raro podermos deslindar o nexo que existe entre as 
formas de que o artista se serve e os motivos primários que 
lhe teriam dado origem – inconscientemente, por instinto ou 
intuição. É principalmente destes vagos elementos, que vamos 
tratar.

Pode no entanto verificar-se algumas vezes que a 
linguagem plástica empregada na obra artística resulta da 
obediência – como dissemos – inconsciente a leis naturais que 
ocorrem nos diferentes sectores dos nossos conhecimentos no 
mundo em que vivemos, quer sejam de ordem física, biológica, 
fisiológica, matemática ou até mesmo do reino da psicologia.

Propomo-nos tratar de formas palpáveis, visíveis, que se 
nos deparam como elementos morfológicos de uma linguagem 
visual, independentemente de qualquer significado racional 
expresso. As considerações que se seguem e que não têm a 
pretensão de implicar uma tese, são simples notas esparsas na 
imensidade do nosso desconhecimento, da nossa ignorância. 
Mas não é impossível que destas notas, destes apontamentos 
nós consigamos extrair alguns dados que atinjam, para além 
da origem de certas formas, as próprias fontes da inspiração 
artística.

Desde que comecei a estudar, cismava no mistério da causa 
original de algumas formas artísticas, nomeadamente nas que 
aparecem na arte basilar da arquitectura. O que vou expor é o 
resultado de observações que pude ir fazendo no decorrer dos 
anos e que, resumindo-as, aqui reúno agora por me parecer que 
podem porventura interessar a nossa Academia. 
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{Folha de acanto, natural}

Escolhamos agora um modelo imitativo que, ao que parece, 
acaba por nos levar à revelação de um género de desenvol-
vimento que nos diz bastante do poder de criação do artista 
no que ele tem de divinatório. Vamos citar um só exemplo, 
mas que é bastante evidente de certa evolução das formas 
que parece já implicar uma presciência ou sentimento intui-
tivo nascido do interesse e da compreensão perscrutadora do 
artista perante as criações da Natureza.
2 3

Tomemos a folha do acanto que os Antigos tanto 
empregaram dando-lhe variada estilização. A transformação 
estilística que a folha sofre, converte-se de princípio numa 
espécie quase irreconhecível – 

1

A maneira de se obter uma maior ou menor saliência útil 
nas paredes ou muros, começou pelo assentamento de para-
lelepípedos em uma ou mais fiadas, salientando-se da parede 
e sòlidamente engastados nesta, para assim se criar o suporte 
para o desejado balanço. Depressa chegaram à conclusão de que 
o canto inferior do elemento de suporte em forma de paralelepí-
pedo era indiferente ou escusado para a sua eficiência funcional 
e vá de o chanfrarem fora. Passou-se depois a arredondar o 
ângulo inferior das pedras engastadas, o que deu a conhecida e 
tão generalizada forma dos chamados cachorros ou mísulas que 
se espalhou pelo velho hemisfério todo.

O que nada tem de funcional é o encaracolado que vemos 
nesta mísula do castelo de Belmonte. Aqui já se revela o sentido 
puramente artístico ornamental de quem desenhou a peça, 
criando um pormenor expressivo que se não se explica tão 
facilmente porque nada tem que ver com um sentimento intui-
tivo da estática. O intuito era pròpriamente decorativo. – É, no 
entanto, curioso observar que só muitos séculos mais tarde, mil 
anos depois, se soube demonstrar cientìficamente por meios 
gráficos com ajuda de diagramas que o peso ou sejam as forças 
que actuam sobre o paralelepípedo são transmitidas à parede 
sem interessar o ângulo inferior da peça engastada. Os lavran-
tes da pedra naquelas eras remotas já o haviam pressentido, 
mas o que não tinham era maneira de o provar.

Deste pormenor do pequeno encaracolamento no cachorro 
do castelo de Belmonte, saltemos para as formas obtidas por 
simples imitação directa, isto é onde a estática já pouco ou 
nada tem que dizer, e entremos no reino da biologia.
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5 [Capitel romano}

adoptada pelos romanos torna-se amaciada na disposição 
e desenho dos lóbulos. Mas quando se emprega na 
ornamentação em escala mais reduzida ou delicada, a folha de 
acanto assume então uma finura de desenho e modelação que 
perdurará desde que despontou a primeira Renascença através 
de cinco séculos em emprego abundante e constante, servindo 
até há pouco de modelo predilecto em todas as escolas onde 
quer que se ensinasse o desenho.

A propósito lembremos um artigo publicado na Revista 
“Arte Portuguesa” do fim do século passado em que o 
espirituoso artista Manuel de Macedo começava por esta 
exclamação: “Quem nos livra da eterna folha de acanto?” – Por 
essa mesma época na Alemanha mandavam-me aprender a 
apreciar formas ornamentais copiando silvados e florões de 
acanto moldados em gesso.

O que eu nunca compreendi foi que se tenha chamado 
sempre folha de acanto, através dos tempos, a esta espécie 
vegetal que acabou por pouco ou nada se parecer com a 
planta que deu origem ao nome. Intrigante para mim é que 
na Renascença ela se tornou no retrato fiel de uma outra 
folha que nada tem que ver com o acanto nem é da mesma 
família, embora se persistisse sempre em chamá-la pelo por 
aquele mesmo nome antigo. Esta outra folha apresentando 
exactamente os mesmos contornos e lóbulos em todos os seus 
pormenores que a renascentista folha académica e escolar, é 
nem mais nem menos a folha do crisântemo.

4  {Capitel grego}

mais rígida e acerada quando tratada pelos gregos nos 
capitéis coríntios,
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7 {Folhas de crisântemo }

Alargámo-nos bastante sobre este caso que nos parece 
extraordinário. Os artistas criaram um tipo decorativo de 
folhagem que foi empregado durante 500 anos, pode dizer-se 
quase sem desfalecimento! Perdurou através de todas as 
fases da Renascença, nos vários países da Europa, subsistiu 
durante a época do Barroco, parecia condenado a desaparecer, 
na dissolução alucinante de todas as formas sob o influxo do 
Rocaille e do Rococo, para logo ressurgir com renovado vigor 
no final do século XVIII, acompanhando a evolução dos estilos 
de Luís XVI, do Directório, do Império e do longo período do 
ecletismo até aos alvores do século em que vivemos!

Este fenómeno, parece-me que só se pode dar quando os 
artistas descobrem formas elementares, de carácter definitivo 
– digamos, que reflectem qualquer condição misteriosa da 
vida, circunstância a que ficam devendo a sua qualidade viável 
e a perduração do seu atractivo. – É o que sucede – por exemplo 
– com a espiral, a admirável espiral, a partir do búzio ou da 
casa do caracol e que vai até à mancha espiralada da nebulosa 
Andrómeda!

Deixando agora as formas imitativas, de origem vegetal, 
isto é de inspiração biológica, passemos agora a um elemento 
muito simples que pode dizer-se basilar e a que só se poderia 
atribuir origem fisiológica. A origem das formas, daqui por 
diante começa a ser mais inesperada e mais intrigante.

6 {Capitel da renascença }

Mas nunca se ouviu falar nesta espécie em ornamentação. 
O crisântemo na sua forma jardinística cultivada veio do 
Oriente e só foi introduzida na Holanda no século XVII; a sua 
grande voga porém só se começou a dar no século XVIII. Como 
é então que esta espécie de folhagem tão característica já foi 
empregada abundantemente, quase que exclusivamente, em 
toda a Renascença desde o século XV na Itália? Há, é certo 
espécies bravas donde o crisântemo provém que já existiam 
em volta do Mediterrâneo desde a Antiguidade. Mas é de crer 
que não passassem de herbáceas modestas em que ninguém 
jamais falou. Enfim, é-se tentado a crer que os artistas teriam 
adivinhado a folha de crisântemo na sua estilização natural 
muito antes de ela se ter tornado geralmente conhecida na 
Europa! Será assim?
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urnas ou a envolver figuras de dó, roupagens que nunca são 
enfunadas por uma aragem animadora, etc, e é evidente que 
estas mesmas linhas imprimem certo ar funéreo em muitos 
utensílios da época de Luís XVI – serviços de prata, por 
exemplo, em que bules, cafeteiras e açucareiros, apesar da sua 
grande finura característica daquela época, não deixam de 
sugerir carros coches funerários (só lhe faltam as rodas) ou 
urnas tumulares com sua cobertura em forma de tenda e seus 
plumachos pendentes no estilo da decadência do “fin de siècle”.

Se as linhas convexas, optimistas, caracterizam as faces 
bochechas de uma criança sádia, um fruto perfeito ou um 
balão repleto e pronto a elevar-se, as suas opostas, os traços 
côncavos, pessimistas, ocorrem nas faces descarnadas e 
abatidas de velhos inválidos e nos aspectos melancólicos de 
um balão que se esvazia, o que é sugestivo de desalento ou 
de esmorecimento de qualquer coisa que tinha vida. Eu não 
teria dúvida em chamar àquele hieróglifo das linhas convexas 
emparceiradas: as linhas da vitalidade.

É inegável que o que há aqui de sugestivo é de origem 
fisiológica, mas dispenso-me de ilustrar a motivação com mais 
exemplos que nesta altura adivinho que já terão acorrido à 
imaginação de V. V. Exs.

Agora, para não maçar, passaremos a tratar de um caso 
especial por se dar numa região restrita. Ao motivo de que 
nos vamos ocupar ousarei dar uma interpretação inesperada 
e completamente diversa das que até aqui temos apresentado, 
mas reservo-me o gosto de a aventar só depois de haver 
desenrolado os mesmos sinais que a mim próprio me levaram 
ao seu suposto descobrimento.

8

Consideremos agora umas simples linhas, convexas em 
relação a um eixo vertical, e, em contraste com estas, outras 
que são côncavas e também em relação com um eixo de a 
prumo. Aparentemente parecem não ter significado maior, 
mas vamos tentar provar o que nelas há de fundamental como 
elementos plásticos de expressão.

As linhas convexas podem por exemplo constituir o perfil, 
a silhueta de uma cúpula ou zimbório. É o coroamento mais 
belo que um edifício pode ter. O vulto arquitectónico exprime 
plenitude de presença, nobreza e vigor, energia vital; é o 
arremate e a concentração harmoniosa de linhas que ascendem 
da verticalidade do cilindro para, encurvando-se, terminarem 
em uma reminiscência da nossa própria cerviz, sendo a 
forma que o Criador escolheu para coroar a sua obra prima 
(o Criador não era cubista). E de onde deriva o ascendente da 
sua expressão de perfeita vitalidade, de optimismo, se não de 
geratriz que a define: as linhas convexas em simetria perfeita?

Sou em dizer que estas simples linhas têm nas artes 
plásticas um valor vital. Eu sinto-o claramente, por intuição, 
mas devo dizer que só aprendi esta verdade depois de 
ter compreendido a sua inversa, com as linhas côncavas 
emparceiradas. – Estas representam a antítese das primeiras. 
Ao contrário da vitalidade sugerida nas convexas, estas agora 
denotam abatimento, depressão, e encerram qualquer coisa 
de de mortuário. – Eu tive a revelação deste facto quando 
se me ofereceu a oportunidade de reparar como num cavalo 
morto e prostrado a meio do caminho eu à distância pude 
perceber à primeira vista a ausência da vida pelo predomínio 
das linhas côncavas formadas pelos tecidos flácidos que 
pendem como que murchos ou exangues para todos os 
lados das protuberâncias ósseas do animal. Estes traços 
característicos e que abundam nas obras escultóricas dos 
cemitérios, panejamentos lutuosos lançados por sobre as 
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10 {Torre de igreja. Madeira}

É uma forma que parece ter-se tornado predilecta na Ilha 
e que foi adoptada em variedade de produções regionais. 
Começaremos por mencionar o carapuço característico do traje 
popular que hoje ainda usam | as vendedeiras de flores no 
Funchal.

9 [Torre da Igreja de Santa Clara]

Da primeira vez que visitei a Ilha da Madeira, ainda ao 
largo do Funchal, talvez devido à minha profissão, uma das 
primeiras coisas que notei com curiosidade foi a forma de certa 
torre de igreja, que até ali me era desconhecida.

Vi depois na Ilha que havia outras de igual arremate 
insólito a que chamaremos de gargalo com o respectivo colo.
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12 {Barrete de vilão. Madeira}

Mas o motivo estende-se também ao barrete do vilão que 
por lá se vê; e não pára aqui a obsessão desta feição particular 
madeirense, vamos encontrá-la no arremate das cabanas de 
colmo ou medas da palha. Lá está sempre o gargalo, mais ou 
menos atarracado, mas sempre com o seu colo bem distinto.

Afastando-me mais da cidade e subindo pelo Sul a S. 
Vicente pela Ribeira Brava, deparou-se-me de surpresa a alta 
encosta que aqueles terrenos ali assumem.

11 {Barrete de vilão. Madeira}

É de algum modo também a forma do gargalo estreito 
e alongado, como num fiasco italiano, e certamente muito 
original, que nenhuma outra forma de toucado entre nós 
conhecida se pode comparar.
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14 [Freguesia do Curral das Freiras]13 [Encumeada de São Vicente, defronte da Pousada de Turismo]

É uma configuração estranha onde logo me pareceu 
descortinar uma analogia com o obsessionante motivo de 
colo de gargalo. Se passarmos a vista por outros panoramas 
da Ilha, o relevo particular destas paisagens só me reforça 
a minha impressão. – Que quer isto dizer? Não me passou 
pela cabeça que estes acidentes de terreno jamais houvessem 
sido resolutamente imitados nas produções folclóricas ou 
artísticas da Ilha. Não, eu creio que se deu simplesmente um 
fenómeno de sugestão visual de origem geo-física transmitida 
a alguns madeirenses mais sensitivos e mais observadores e 
que porventura se ocupassem de qualquer mister de natureza 
artística.
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16 [Cruzinhas do Faial, centro da Ilha]

Parece-me que alguma coisa devia dizer também sobre 
elementos formais lineares que pela sua simples expressividade 
gráfica são tão sugestivos que podem ser arvorados à altura e 
ao valor de símbolos. Já se não trata de fenómenos da Natureza 
mas de singelas figuras desenhadas que, sem representarem 
nenhum objecto, são intrìnsecamente sugestivas.

15 [Lombo de S. João no Vale da Ribeira Brava]
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expressividade gráfica. – Parece-me que a estes elementos 
devemos acrescentar um de pura sujeição matemática, que, 
verdadeiramente devia ter sido o primeiro a apresentar, já 
porque se trata de um fenómeno incontroverso matemático 
que, como tal, não pode ter senão uma só interpretação, 
já porque – a bem dizer – serve porventura de chave 
desvendadora do esclarecimento de muitos outros elementos 
morfológicos da Arte plástica como os que temos estado a 
analisar.

Ora uma chave não serve só para abrir, fez-se também 
para fechar, e é esta mesma chave que nos vai dar o fecho do 
pequeno excurso que empreendemos.

O caso precisa de ser exposto da maneira como eu próprio 
adquiri o seu conhecimento. E assim se tornará mais claro.

Às vezes quando queremos esclarecer qualquer assunto, 
pomo-nos fora do campo que lhe é particular para obtermos 
assim uma visão mais afastada e mais completa. É o que vamos 
fazer abandonando o campo das artes visuais e entrando no 
mundo da música, da arte dos sons.

Folheando um compêndio da arte musical, li em tempos 
que gente primária antes de se tornar cultivada, quando se 
mete a cantar em coro, começa sempre por entoar qualquer 
melodia ou ritmo em uníssono; é natural. Quando porém às 
vozes dos homens se juntam as das mulheres ou de crianças, 
estas invariàvelmente vão para uma oitava mais acima, 
o que obviamente é também naturalíssimo. Mas quando 
surge o gosto por uma sonoridade mais rica, quando sentem 
a necessidade de obter uma harmonia mais completa, as 
diferentes vozes colocam-se então em tons distanciados em 
intervalos de quinta, na escala normal das notas. Isto é uma 
coisa sabida, foi sempre assim em toda a parte. Eu cismava 
porém porquê em primeiro lugar uma quinta e não outro 
qualquer intervalo. Era uma coisa que me intrigava, mas que 
ficou completamente esclarecida quando mais tarde soube 
que a relação matemática que existe entre as vibrações destes 
diferentes tons é a seguinte, sendo escusado dizer que as 
notas emitidas em uníssono contam sempre igual número de 
vibrações: – entre uma nota e a sua oitava acima, a relação é de 
1 para 2, e entre uma nota e a sua quinta é de 2 para 3, – tudo 
números racionais. Isto é, o povo procede em matéria artística 
espontàneamente de acordo com leis naturais que – já se sabe 
– ele ignora absolutamente. Neste caso da música a sujeição é 
rigorosamente matemática.

17
Ocorre-me a suástica que aparece desde tempos imemoriais 

como motivo ornamental. Julga-se que é oriunda do centro 
da Ásia, mas tornou-se companheira dos povos migrantes e 
integra-se nas ornamentações da Arte cristã primitiva daquela 
gente migratória, onde se associa aos motivos entrelaçados 
entretecidos de fitas ou silvados em tal emaranhamento que 
não se descobre onde é o princípio, onde o seu fim. – A suás-
tica, pela sua forma molinante sugere movimento contínuo, 
instabilidade. Por isso se presta tão bem a simbolizar o espírito 
nórdico ou germânico, aquela inquietação, o desassossego no 
anseio, aquele fluir incessante que diferencia o Norte agitado 
do Sul calmo na sua claridade sorridente, – a que já tive oca-
sião de me referir num estudo publicado em 1947. Pareceu 
então audaciosa, a mim próprio também, esta síntese atrevida, 
e durante muito tempo duvidei do acerto da minha 

conjectura, mas três anos mais tarde tive a grande satisfação 
de a ver confirmada pelo conhecido e severo filósofo Romano 
Guardini numa obra datada de 1950 em que ele diz o mesmo 
por estas palavras, na página 21 do seu livro intitulado “O Fim 
dos Tempos Modernos”: … “essência germânica. Do nosso ponto 
de vista – diz o filósofo, – parece-nos que esta é especialmente 
caracterizada por um dinamismo interior, um impulso para o ili-
mitado, conforme se manifesta, religiosamente – no carácter da 
mitologia germânica, e historicamente – no seu sem-descanso-
-nem-trégua das migrações e incursões guerreiras germânicas.” 
(Das Ende der Neuzeit, Basileia 1950).

Vejo assim a suástica como signo deste “dinamismo 
interior” em que fala o filósofo, que é característico dos 
povos germânicos e que tão intensamente se manifesta na 
arquitectura gótica, nas torres tantas vezes inacabadas das 
catedrais nórdicas. E já agora impõe-se à minha sensibilidade 
este outro signo, antitético, que caracterizaria a Europa 
mediterrânica, imagem linear que, quanto a mim, se contrapõe 
à suástica irrequieta; é um triângulo isósceles alongado que 
assenta sobre o seu lado desigual. Há aqui uma sugestão de 
estabilidade, de abrigo e permanência, na simpleza da sua 
sistematização que lembra vagamente a linha geral do templo 
grego como símbolo do classicismo da Antiguidade.

Esboçámos até agora exemplos de alguns motivos 
elementares que inspiraram os criadores de obras de 
Arte plástica, motivos provenientes de leis de estática ou 

dinâmica, da biologia, da fisiologia, de sugestão geo-
física, de influência psicológica alguns ou até de simples 
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no segredo das Forças da Vida, – definição divinatória que 
bem podemos completar com a admirável sentença de Goethe: 
“Aquele a quem a Natureza começa a revelar a evidência do 
seu segredo, esse mesmo não tardará a ser irresistìvelmente 
atraído para a Arte, que da Natureza é a sua melhor 
expositora.”

Não nos desviemos mais do nosso assunto modestamente 
anunciado logo no princípio. Por tudo que dissemos parece 
não ficarem dúvidas que a Arte, no que tem de perenidade, 
tira a sua motivação original, espontânea, de leis naturais. 
Mas o artista não precisa de conhecer estas leis, o que ele tem 
é de as adivinhar intuitivamente. Mal dos que partem desta 
proposição: “Vou procurar as leis que me possam inspirar.” – 
Isto traz-me à memória o dito de um dos mais famigerados 
artistas da actualidade, o Sr. Pablo Picasso, cujos fervorosos 
admiradores muito prezam esta sua frase: “Eu não procuro, 
eu encontro.” – Não sei até que ponto se pode aquilatar a 
sinceridade deste artista de tão grande nomeada, o que se não 
deve negar é que, desta vez, a frase acerta em pleno numa das 
virtudes que caracterizam o verdadeiro artista… Não tem de 
procurar; encontra.

O verdadeiro artista, porém, não se deve fiar demasiado 
na sua fantasia se ela for desenfreada. O artista criador tem 
qualquer coisa de Anteu, não prescinde do contacto com a 
Mater Natura; cada surto do seu engenho, do seu estro, é 
precedido de um feliz influxo daquilo a que dantes se chamava 
inspiração.

Eu creio que na Arte, naquela que é mais do que uma 
simples moda, na Arte imortal a intuição resulta de princípio 
sempre de uma obediência espontânea, não raciocinada, a leis 
naturais que o artista pode não chegar a apreender. Quem julga 
ser capaz de inventar arbitràriamente produções artísticas 
sacando-as embora com muito talento mas desordenadamente 
da sua cerebração, seja ela exuberante ou doentia, ou ambas as 
coisas juntas, – quem assim procede labora, é admissível que 
produza qualquer coisa de interessante, mas, xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx não estando 
no segredo das Forças da Vida, se houver a pretensão de atingir 
mais altos escopos, o seu alento depressa se extinguirá, muito 
aquém do almejado ponto dos seus ambiciosos vôos.»

Como se isto não bastasse, para provar que a produção 
artística está ìntimamente ligada a leis da Natureza, tive 
ainda uns anos mais tarde o prazer de encontrar estas 
poucas palavras, claras e elucidativas, de um grande e 
conhecido cientista; diz Heisenberg na sua obra “Excurso 
nos Fundamentos da Ciência Natural”, 1945: “A Física 
ensina-nos que duas cordas soam num acorde harmonioso 
quando (em igualdade de restantes condições) os respectivos 
comprimentos estão numa simples relação racional. Quer 
isto dizer que ao ouvido humano, um conjunto de tons parece 
significativo e harmónico quando nele se realizam simples 
relações matemáticas, não obstante escaparem estas relações 
ao conhecimento do ouvinte”. Não poderia ter encontrado 
forma mais clara de enunciar a teoria.

Há outro ponto que eu desejaria frisar, que, não tendo 
que ver com elementos formais mas sim com cores, está 
no entanto dentro da mesma ordem de ideias como prova 
de que os motivos primários na Arte se fundamentam em 
leis naturais. – A satisfação que encontramos no contraste 
e o apetite que sentimos de o provocar para em seguida lhe 
procurarmos uma solução a nosso modo – são-nos patenteados 
de maneira iniludível num exemplo que qualquer criança pode 
ver – paradoxalmente – de olhos cerrados. Se fitarmos por uns 
momentos o Sol quando ele esteja próximo do horizonte, e em 
seguida fecharmos os olhos, a sua imagem repete-se na nossa 
retina, mas sempre na cor complementar da que havíamos 
visto na realidade. Se o Sol estava rubro, o disco da imagem 
reproduzida apresenta-se-nos verde; se era amarelo, passamos 
a ver a imagem distintamente roxa.

Esta curiosa experiência além disto tem parte numa 
demonstração transcendente dos mistérios da causa deter-
minante da actuação artística, quanto a nós, de origem 
biológica-fisiológica que se traduz no fenómeno da intuição, 
que somos inclinados a crer que seja uma simpatia entre fenó-
menos externos da Natureza e outros, biológicos-fisiológicos, 
que se passam dentro de nós. Haveria assim na origem de toda 
a obra de Arte uma consciência íntima celular, que nas nossas 
sensações procura o equilíbrio, ou o perfazimento, ao mesmo 
tempo que uma como que compensação elementar.

Esta ideia é provàvelmente a que Nietzsche quis expressar 
quando declarou que a essência de toda a religião e de toda a 
Arte é “corregimento do Mundo”. – Bernardo Shaw disse que 
o artista deve ser quem, talvez inconscientemente, esteja mais 
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3.34. 1962. ESCOLA DE BELAS ARTES  
[DA PROFISSÃO DO ARQUITECTO]

Fig. 40 LINO, Raul – «Escola de Belas-Artes [Da 
profissão do Arquitecto]». [Manuscrito]. Lisboa. 1962. 
19 f. Consultado no Arquivo da Família Raul Lino em 
Lisboa, Armário B: Pasta Relatórios, Artigos e Pareceres 
(7.º vol.), 1328.

1962
[Lisboa]
Escola de Belas Artes

«Escola de Belas Artes» é um dos raros manuscritos guardados nas pastas de Relatórios, Artigos 
e Pareceres do Armário B, num ambiente onde predominam os dactiloscritos.
Isolda Lino nas suas longas listagens acrescenta-lhe um subtítulo – «Da profissão do Arquitecto» 
– provavelmente por ter sido lido para jovens estudantes de arquitectura, mas desconhece-lhe
a data que afinal se pode deduzir da leitura do texto: onze anos depois da conferência «Arte, 
Problema Humano. (A propósito da sede da O.N.U. em Nova Iorque)» [< P.448].
Embora Raul Lino expresse que não pretende repetir aquela palestra de 1951, o tom é muito 
semelhante, pelo menos na parte que foi possível transcrever, pois que o texto manuscrito acaba 
de repente sem ter sido possível até agora encontrar informações sobre como continuava.
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também de onde viemos, e, inclusìvamente para que 

lado nos havemos de decidir. É isto que vamos tentar 

esclarecer, [ ] quanto possível objectivamente, sem 

preconceito e apenas com espírito de observação.

Em toda a História da Arquitectura, a sua evolução 

através das épocas e dos países ficou marcada 

principalmente por uma mudança estilística dos 

aspectos plásticos. Pondo de parte tudo o que era devido 

a circunstâncias geográficas e climáticas, a razões de 

ordem social e política, a diversidade de materiais e 

de modos de construir, – a essência da Arquitectura 

foi sempre a mesma, e idêntica, enquanto pôde ser 

considerada como uma do grupo das três Belas Artes. A 

Arte serviu sempre aos homens para fixarem sensações 

ou sejam revelações dos mais subtis momentos do 

sub-consciente que exaltam em nós o sentimento da 

vida, facultando-nos ao mesmo tempo a maneira de 

espiritualizarmos as vicissitudes e as contingências que 

se nos defrontam.

Se me permitem, eu vou repetir este período, pedindo-

lhes a sua boa atenção, e já lhes vou dizer porquê.

Dizia eu – a Arte serviu sempre aos homens para 

fixarem sensações ou sejam revelações dos mais subtis 

momentos do nosso sub-consciente que exaltam em 

nós o sentimento da vida, facilitando-nos ao mesmo 

tempo a maneira de espiritualizarmos as vicissitudes e 

contingências que se nos defrontam.

A Arte é portanto uma necessidade para os espíritos 

acordados, vigilantes.

Eu repeti este período que à primeira audição poderia 

parecer abstruso, mas que – pelo contrário – é a expressão 

clara de uma realidade que temos de considerar xxxx 

porque xxxx ela nos traz à lembrança o valor espiritual 

ou moral da Arte. As palavras que escolhi e a composição 

das frases foram cuidadosamente ajustadas escolhidas 

para corresponderem a uma ideia definida que é a da 

indispensabilidade da Arte para todos os que podem e 

querem xxxxx gozar uma vida que se distinga da que 

levam outros animais outros bípedes racionais.

Entramos assim no âmago da questão, de onde 

temos de partir: – Queremos considerar a Arquitectura 

como uma Arte ou como uma técnica? Este o ponto 

que urge, antes de mais nada esclarecer. A prática 

do edificar tem vindo resvalando para uma técnica 

de construção, e às edificações já nada se exige senão 

«Na época em que estamos vivendo, xxxxx parece 

nada haver de seguro no que respeita à solução dos 

complicados problemas políticos, sociais e económicos, 

que se levantam como espantalhos aterradores diante 

da pequenez de cada um de nós indivìdualmente; 

– a Arte também se acha, como nunca, na maior 

dificuldade para reconhecer o seu caminho no meio 

do mais enganoso labirinto que nos últimos tempos se 

tem ido criando pelo desvairamento de alguns artistas 

ou críticos de Arte, mais ou menos responsáveis, e pela 

barafunda dos especuladores, – também esses mais ou 

menos ligados a actividades mercantes em torno da 

Arte.

Mas a Arte não pode prescindir de um ambiente 

propício à sua vida, ao seu desenvolvimento e sobretudo 

à sua função que é pròpriamente a mais principal a de 

criar.

Na geral insegurança que nos assalta invade nesta 

liça em que andamos metidos, julgo que a única 

coisa provável com que podemos contar nos anos mais 

próximos é a confusão, que para já é profunda e geral. 

Ambiente na verdade difícil para o florescimento da 

Arte. Difícil, mas não impossível, felizmente.

Já se vê que em todos os tempos, [até] nos mais 

conturbados, há a possibilidade de surgir um génio, 

pois que nem ao génio nem a qualquer outra criatura 

é concedido o privilégio de escolher a época do seu 
próprio nascimento, a ocasião de vir ao mundo. E então 

ao génio sucede o que se passa com certos reagentes de 

que basta lançar uma gota para dentro de um líquido 

turvado para que este logo clarifique tornando-se 

transparente. O génio vê o seu caminho através do 

que a todos os outros parece confuso, e vai seguindo 

confiadamente até atingir a máxima potencialidade 

que a providência lhe concede, e que a sua porfia saberá 

aproveitar.

Mas génios, não há muitos, são a excepção. Embora 

entre os presentes alguns haja porventura, não é para 

esses que vou falar, nem esses precisam de ajustar ideias; 

eles bem sabem aonde querem chegar. Dirijo-me aos 

alunos pensantes que estão empenhados em encontrar 

o seu caminho, – pois a nossa profissão acha-se hoje 

numa encruzilhada. E a primeira coisa a fazer quando 

se chega a uma encruzilhada é olhar um pouco para 

todos os lados para sabermos não só onde estamos como 
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entre modalidades que se lhes oferecem e que entre si 

são muito diferentes, na essência, na estruturação e na 

prática.

Voltamos à questão que começamos a apresentar: 

Consideramos a Aqruitectura como uma Arte ou como 

uma técnica de construção?

À primeira vista parece que as duas coisas seriam 

perfeitamente compatíveis. De facto, até há pouco 

elas assim eram. Mas depois da mutação que se deu 

xxxxxxxxxxxxxxxx  na maneira de encarar a Arte, isso 

não pode continuar a dar acontecer.

Há muito que dizer sobre a antinomia entre 

arquitectura e a maneira actual de edificar, na 

generalidade. Não queremos perorar sobre o que 

torna as duas coisas tão opostas, tão opostas que, 

como já vamos ver, uma é a negação da outra, mas é 

indispensável esclarecer a questão para nos podermos 

entender e se quisermos chegar a alguma conclusão.

Dois motivos existem para com toda a clareza 

reconhecermos a impossibilidade de conciliar em 

princípio as duas coisas. Um dos motivos é de ordem do 

espírito, o outro prima por noções da prática. Os dois 

motivos ou razões da divergência que vamos apresentar 
apontar, porém, entrelaçam-se por vezes. Não cause isto 

confusão.

Comecemos, como é devido pela razão apolínea, 

ligada à Arte pròpriamente dita. Como já acima 

tivemos ocasião de dizer, a Arte é uma [necessidade] 

para os espíritos acordados, […ilantes] que não querem 

perder todas as ocasiões de alargarem o seu mundo 

das sensações, pondo em vibração interessando não 

só as suas faculdades intelectuais, como igualmente 
as esferas da sua sensibilidade. – A Arquitectura – 

obra de Arte, prevalece–se da sensibilidade apurada 

do artista, mas baseia-se, sempre se baseava até aqui, 

na proporção. Nisto a Arquitectura era comparável 

à Arte dos Sons, à música, que também se baseia em 

proporções; só que a proporção daquela primeira Arte 

é visual, enquanto que na música é auditiva. As duas 

Artes são tão relacionadas entre si na estruturação que 

a Arquitectura é música erigida no espaço, e música é 

arquitectura executada no tempo.

A alma da arquitectura é a proporção, que nós 

podemos apreciar visualmente. Tendo a proporção 

sido sempre a alma desta arte, é bem de ver que, 

especìficamente, esta a Arquitectura não se coaduna 

com as actuais técnicas de construir que onde, pode 

dizer-se, a proporção ocupa um lugar menos  que 

secundário porque está sob o jugo do dimensório.

condições de ordem estritafrancamente palpáveis que 

se traduzem por eficiência, economia, segurança e – 

quando muito – certo decoro de aparência. Isto, é claro, 

sem falarmos nas extravagâncias individuais de quem 

tem por preocupação única o intuito de se distinguir por 

divagações inéditas xxxxxxxxxxxxxxxx.

Como é que esta mudança de corrente se operou? Hoje 

– à distância necessária para reconhecermos os factos 

no seu valor verdadeiro, – hoje não nos restam dúvidas 

sobre a génese desta movimento mutação que voltou a 

face ao conceito que até então se tinha da Arquitectura.

Tenho-me abeirado deste tema, há tanto tempo e tão 

repetidamente que tudo o que hoje disser parece-me disco 

já muito usado. Mas há que mencionar a razão das 

coisas; pelo menos há que lembrar que a origem de tudo 

isto se deu nos países industrialistas castigados pelas 

piores das guerras e entre povos derrotados e lançados 

na mais desesperadora situação depois de haverem 

sofrido hecatombas apocalípticos, imigração em massa, 

destruição, fome, ruína, etc.

Para se avaliar a importância da mutação que 

se deu no campo da Arquitectura sirva uma única 

ilustração que é bastante significativa e encerra um 

mundo de justificações que Deus nos livre de termos 

de deslindar, mas que a cada um de nós é fácil de ir 

descobrindo. Comparemos a época de antes de 1914 com 

a actual e notemos esta (antinomia).

Naquele tempo algumas das maiores e mais prósperas 

empresas industriais convidavam arquitectos, dos mais 

dos muito distintos e experimentados a projectarem as 

suas grandes edificações, não para as revestirem deste 

ou daquele estilo (o ecletismo já então era passado), 

mas para lhes imprimirem uma expressão particular e 

distinta, não de maquinismo ou de simples aparelho de 

funcionamento, mas senão de um edifício de carácter 
feição humanal, de com afinidades com o homem 

cultivado. – Era isto que se pretendia, e mais nada.

Vejam agora o que, hoje | em contraste, sucede: 

– Quando se trata de erigir qualquer importante 

edifício cultural, quer dizer que serve a fins espirituais, 

os arquitectos têm uma grande trabalheira para que 

as suas obras, construídas nos moldes agora em voga, 

não se confundam com grandes fábricas ou armazéns, 
laboratórios ou estabelecimentos comerciais, – o que 

acabam por conseguir à custa de pesadas infracções à 

sagrada lógica do funcional.

Antes de prosseguirmos, insistamos em que não 

viemos aqui para criticar, senão para tentar definir com 

clareza uma situação que deve interessar aos estudantes 

desta Escola que porventura não hajam ainda escolhido 
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chamada a expressar qualquer coisa que não estivesse já 

implícita no próprio amontoado de elementos materiais.

Se comparámos a tradicional obra arquitectónica 

a um perfeito organismo animal superior, podemos 

dizer da actual maneira de construir, quando é em 

grande, que ele sugere qualquer aglomeração do género 

das ilhas de coral, da colónia de madrepérolas ou do 

conjunto de alvéolos de um favo em crescimento.

Mas eu não precisava de me esforçar tanto para pôr 

as coisas claramente. Não estou a falar a cegos, nem a 

leigos; dirijo-me não me estou a dirigir a profissionais? 

– Falei há pouco no Parthenon e na basílica de S. Pedro 

em Roma, – dois exemplos magnos da arquitectura 

europeia greco-latina de épocas diferentes. Que mais 

é preciso para ilustrar o que tenho dito estado a expor 

senão comparar estes dois monumentos com uma das 

edificações mais típicas da época presente: o edifício da 

O.N.U em Nova Iorque?

Já analisei há uns anos este edifício que deu brado 

quando foi erigido na sua rigorosa geometria. Não 

estaria agora, onze anos depois, disposto a repetir muita 

coisa que nessa ocasião disse; no entanto gostaria 

apenas de acrescentar uma observação que naquele 

tempo me foi inspirada pela própria edificação mas 

que só depois de passado aquele número de anos se veio 

a confirmar plenamente. – Dizia eu então que aquele 

edifício, patenteando a ausência de quaisquer motivos 

espiritualistas, parecia ter sido talhado puramente 

para serviços burocráticos de qualquer grande  trust  

comercial e não inspirava muita confiança como sede 

de uma organização xxxxx que visava a criar o bom 

entendimento entre as nações e a promover uma nova 

era de paz entre os homens. Se então a concepção do 

edifício não me inspirava confiança para o principal 

fim que se tinha em vista – hoje agora passados 

onze anos, posso afoitamente |confirmo a minha 

desconfiança de então, conquanto ao mesmo tempo não 

possa deixar de confessar que agora hoje, sim, em 1962, 

a sede da O.N.U. corresponde muito razoavelmente ao 

entendimento que reina entre as nações associadas e 

as dissociadas e à espécie de paz que une os homens e 

de que todos estamos gozando os belos resultados neste 

mundo de Cristo.

Já exemplificámos a diferença que existe entre a 

arquitectura tradicional de outrora e os processos de 

construir da actualidade. Antes de frisarmos agora os 

dois caminhos que se oferecem aos jovens arquitectos – 

o do sentimento tradicional e o das vias objectivas que 

ou positivas, gostaríamos de relembrar um facto que se 

Assim como para a arquitectura está a proporção, 

xxxxxx do mesmo modo está a dimensão para as 

técnicas xxxxxxxxxxxxxxxx modernas de construir.

Ninguém jamais atribuiu o sortilégio a fascinação 

pelo Parthenon às suas dimensões. E mesmo na basílica 

de S. Pedro, onde a dimensãoões são é insólitas, não 

é acontece que a medida  xxxxxxxx empolgue a nossa 

emoção, mas são as proporções sim, é que xxxxxxxx 

xxxxxxxx despertam o nosso xxxxxxxx arrebatamento.

Nas construções modernas, sobretudo nas 

mais importantes em volume, como todos sabem, 

é preocupação capital empregarem-se elementos 

normalizados, estandardizados, com a maior 

uniformidade possível na parte estrutural, procurando 

sempre os módulos ou as eqüidistâncias e todas as 

demais condições que tornam as armações, ou as 

chamados pórticos mais económicos menos dispendiosos. 

– E claro que o proporcionar, o determinar das 

proporções, nessas obras é uma prática subalterna, quase 

contraditória.

Como é do conhecimento de todos, são as obras de 

grande volume, de dimensões enormes, que provocaram 

a actual maneira de sentir os aspectos obtidos pelas 

técnicas da construção. Têm servido de motivos de 

grande inspiração grandes silos, as barragens, toda 

a volumetria das obras utilitárias. Para se avaliar de 

maneira clara a grande diferença entre a tradicional 

arquitectura e a técnica de construção actual, 

diversidade que interessa o espírito da obra e os seus 

efeitos formais, o melhor modo de se obter uma imagem 

flagrante deste contraste é por meio da seguinte 

comparação:

As obras de arquitectura eram comparáveis um 

organismo de animal superior. Distinguia-se sempre 

uma certa hierarquia de valores que marcam as partes 

de que se compunha a obra, mantendo-se desta maneira 

um equilíbrio e uma correlação entre os elementos 

agrupados como se constituíssem como que um todo 

semelhante a um organismo vivo completo.

Na construção moderna, a impressão que se tem é 

a de que os elementos são adicionados numa ordem 

arbitrária ou pelo menos indefinida. O agrupamento 

das partes componentes é quantitativo, e parece 
parecendo não estar sujeito a qualquer disposição 

orgânica de conjunto.Enquanto na arquitectura 

tradicional a edificação concepção obedece a uma 

ideia extra-material, querendo dizer ideal, – na 

moderna maneira de construir, o sistema seguido 

afigura-se ser francamente materialista, onde o que 

impera são as dimensões e onde a proporção não é 
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sem protocolo, cada um expandia o desejo ardente 

de cultivar a sua alma e de contribuir de qualquer 

forma para a elevação do espírito de todos. Pouco 

depois começaram a formar-se os chamados institutos 

superiores do povo ou universidades populares, 

interessantíssima instituição, onde aberta a toda a 

gente, onde se é admitido sem exigência de qualquer 

preparação de carácter oficial. xxxxxxxxx Por lá passam 

sumidades em todos os ramos das xxxx actividades 

espirituais ou intelectuais, que são convidadas [para] 

dar seus cursos e lições a um variado mas interessado e 

atento auditório, usando-se de um sistema engenhoso 

na selecção dos assuntos a tratar baseado num 

escrutínio de votos individuais consignados numa lista 

oferecida aos estudiosos, por onde se fica sabendo quais 

as matérias que mais interesse despertam. Cientista 

de toda a ordem, sábios, filósofos, literatos e artistas 

são assim trazidos para xxxxxxx que espalhem aqui 

generosamente as suas luzes sobre esta multidão ávida 

não só de alargar os seus conhecimentos mas também 

de apurar a sensibilidade, o gosto e aquelas qualidade 

do coração que se não podem atestar por diploma. – 

Escusado é dizer que nestas universidades populares não 

existem exames nem diplomas.

Considerada esta ânsia de espiritualismo que 

irrompeu no país vencido pelas armas na última grande 

guerra, seria de estranhar que este estado anímico não 

se reflectisse na Arte. Reflecte-se de facto nos campos da 

pintura e da escultura, mas, por extraordinário que 

isso pareça, no campo estritamente arquitectónico não 

se revelam essas tendências, e o único suporte para a 

espiritualidade só se encontra em obras das duas outras 

Belas Artes – pintura e escultura. – É certo que nas artes 

decorativas se obtêm efeitos bem acima da preocupação 

utilitária e económica que domina hoje a técnica da 

construção; mas na parte arquitectural pròpriamente 

dita, pondo de lado uma cuidada escolha entre os 

diversos materiais em uso e certo gosto para as cores, que 

há aí que se possa chamar um sentimento elevado acima 

das preocupações materialistas?

Antes de prosseguirmos parece impor-se uma 

consideração das mais importantes em que se poderá 

basear eventuais conclusões. – Falámos bastante do que 

se passou no estrangeiro; vejamos agora o que vai cá por 

casa.

Eu creio que uma das qualidades de que as gerações 

actuais se privam voluntàriamente é a do sentimento 

da continuidade. E este sentimento é particularmente 

importante para todas aquelas almas que aspiram a 

elevar-se na escada ética da humanidade; e já digo, 

deu nalgumas cidades da Alemanha pouco depois de ter 

acabado a última grande guerra.

É um facto muito significativo que muito me 

impressiona mas que julgo não ter merecido entre nós o 

menor reparo, o que aliás não é muito de estranhar.

Já falamos muito de arquitectos, de técnica 

construtiva, de monumentos e de edificações, – não 

fará dano mudarmos por momentos de assunto para 

ponderar agora um pouco o facto a que me quero referir.

Nas cidades da Alemanha, depois da última guerra, 

se bem que os destroços causados pelos bombardeamentos 

já não fumegassem, os escombros desoladores ainda 

se erguiam de todos os lados como imagem do 

desmoronamento efectivo de um mundo que acabara e 

também – o que ainda era mais doloroso, – a subversão 

de outro mundo, esse moral, de que só restavam débeis 

resquícios no fundo de algumas consciências por entre 

as vítimas daquela hecatombe.

A custo se organizaram os sistemas de socorrer a 

população em moldes inéditos que houveram de ser 

imaginados à escoa das circunstâncias insólitas. 

Tratava-se da existência urgente, de dar água, 

alimento e abrigo a todos; cuidava-se de organizar 

transporte e distribuição de artigos de primeira 

necessidade. As ruas ficaram ainda por muito tempo 

pejadas de entulho; o que restava da população 

deslocava-se em formigueiro por carreiros entre as 

ruínas. A população, num admirável espírito de 

coragem e compreensão, procurava adaptar-se às duras 

condições em que vivia numa atmosfera de incerteza.

Foi por estas alturas que se organizou iniciou um 

movimento colectivo entre todos os que sentiam a 

necessidade de organizar reuniões de pessoas de todas 

as classes sem distinção, e de todas as idades, para 

tratarem de, e discutirem, não problemas prementes 

materiais da vida, que desses as autoridades cuidavam 

quanto era humanamente possível, mas outros assuntos 

que diziam respeito à vida espiritual.

Admiráveis, estas assembleias sem qualquer protocolo 

onde se revelava o anseio de avivar uma chama 

que ameaçava extinguir-se e que todos julgavam 

indispensável reclamar reanimar. Era preciso que os 

homens encontrassem um destino mais elevado no 

escalçamento das suas próprias virtudes. – Como não 

existiam salas grandes que houvessem escapado aos 

bombardeamentos, onde a gente se pudesse reunir 

aproveitavam qualquer recinto onde se pudessem 
que lhes oferecesse abrigo como – por exemplo – a 

sala de espera de uma estação de caminho de ferro, 

que não tinha ardido por completo. Nessas reuniões 
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aos maiores, aos mais universais compositores, que não 

se puderam, nem quiseram furtar às influências do meio 

em que nasceram, viveram ou amaram, que tinham no 

seu sangue a herança das seus maiores. César Franck 

que nasceu na Bélgica e é tido por um compositor 

francês, distingue-se por uma profundeza que é estranha 

aos compositores da França; tem no sangue cromossomas 

da sua ascendência alemã. Nas obras dos mais célebres e 

importantes compositores, à parte o carácter dos motivos 

que as inspiram, reconhecemos a época em que eles 

viveram e, sem sombra de dúvida, as qualidades rácicas 

do sangue que vivificam o seu corpo e a sua alma.

Mas, a que vem tudo isto que temos estado a expor? 

Bem, isto estende-se para a Arquitectura – produção 

artística. Pouco ou nada importa a técnica da 

construção. Partimos do princípio que o arquitecto se 

sente apto a enveredar por caminho grato aos artistas.

Certamente, parece que a aspiração do arquitecto 

que sente em si o espírito de um criador, tem diante 

dele uma belíssima missão – a de descobrir ou criar 

uma obra que não só corresponda materialmente, 

funcionalmente às exigências do meio e das 

circunstâncias em que é produzida, mas que também 

represente um valor de criação espiritual, não apenas 

concebida como …………………»

bem vêem que não estou a tratar dos xxxxx vulgares 

interesses de qualquer classe, pelo menos não estou neste 

momento a pensar em interesses materiais de seja que 

espécie for; dirijo-me mais uma vez a todos os espíritos 

acordados e vigilantes. Para estes, o desinteresse, o 

desprezo ou a ignorância da lei da continuidade tem 

qualquer coisa de absurdo. – Para mim, pelo menos, 

isto é como se houvesse a pretensão de se atingir uma 

altitude descomunal, uma altitude prodigiosa e 

fossemos erigir uma grande torre no fundo do vale, não 

deixando de aproveitar para esse mesmo fim qualquer 

montanha que existisse ali perto. A montanha representa 

o amontado de conhecimentos e da experiência do 

passado; a montanha representa o passado.

Há pessoas a quem se não pode falar em tradição, 

à qual chamam peso morto. Eu entendo que – para 

mim – a tradição pesa bastante mas não lhe posso 

chamar peso morto; eu suporto-a sem custo, descuidada 

e alegremente; é como o peso das minhas costelas, dos 

meus fémures, do meu esqueleto inteiro que, graças a 

Deus, não me estorva nem incomoda e que eu não teria 

o mais pequeno empenho em abandonar.

Mas que é o sentimento de continuidade?

É um sentimento natural, intuitivo, que tem um 

efeito, uma função, um resultado construtivo edificante. 

– Na Arte, algumas das mais notáveis obras são 

apreciadas pelo que elas contribuem para o exalçamento 

do nosso sentido da vida. Pois uma das maneiras de 

exalçar esse nosso instinto sentimento instintivo faz-se 

através da sensação da continuidade.

É verdade; costuma-se dizer que a nossa vida é como 

um rio. Não se compara a nossa vida com um espelho 

de águas paradas, com um lago. É como um rio a nossa 

vida porque ambos correm contìnuamente. No rio não se 

pode abstrair do que fica a montante, nem se deixa de 

contar com o que pode suceder a jusante. O tradicional é 

apenas a concreção da continuidade, é a continuidade 

tornada concreta; é o que fica de palpável, de visível 

da corrente dos tempos, por onde nós apreendemos a 

sensação da continuidade. – Podemos comparar isto 

com a linguagem falada ou escrita. Embora Fernão 

Lopes e Vitorino Nemésio tenham que dizer, e digam, 

coisas muito diferentes, no fundo o idioma permanece o 

mesmo. No decorrer dos séculos há modos de dizer que se 

modificam, termos que são substituídos, acrescentados 

ou suprimidos, mas a índole da língua subsiste a 

mesma, e quem dela saiba fazer uso fica na posse de 

uma força que se não deve desprezar. E mais uma vez 

nos vamos socorrer da arte da música para exemplificar 

o que queremos dizer desta força. É que ela nunca faltou 
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3.35. 1965. ARQUITECTURA, PAISAGEM E A VIDA

Fig. 41 LINO, Raul – «Arquitectura, Paisagem e a Vida». 
[Conferência proferida no Instituto Alemão de Lisboa 
no dia 17 de Fevereiro de 1965]. [Identificada a partir 
de – “Deutsches Institut . Instituto Alemão - PROGRAMA 
Fevereiro de 1965”. Lisboa: Deutsches Institut , Fevereiro 
1965. Consultado no Arquivo da Família Raul Lino em 
Lisboa, Armário B: Pasta Relatórios, Artigos e Pareceres 
(6.º vol.), 1121 A. e – “Arquitectura Paisagem e Vida - 
tema da conferência de Raul Lino no Instituto Alemão”. 
Diário de Notícias. Lisboa. (18 Fevereiro 1965)].

17 Fevereiro 1965
Lisboa
Instituto Alemão de Lisboa

Oito anos depois da primeira apresentação da conferência «Arquitectura, Paisagem e a Vida» 
[< P.476] Raul Lino repete-a no Instituto Alemão de Lisboa no dia 17 de Fevereiro de 1965, pelas 
18:30, integrada num conjunto de seis eventos organizados pelo instituto naquele mês.
Não foi encontrado dactiloscrito que corresponda a esta conferência. No entanto, no dia seguinte, 
dando notícia do acontecido, o Diário de Notícias publica o artigo “Arquitectura Paisagem e Vida - 
tema da conferência de Raul Lino no Instituto Alemão” (18 Fevereiro 1965), formado por transcrições 
parciais que correspondem, naqueles parágrafos, exactamente ao texto original de 1957.
Segundo o programa aqui reproduzido a palestra foi lida em português e acompanhada de 
projecções. Sobre estas não se encontraram dados adicionais, podendo deduzir-se que fossem 
aquelas que acompanharam a publicação da palestra original no Boletim da Sociedade 
Portuguesa de Geografia de Lisboa (Série 75, n.º 1-3. Janeiro-Março 1957).
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3.36. 1966. NUM JANTAR DO CENÁCULO DA TÁBUA RASA

Fig. 42 LINO, Raul – «[Num jantar do Cenáculo da 
Tábua Rasa]». [Manuscrito e Dactiloscrito]. Lisboa. 
29 Março 1966. 2 doc. 3 f, 5 f. Consultado no Arquivo 
da Família Raul Lino em Lisboa, Armário B: Pasta 
Relatórios, Artigos e Pareceres (6.º vol.), 1147.

29 Março 1966
Casa do Alentejo, Lisboa
Jantar do Cenáculo da Tábua Rasa

Em 1966 um grupo de amigos e admiradores de Raul Lino, membros do Cenáculo da Tábua Rasa, 
convidou-o para um dos seus jantares proporcionando-lhe um restrito momento de deferência que 
agora quase se pode assumir como presságio das homenagens mais alargadas que ocorreriam 
em 1969 e 1970, primeiro num outro significante e muito participado jantar organizado pelo 
Diário de Notícias e depois aquando da grande Exposição Rectrospectiva da Obra de Raul Lino na 
Fundação Calouste Gulbenkian.
A apresentação do homenageado ficou a cargo do médico João Cid dos Santos, do arquitecto 
Jorge Segurado e do maestro Ivo Cruz; depois Raul Lino leu este breve discurso ligeiramente 
autobiográfico que termina com a apresentação do projecto dos concursos para o Monumento ao 
Infante D. Henrique em Sagres ali exposto através de algumas fotografias da maqueta.
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“Isto começou há mais de dois meses; estávamos reunidos 
com pessoas amigas, e um ilustre escritor, que eu muito gosto 
e admiro, membro deste Cenáculo, disse-me à queima-roupa 
na despedida: Vai ser convidado pela Tábua Rasa para um dos 
seus próximos jantares. Eu fiquei alvoroçado e não sabia bem o 
que devia fazer.

Tenho de explicar. – A minha vida não me permite andar 
sempre bem corrente em tudo, mesmo nas coisas mais 
importantes que se passam e vão acontecendo dia a dia e, não 
sei porquê, eu fazia uma ideia bastante vaga e, pelo que agora 
vejo, errada do que era este respeitável Cenáculo; imaginei que 
se tratava de uma agremiação benemerente e beneficente de 
certa espécie particular; julgava que o Cenáculo se propunha 
de quando em quando seleccionar qualquer pessoa distinguida 
por suas actividades mais ou menos evidentes e que se 
reconhecia haver chegado – não sei como hei de dizer – ao 
alúmen das suas possibilidades, alguém de quem se pudesse 
declarar que dele ou dela nada mais haveria a esperar, de quem 
fosse permitido pensar-se que era chão que já dera uvas… E, 
muito justamente, seria boa altura de o benemérito Cenáculo 
exercer, com muito tacto e delicadeza, tábua rasa na respectiva 
carreira.

Ora esta missão de muita responsabilidade, além de ser 
original, parecia-me representar um processo de profilaxia da 
nossa normalidade mental, sendo ao mesmo tempo de uma 
utilidade comum económico-social, e até mesmo simpática 
para a pessoa em causa que desta sorte ficaria dispensada de 
assistir à sua própria e fatal decadência ostensiva.

Seria assim uma praxe que lembra, mas é diferente 
do processo do limite de idade em que também acontece 
ficar-se às vezes arrasado, que tem um carácter burocrático 
e duro; apoia-se esse outro processo – como todos sabem 
– no calendário rigoroso, havendo um dia certo em que as 
funções oficiais deixam de existir, espécie de data fatídica sem 
esquivança. Enquanto que na praxe da Tábua Rasa, o género 
de suave liquidação a que se pretenderia chegar implica muita 
intervenção da psicologia, da medicina e talvez da psiquiatria. 
Há aqui um método de proceder cheio de subtilezas e que 
nada tem de fixado ou previsto quanto a data, ao contrário do 
que sucede no instrumento do limite de idade, em que tudo é 
positivo e matemático.

A diferença entre os dois instrumentos de que estamos 
tratando torna-se mais flagrante se transferirmos os termos 
da comparação para outros instrumentos – esses no campo da 
música; – o processo do limite de idade é comparável à guitarra 
cujas notas estão matemàticamente marcadas e graduadas, à 

«29/3/66

M.as Senh.as e Senhores

Antes mesmo de cumprimentar V.V. Exas, e primeiro 

que tudo, desejo pedir licença para lhes apresentar uma 

pequena prevenção que é destinada principalmente 

às pessoas que me conhecem de menos perto. Poderiam 

esperar de mim um pequeno discurso, mais ou menos 

amanhado, fluente, espontâneo e… improvisado.

– É justamente o que eu não vos posso oferecer, 

um improviso! E vou já dizer os dois motivos porque 

nunca o tentaria fazer: primeiro, porque me afligeria 

obrigar V. V. Exas a defrontarem-se com o espectáculo 

desconsolador de uma pessoa titubeante, cheia de 

hesitação, com falhar de memória, gaguejando umas 

coisas em permanente conflito com os barrancos da 

dicção; e segundo, porque procuro dizer o que for 

essencial claramente e com o menor número de palavras 

que me seja possível; isto é, diligencio dizer as coisas da 

melhor maneira. Saber qual é a melhor maneira pode 

ter as suas dificuldades; para mim não é problema – eu 

sei perfeitamente que a melhor maneira de eu dizer o 

que preciso ou quero será aquela que for a menos má. 

Para isto é preciso ponderar, seleccionar, portanto é 

necessário tempo que o improviso não dá.

Vocelências vão ter que me perdoar de eu ler o 

pequeno discurso. Sei que não é bonito estar uma pessoa 

a falar sem despregar os olhos das folhas manuscritas. 

Mas devemos pensar que hoje se está habituado a ver as 

vedetas mais notáveis a calcurrear os palcos do mundo 

todo agarradas a um microfone, por sua vez ligado a 

um extenso cordão que vai varrendo o tabuado de lado 

a lado. Também não é bonito, – Verdade seja que eu não 

me posso comparar a uma vedeta; sou apenas uma velha 

traineira presa à sua bóia de salvação.

Mas eu espero que V. V. Exas me perdoem e que estejam 

de acordo em que eu leia… Os que estiverem de acordo, – 

peço-lhes o favor de se deixarem ficar sentados…

Muito bem, muito obrigado… já vi que ganhei por 

maioria. Podemos então começar…

Começar, às vezes é difícil; não sei bem como hei de 

começar! Havia um sistema tradicional que por vezes 

dava resultado; o que não tinha era originalidade… 

era: – Começar pelo princípio. Comecemos então pelo 

princípio se me derem licença…

Isto começou há mais de dois meses… etc. etc.»

—
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de carácter humanista e, sobre todo o demais, as virtudes do 
seu coração; e ainda o meu ilustre Colega, tão fiel Amigo, o 
Arquitecto Jorge Segurado, excelente na sua camaradagem, 
sempre elegante e primoroso nos seus sentimentos e nas suas 
maneiras, que também quis ter a bondade de vir aqui com a 
sua presença e as suas palavras amigas para me aumentar o 
valor deste prémio que me foi generosamente conferido nesta 
na presente ocasião.

Não me posso referir a todos os que acederam à generosa 
ideia levantada pela Tábua Rasa e tenho que me limitar 
a agradecer conjuntamente a todos, muito sensibilizado, 
pedindo permissão para tornar este agradecimento extensivo 
àqueles que, não estando aqui presentes, se manifestaram de 
qualquer modo de acordo com o espírito do acto de simpatia 
aqui realizado neste ilustre Cenáculo.

Posto isto, alguma coisa eu desejaria ainda acrescentar.
Todas esta situação torna-se embaraçosa porque, para 

ser franco, tenho de confessar que não posso de maneira 
alguma estar de acordo com muitas coisas que acabo de ouvir 
a meu respeito, algumas coisas que eu desconhecia e outras 
de que discordo francamente e que desejaria contradizer; mas 
não o faço, porque ainda me lembro de me terem ensinado 
quando era pequeno (e não há tanto tempo como se possa 
imaginar, em todo caso há mais de 30 anos) que era muito feio 
contradizer as pessoas de respeito.

Mas sinto-me obrigado pelo menos a tentar desfazer o 
que me parece ter sido uma confusão, conquanto involuntária 
e cheia de generosidade. Eu não sou uma pessoa que se 
distinga especialmente entre os outros. Começa que não 
teria prazer algum se, por hipótese absurda, eu tivesse 
razões para me sentir um Camões em terra de cegos. Pelo 
contrário, o que eu estimo e aprecio é estar entre pessoas que 
me possam estimular, instigar ou ajudar a subir, a procurar o 
aperfeiçoamento.

Que desconsolo ter-se de viver num ambiente geral de 
mentalidade inferior, entre pessoas sem vislumbre da ética 
mais elementar e desprovidas daquela curiosidade que nos 
possa enriquecer. E que título de orgulho pertencer-se a uma 
nação em que o nível comum fosse de grau superior, gente 
acordada e interessada numa intercomunicação edificante! Se 
isto não vale mais que o gosto mesquinho de distribuir quinaus 
todos dias e a torto e direito!

Eu tenho só uma ambição muito simples, modesta e 
perdoável, é poder auxiliar a esclarecer na medida das minhas 
forças os que vêem menos do que eu e não reparam no que 
perdem por não reconhecerem o que pode haver de bondade 
em algumas pessoas e quanta beleza em muitíssimas coisas.

Entretenho-me nada mais que a luminar, a segurar, a 
levantar ao alto uma simples vela para dar mais luz aos que por 
desventura são mais míopes ou têm a vista mais cansada do 

vista e de modo palpável, no braço do instrumento, enquanto 
a praxe da Tábua Rasa, muito mais nobre, se assemelha 
ao trabalho do violinista que desfere as suas notas num 
instrumento sem pauta marcada e por exclusiva virtude do 
artista que o tange.

A mim, sorria-me esta perspectiva. No meu caso, que 
significaria isto da Tábua Rasa senão que se acabavam os 
estudos e os desenhos, os quebra-cabeças dos projectos; não 
mais pareceres, comissões, consultas e desgostos. Tábua Rasa 
de tudo isto! Que alívio!

Para mim a praxe era aliciante, porque como estudante 
com curiosidades, que sou, poderia ainda dedicar-me a outra 
profissão, como – por exemplo – a de jardineiro visto que sou 
muito amante das flores e das plantas e agrada-me o contacto 
com a Natureza.

E foi nesta crença e suposição que me senti alvoroçado e 
ao mesmo tempo perturbado quando me deram notícia do 
honroso convite da Tábua Rasa.

O mal, todo o mal, foi então depois quando ouvi pronunciar 
as palavras homenagem e homenageado. Estes termos têm em 
mim um efeito que é difícil de explicar. – Entre as Senhoras 
qua aqui me honram com a sua presença, é possível que haja 
algumas menos corajosas ou talvez mais nervosas que ao 
ouvirem gritar: “Olhem aquele rato ali!” como reacção saltem 
logo para cima de uma cadeira. Ora eu, quando ouço falar em 
homenageados, não salto para cima de uma cadeira porque 
poderiam pensar que eu ia fazer um discurso, mas, o que mais 
me apeteceria era fechar-me logo dentro de uma arca… bem 
fechadinha.

Enfim, verifico que eu tinha feito uma ideia errada destas 
gapes da Tábua Rasa, de onde se não sai nada arrasado. Eu 
pensava, que correspondiam a uma liquidação, muito hábil 
e ame[na, audaciosa ]e sempre justificada, das actividades 
de carreira de qualquer ilustre cidadão; quando afinal se trata 
simplesmente de dar largas a um sentimento generoso por 
uma forma que é agradável a todos que tomam parte nestas 
reuniões e em que o próprio visado (ia a dizer a própria vítima) 
não corre outro perigo além do de se sentir envergonhado por 
reconhecer a sua inferioridade. Devo portanto apresentar os 
meus rendidos agradecimentos a todos V. V. Exas, aos que me 
convidaram, aos que tiveram a extrema gentileza de falar a 
meu respeito, a todos V. V. Exas, minhas Senhoras e Senhores 
que me honraram com a vossa presença.

Quero frisar que me sinto particularmente honrado e 
comovido pelas palavras que me dedicaram os meus excelentes 
Amigos, o Professor João Cid dos Santos, que interrompeu 
o curso das suas ocupações no campo da ciência e por certo 
sacrificou momentos preciosos dos seus lazeres para se dedicar 
a este seu velho admirador que desde há muito aprecia entre 
as suas qualidade mais conhecidas internacionalmente, as 
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trabalho tem a qualidade de ter sido elaborado completamente 
à minha vontade e de ser produto das minhas meditações.

Seja-me permitido dizer para completar a elucidação que 
o trabalho, que era acompanhado por uma extensa Memória 
justificativa, foi rejeitado no primeiro concurso que houve 
para este monumento, e que teve igual sorte, como era de 
ver, anos depois no segundo concurso que se realizou; isto 
é – foi rejeitado por duas vezes e por dois júris diferentes. – 
Daqui extraí uma útil lição: – É escusado ou não vale a pena, 
é completamente desprovido de vantagem oferecer qualquer 
coisa a quem não esteja preparado para a receber. É como 

presentear alguém com um precioso aparelho eléctrico, 

se este alguém não tem electricidade instalada na sua 

casa. Esta verdade tem-me sido confirmada ao longo da minha 
vida.

Agora já avolumei a minha dívida para com V.V. Exas, 
prendendo por tanto tempo a vossa atenção. Vou concluir 
com um pedido muito particular, encarecido, se me é lícito 
formulá-lo: – Seria que todos que me quiseram honrar com 
a sua presença, todos, ao pensarem mais tarde nas horas 
aqui passadas, se esqueçam, mas completamente, façam 
tábua rasa das palavras homenagem e homenageado, e só se 
lembrem como amigos em bom entendimento dos agradáveis 
momentos de convívio que o Cenáculo da Tábua Rasa tão 
amàvelmente nos proporcionou.

Pela minha parte desde já declaro que vou daqui 
sentindo-me nada, mesmo nada arrasado, apenas muitíssimo 
obrigado a todos V.V. Exas.»

que a minha; vejam quanta beleza neste baixo-relevo, notem o 

bailado rítmico das sombras quando a vela se desloca, 

reparem neste desenho; vejam agora bem esta cabeça, leiam 
o que está escrito nos traços da sua fisionomia. Estão a ver? 
Querem que eu aproxime mais a vela? Ora velas há muitas, 
são vulgares, com maior ou menor poder iluminante, são 
todas da mesma matéria prima. Há só talvez uma pequena 
diferenciação entre elas, mas que não tem importância porque 
é extrínseca, – há as que naturalmente se podem comprar, e 
que são quase todas, e há as outras que, também naturalmente, 
não estão à venda. – Não importa, o que é preciso é que elas 
alumiem. Mas eu nunca pretenderia equiparar-me a uma vela, 
por mais modesta que ela fosse; a vela dá luz e consome-se 
nisso até morrer; pela minha parte se alguma vez consigo 
prestar qualquer esclarecimento, estou longe de me consumir 
nesse exercício. Por outro lado, sinto prazer sempre quando 
posso elucidar qualquer interessado mas não está ainda 
averiguado se a vela também sente gosto em se deixar queimar 
até à morte. – Seja como for, eu contento-me em segurar a vela, 
um simples castiçal e às vezes, quando não há outro remédio, 
sirvo mesmo de palmatória.

Vejo-me obrigado a dizer alguma coisa sobre as fotografias 
qua aqui se expõem. Uma das gentilezas do convite que 
recebi da Tábua Rasa foi o desejo manifestado de que eu 
trouxesse para esta sala na presente ocasião quaisquer 
reproduções de trabalhos meus que eu julgasse mais 
importantes, – convite muito tentador mas a que é difícil dar 
seguimento. As incumbências que tenho recebido incluem 
obras arquitectónicas das mais variadas espécies que em 
geral nascem de um consórcio mais ou menos feliz que se 
realiza entre o arquitecto e a entidade que encomenda a obra, 
portanto o trabalho não é feito inteiramente à minha livre 
vontade. Ocupei-me também durante os longos anos da minha 
carreira em trabalhos de Arte aplicada que abrangem obra em 
toda a qualidade de material desde o mármore até ao trabalho 
da prataria e da porcelana; entrei no campo da cenografia e das 
artes gráficas etc. As obras projectadas têm sido muitas e nem 
sempre pude dar-lhes o acabamento interessante digno de ser 
exposto, e só muito raramente puderam ficar em meu poder os 
trabalhos bem apresentados que passavam quase sempre para 
a posse alheia.

Eu achei melhor escolher uma só obra que fosse simbólica 
e lembrei-me de trazer aqui as fotografias de um trabalho que 
eu elaborei com paixão e que dá ideia de como eu sinto, em 
monumentalidade, o portuguesismo, a tradição de uma época 
brilhante da nossa História e de como eu compreendo a nossa 
gesta… Estas fotografias são tiradas da maqueta que apresentei 
para o monumento do Infante em Sagres a que dei a expressão 
que me pareceu mais adequada e de índole mais própria. Este 
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3.37. 1969. DAS CIDADES E DO SENTIDO HUMANISTA

Fig. 43 LINO, Raul – «Das cidades e do sentido 
humanista». [Conferência proferida no Instituto de Altos 
Estudos da Academia das Ciências de Lisboa no dia 24 
de Abril de 1969]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 1969. 17 f. 
Consultado no Arquivo da Família Raul Lino em Lisboa, 
Armário B: Pasta Relatórios, Artigos e Pareceres (6.º vol.), 
1235.

24 de Abril de 1969
Lisboa
Instituto de Altos Estudos da Academia das Ciências de Lisboa

A última conferência de Raul Lino sobre estética da cidade foi proferida no Instituto de Altos 
Estudos da Academia das Ciências de Lisboa ao fim da tarde do dia 24 de Abril de 1969, numa 
sessão presidida por Amorim Ferreira, acompanhado por Moses Amzalak, Paulo Cunha e Pereira 
Forjaz.
A conferência foi publicada no mesmo ano no opúsculo n.º 100 da Biblioteca de Altos Estudos da 
Academia de Ciências de Lisboa.
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do alinhar e esquadrar de onde nasceu o sistema quadriculado 
dos arruamentos de uma cidade maior; desabrochou o gosto 
da simetria e surgiram os princípios de um sentimento da 
proporção, e da harmonia, a qual por sua vez desperta o 
prurido do contraste, – enfim, tudo isto são sensações muito 
respeitáveis que se devem anotar por virem de uma origem 
bio-fisiológica, e também psicológica que se encontra no fundo 
da natureza humana, como poderemos ir verificando.
___________________________________________________

Nesta enumeração que fizemos dos principais elementos 
que aparecem sucessivamente nos primórdios do urbanismo, 
começámos por mencionar o da ordem, que é talvez de todos o 
que dá lugar a mais mal-entendidos ou interpretações erradas. 
No entanto o sentido da ordem é dos mais importantes, é 
primordial.

O mau é que há quem julgue que a ordem foi inventada 
pelo homem. Este não a inventou, limita-se a adoptá-la, 
a restaurá-la ou recriá-la quando é preciso e o consegue 
fazer. Sempre que penso nesta virtude, lembro-me de ter 
lido há alguns anos um artigo de Revista que me encantou. 
Era o relato de um colaborador do Comandante Coustaud, 
explorador célebre das regiões submarinas. Ele descreve 
a sua primeira descida às profundezas do mar que, por 
sinal, era o Mar Vermelho, de águas límpidas, fauna e flora 
abundantíssimas, e diz “A minha primeira impressão e 
quase grande surpresa ao atingir aquelas profundidades foi 
a ordem que se me oferecia à contemplação e que dominava 
em absoluto aqueles reinos silenciosos e abissais cheios 
de mistério. Não havia qualquer desarrumação, não se via 
qualquer desperdício de espaço nem de matéria…”
___________________________________________________

Não gosto de abusar de abstracções, e nesta altura 
parece-me já oportuno dar alguns exemplos existentes do 
passado, um passado que ainda se demora no presente: – A 
cidade de Karlsruhe na Alemanha foi delineada no século 
XVIII e deu-se ao seu traçado a forma de um leque aberto 
em que o nó onde convergem as varetas é ocupado pelo 
palácio residencial do granduque e alguns outros edifícios de 
representação com maior importância, enquanto que nas ruas, 
que como varetas dali irradiam, estão instaladas as casas dos 
cidadãos, – como se vê é uma imagem perfeita do absolutismo 
aristocrático. – Sem a rigidez formal deste exemplo e de uma 
espécie completamente diferente, temos no país vizinho, na 

Espanha, grande quantidade de aglomerações populacionais 
em que a igreja matriz ocupa sempre, como se fosse uma 

«O que aqui tenho para apresentar não é uma tese que 
precisasse de ser defendida, é antes simples exposição 
monologada em que uma ou outra ideia poderá por ventura 
ressaltar como sendo original ou novidade, ou pelo menos 
parecer que não faz parte dos lugares-comuns, das noções 
convencionadas usuais. Em tudo o que digo, no entanto, se 
alguma coisa for julgada demasiado personalista é só por 
reflectir o meu desejo de não repetir o que já muitas vezes tem 
sido dito, inclusivamente por mim próprio.

Falar de cidades implica naturalmente também referir-me 
um pouco ao urbanismo, que é o conhecimento dos arranjos 
locais que interessem à comunidade tornando agradável a 
permanência da gente que lá habita, e cuidando da melhor 
arrumação das casas que lhe servem de moradia. Não vou 
porém procurar fundamentos maciços para alicerçar o que 

mais não é que uma rápida menção dos primórdios desta 
arte-profissão hoje tão falada e debatida. Não recuar até aos 
tempos do jovial pai Noé, pois que teòricamente seria talvez a 
partir do Dilúvio que começou a praticar-se a arte de construir 
cidades.

Deixemos de lado uma historiagem em regra do assunto 
de que vamos tratar; esqueçamos as estatísticas, os diagramas 
e toda a contabilidade que estes assuntos em geral exigem ou 
englobam, e tenhamo-nos modestamente à intuição, à intuição 
que parece estar de novo a entrar em maré de se valorizar; ela 
que nos guie e nos dite o que julgamos ser mais a propósito 
para chegar às conclusões (se as houver) que sejam mais 
interessantes senão as mais divertidas.

É claro que no princípio o urbanismo limitava-se à pura 
necessidade de estabelecer abrigo e segurança para os homens, 
mas a seu tempo surgiram intúitos mais gratos ao espírito 
humano e começou então a aparecer a parte de capricho que 
entra na busca de tornar as tornar aparências que nos rodeiam 
mais atraentes ao nosso sentimento. E assim o urbanismo 
foi-se provendo daquela feição preocupada que veio a 
caracterizar o que passou a chamar-se a arte de urbanização.

Como já dissemos, não queremos fazer história, e vamo-
nos limitar, para início, a dar umas resumidas notas de como o 
urbanismo se foi pouco a pouco identificando com a maneira 
de ser das gentes coetâneas. Falaremos de urbanismo e da 
parte humanista que nele se encerra.

Foram aparecendo sucessivamente, concretizando-se 
por assim dizer, formas ou sistemas que eram da predileção 
dos homens do tempo, de todos os tempos que se sucediam. 
Começou talvez pelo sentido da ordem, que não é tão 
arbitrário como possa parecer aos que nutrem uma ideia 
muito imprecisa da liberdade; aparece assim também o jeito 
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londrina: “ Se os nossos antepassados do século XVII tivessem 
tido a fé necessária para seguir os conselhos de Wren, não só a 
história de Londres mas talvez também a história do Mundo 
houvesse saído diferente. Porque a influência dos meios 
circunvizinhos em que se vive é incalculável. Faz parte da 
educação da gente.”

Com isto o ilustre Lord Latham faz uma asserção de 
sentido humanista, hoje dar, que não deixa de justificar o título 
escolhido para esta palestra.

De todas as grandes transformações que se têm operado 
no decorrer da História, uma das mais importantes é 
certamente aquela a que estamos a assistir, cujos motivos 
essenciais bem podemos detectar mas cujo fim não nos é ainda 
possível prever. É uma transformação revolucionária levada 
à socapa sem nunca se declarar o seu verdadeiro fim, talvez 
inconscientemente, ou por prudência ou para não escandalizar 
os poderes estabilizados ou formalizados. – Sem receio e sem 
escrúpulos podemos dizer, convictos, que se trata, nem mais 
nem menos, que de transformar a nossa maneira de ser, no que 
ela tem de mais íntimo e de mais intuitivo. – Limitemo-nos por 
agora a dizer que o caso é muito sério.

Mas deixemos as filosofias e continuemos a socorrer-nos de 
coisas, observações concretas, atentando no que se tem passado 
com o urbanismo nestes últimos tempos. Já vimos que o urba-
nismo explica ou reflecte o que se passa na mente das pessoas.

Como é sabido há muitos séculos que os problemas da 
urbanização se concretizam em torno das edificações mais 
importantes, mais representativas ou mais simbólicas da 
urbe. Quando dizemos das mais importantes referimo-nos 
inclusivamente também às obras de carácter material ou 
mercantilista. E procurava-se sempre nas relações entre esses 
elementos cardeais e a rede dos arruamentos estabelecer 
ligações por vias que manifestavam a preocupação de valorizar 
monumentos, pontos de vista, lugares históricos etc. dando às 
próprias artérias artérias, na medida do possível, aspectos que, 
em si, eram agradáveis à vista, à nossa contemplação, quando 
não mesmo satisfatórias aos nossos sentimentos espirituais.

Eis que, a partir de alguns quarenta anos a esta parte 
comecei a reparar que os projectos de urbanização, 
em crescente prolificação, cada vez mostravam mais 
iniludìvelmente a ideia fixa e predominante dos problema do 
trânsito acelerado e, concomitantemente, dos lugares para 
estacionamento dos veículos. Sintoma terrível!

Esta disposição dos planos urbanísticos, com o gradual 
agravamento da mania da aceleração, que é actualmente dos 
males mais nefastos que atacam a humanidade, deu lugar, 
como se compreende, ao prestígio quase exclusivo da linha 
recta.  Na arquitectura tornou-se evidente a ausência de arcos 
ou qualquer linha curva, e nos traçados das vias de trânsito 
uma curva é simplesmente execrada por todos os pelos adeptos 

regra, o ponto mais alto, dominante, do aglomerado, 
ajustando-se a população deste modo aparentemente a 
um sentimento geral do povo como se fora um símbolo 
compreendido por toda a gente. Podíamos também reflectir, 
como exemplo, que nos pontos de mar, ou em vilas ribeirinhas 
onde haja construções alinhadas ao longo do cais, logo se 
infere pela excessiva estreiteza dos prédios, qual a importância 
e o custo ou valor dos terrenos que enfrentam a respectiva 
via marginal. – Estes exemplos só para mostrar como 
circunstâncias políticas, espirituais ou comercialistas estão 
ligadas ao urbanismo. 

É evidente que condições topográficas têm a maior 
influência na formação das vilas, ao mesmo tempo que as 
necessidades de um crescente desenvolvimento do civismo 
obrigam à concentração, em geral, ao redor de um campo 
ou praça maior ou menor a que depois se vem a chamar 
Rossio. Não impede isto que também haja povoações que se 
desenvolveram linearmente ao longo de uma estrada que é 
quase sempre a única artéria de tráfego na respectiva região; há 
disto exemplos no nosso Ribatejo.

Saltemos agora para um motivo mais perfeito, mais 
completo, um exemplo de cidade já dos tempos modernos 
que pelas suas qualidades de eficiência e harmonia se tornou 
clássico – a cidade de Washington, capital dos Estados Unidos. 
É ainda hoje e sempre uma das mais belas cidades, com um 
traçado claro e disposições formosíssimas. George Washington, 
primeiro presidente dos Estados Unidos incumbiu um técnico 
francês chamado L’Enfant de elaborar o plano da cidade 
capital. Isto deu-se nos fins do século XVIII. Passados mais 
de cem anos, no princípio do século em que vivemos, foi 
nomeada uma comissão oficial para propor beneficiamentos 
que embelezassem mais a velha cidade. Chegaram à conclusão 
que o único defeito que encontravam era não haverem seguido 
fielmente o traçado do artista L’Enfant e a comissão só 
recomendou que prosseguissem naquele mesmo sentido. Isto 
passou-se uma centúria depois da obra concluída em fins do 
século XVIII. Hoje, passados 60 anos, já não seria possível 
sustentar este critério, e adiante veremos porquê.

Na mesma ordem de ideias vem a propósito referir-se o 
que numa luxuosa edição do relatório sobre a organização 
urbanística da cidade de Londres, estudo publicado no ano 
de 1943 em plena guerra, se podia ler no prefácio assinado 
pelo leader do Conselho Citadino. É preciso primeiro lembrar 
que, como muitos sabem, a imponente e arrojada catedral 
de S. Paulo foi edificada pelo arquitecto Christopher Wren; 
mas o que talvez poucos conheçam é que este grande artista 
teve a incumbência de elaborar o plano para a reedificarão da 
cidade de Londres depois do grande incêndio em 1666. Eu não 
conheço os planos que Wren gizou mas ouçamos o que a esse 
respeito nos diz Lord Latham, presidente da municipalidade 
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parece impossível) a Câmara Municipal abriu louvàvelmente 
um concurso para o projecto da valorização arquitectural 
daquela Praça para que ela ficasse mais nobre e interessante. 
Apareceram vários trabalhos de valor assinados por arquitectos 
de nomeada que em grande parte ainda vivem na actividade. 
A ideia, que é justo enaltecer, passados alguns meses depressa 
começou a esmorecer por falta de interesse, e foi desde então 
que os anúncios luminosos foram-se assenhorando de toda a 
linha do céu das edificações em redor, atingindo aquela orgia 
publicitária que invade toda a parte alta das construções, 
sobrepondo-se ao panorama e a alguns monumentos como 
a ruína do Carmo e a graciosa empena ou espaldar da igreja 
de S. Domingos que dantes sobressaía no seu caprichoso 
recorte do azul cerúleo das alturas, e era lindo! Em que ficaram 
estas boas intenções de enobrecer a a praça do Rossio? À 
vista da algazarra luminotécnica daquelas caranguejolas que 
suportam os anúncios, mais próximas de Las Vegas que de 
uma metrópole europeia, falar-se na valorização arquitectónica 
do Rossio, da Praça de D. Pedro IV, é puro escárneo. – Algumas 
pessoas, mal avisadas, alegam que em Londres o célebre 
Pidcadilly Circus também tem as construções recobertas de 
anúncios espalhafatosos, mas não se lembram que este sítio é 
apenas um dos mais buliçosos e bulhentos lugares de Londres, 
um cruzamento de muitas vias sem nenhuma solenidade ou 
pretensão arquitectónica. Não se pode comparar com o Rossio.

Mas ao Rossio estava reservado outro fracasso. A Câmara 
continuando nas suas boas intenções de, pelo menos, enfeitar 
a praça central da urbe, tornando-a mais alegre, tentou 
guarnecer a maioria das janelas com vasos de flores, que ela 
própria com a melhor vontade fornecia gratuitamente. Foi um 
perfeito fracasso! Durante uns meses que a experiência durou, 
o aspecto das fachadas dava-nos uma impressão miserável, 
dolorosa de desleixo e desinteresse. A nossa gente citadina 
não aprecia as flores, ao que parece, e não faz o mínimo 
esforço para alegrar e florir o seu habitat; é vermos a raridade 
de jardins bem tratados ou balcões floridos. Não se deve isto 
apenas a uma certa mediania pecuniária baixa, responsável é 
principalmente a falta de sensibilidade e gosto perante estas 
maravilhosas amenidades da Natureza. Muita gente ficaria 
espantada e incrédula se se lhe disser que na praça central de 
Estocolmo, que corresponde na vida dos habitantes ao nosso 
Rossio, há uma casa alta que de alto a baixo toda ela está 
revestida de plantas trepadeiras!

Falemos de outra praça de Lisboa ainda mais importante 
arquitectònicamente – o Terreiro do Paço. Essa guarda 
ainda muito da sua grandeza e a ala Norte ganhou muito em 
dignidade com as obras que nos últimos anos ali se fizeram. O 
centro do grande terreiro já teve árvores a guarnecê-lo à volta 
e bancos de cantaria lavrada. Hoje ninguém aprecia as árvores 
apesar de serem raríssimos os que usam chapéu, e quem é 

do automobilismo que já descobrem em todas as estradas pelo 
menos uma curva a que logo chamam “curva da morte”.

A grande linha recta na paisagem é por sua natureza dura e 
inflexível. – Conta-se que sobre o traçado do caminho-de- 
-ferro que havia de ligar S. Petersburgo a Moscovo, 
suscitaram-se grandes discussões e divergências entre os 
técnicos e os políticos que não tinham maneira de chegar a um 
acordo sobre o itinerário mais conveniente. Então o Tçar de 
todas as Rússias, aborrecido com tanta desinteligência, tomou 
de uma régua e sobre o mapa daquela enormidade territorial 
traçou a lápis vermelho uma simples recta abrangendo os 600 
quilómetros que medeiam entre as duas cidades; – solução 
drástica que então só um déspota se podia permitir. Não terá 
sido este gesto um prenúncio daquela futura autocracia técnica 
imperiosa e dominadora do urbanismo?

Se o prestígio da linha recta advém de razões tecnológicas, 
pergunta-se porque é que votam ao desprezo as negregadas 
curvas. Por outro lado e no entanto, curvas em si são 
agradáveis à vista, o que não é simples questão de gosto; é 
porquê, como já começamos por dizer, esta predilecção é 
daquelas que têm uma origem fisiológica e são imanentes 
na nossa constituição. A linha curva, regular, em escala 

maior, desperta em nós espontàneamente um sentimento 
de enlevo independente de qualquer raciocínio. Uma extensa 
praia em forma de foice, mordendo na verde seara das ondas, 
encanta-nos; o círculo de uma cratera a meio das serranias 
não só nos toma de surpresa, como empolga pela curvatura 
das suas linhas. De modo semelhante é mais fácil achar-se 
belo qualquer teatro ou auditório em forma a que chamamos 
(erradamente) de anfiteatro, do que uma tribuna rectilínea 
de lotação idêntica. Diga-se de passagem que na Natureza 
não se encontram linhas rigorosamente rectas, a não ser a 
do horizonte, mas esta não existe de facto – é apenas uma 
abstracção; o fruto maduro quando do alto cai para a terra, 
fá-lo em linha recta, mas tão fugitivamente que não nos dá 
tempo de o percebermos. Na urbanização as ruas em curva 
tiveram voga numa certa época, dando-se-lhes em Inglaterra o 
nome de crescent, e ainda hoje o Regent-crescent em Londres e 
a Via Vêneto em Roma são das mais celebradas e entre as mais 
elegantes do mundo ocidental.

Mas, em vez de estarmos a divagar por terras alheias, 
porque não havemos de analisar exemplos em Lisboa, que os 
temos à mão. Na nossa capital é tudo mais flagrante por se 
achar mais concentrado e porque todos os desvios da tradição 
não encontram hoje senão uma fraquíssima falange que se 
oponha a qualquer inovação sempre fàcilmente aceite pela 
maioria, embora mal interpretada, pela maioria desde que 
traga carimbo do estrangeiro. Não precisamos de sair do Rossio 
onde encontramos curiosos ensinamentos sobre a deturpação 
de conceitos de certa elevação. Não há muitos anos (hoje já nos 
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Outra particularidade que em geral enforma tudo o que se 
edifica é aquela que resulta, além da sobriedade ascética em 
voga, do golpe de morte que infligiram ao trabalho artesanal, o 
desprezo absoluto por tudo o que represente qualquer prova da 
fantasia pessoal individual por mais talentosa que ela seja, o 
que bastante contribui para a monotonia das cidades modernas 
que acabam por ficar todas a parecerem-se umas às outras.

Passemos agora ao que mais pròpriamente poderemos 
chamar efeitos do que particularidades que por infelicidade 
nos distinguem. E em primeiro lugar eu citaria o nosso 
desprezo absoluto e real pela paisagem, pelo sentido e 
compreensão do que tem interesse pictórico. E isto não se pode 
atribuir a influência de qualquer país estrangeiro civilizado, 
onde esse elemento é sempre estimado e bem aproveitado, mas 
ùnicamente a a uma insuficiência de cultura artística da nossa 
parte. A nossa cultura, geral e como se fosse naturalmente 
literária, torna os portugueses infinitamente mais sensíveis 
ao que se diz ou que se escreve do que àquilo que se mostra, se 
pode ver e apreciar à simples vista. De aí eu diria que a nossa 
faculdade de observar é exclusivamente intelectiva, faltando-
lhe aquele vigor, aquele efeito imediato, gingamos o calor que 
lhe-só lhe pode ser conferidos pelas sensações visuais.

Posto isto, vamos encarar os defeitos mais importantes 
que mesmo aos estrangeiros nem mesmo escapam aos 
estrangeiros. O rio Tejo goza de uma fama que tem sido 
alimentada pelos nossos poetas, que não pelos lisboetas, que 
lhe viram as costas. É extraordinário e incompreensível que 
ainda faltem os lugares aprazíveis de onde se possa gozar em 
sossego e tomando uma chávena de chá ou almoçando na 
contemplação dos apregoados esplendores do Tejo. O castelo 
de S. Jorge, que á seguramente o miradoiro mais bem situado 
e arranjado que existe em Lisboa, domina um panorama 
soberbo sobre a cidade pombalina e o estuário do rio que é – 
principalmente ao pôr do Sol – teatro dos mais deslumbrantes 
espectáculos do ocaso que não é dado ao público, nacional 
ou estrangeiro, poder assistir porque o recinto é fechado 
pontualmente ao pôr do Sol. Aliás o espectáculo teria de ser 
apreciado a seco porque não há possibilidade de se tomar 
lá a mais inocente bebida cordial, o que causa sempre uma 
decepção ao visitante de passagem estrangeiro!

Há pouco tempo foi aberto um grande vão num muro do 
Largo da Biblioteca, rompendo-se aos olhares dos transeuntes 
um interessante panorama sobre a velha Sé com o Tejo por 
fundo. Como existisse ali no próprio prédio um belo jardim 
com uma arcada elegantemente disposta, as pessoas que isto 
viram logo se alegraram pensando que íamos finalmente ter 
um local privilegiado, uma varanda de eleição para obsequiar 
amigos visitantes estrangeiros oferecendo-lhes ali uma 
chávena de chá em sítio deveras digno. Foi uma ilusão, – 
tratava-se apenas de arranjar um lugar de estacionamento 

que ainda tem tempo para estar sentado? A Praça está hoje 
completamente destinada ao estabelecimento de automóveis; 
e com isto se deu enorme satisfação aos de que do “parque” 
se utilizam, mas a verdade é que o Terreiro é mal empregado 
para tal fim e perde muito da sua monumentalidade. Prova-se 
assim que o automóvel, instrumento acelerador da nossa 
vivência material, ganhou a partida. A transformação daquela 
área imponente num “parking” para automóveis começou 
tìmidamente, com receios, levantando protestos e arengas; 
mas que importam os desabafos das pessoas sensitivas? Elas 
não estão na maioria, nem por sombras!

O automóvel é não só instrumento de aceleração da nossa 
atribulada vivência, como acabámos de dizer, poderá também 
ser nosso verdugo e deveria servir de símbolo, qual um cetro, 
pela autoridade soberana que exerce sobre a vida actual. A 
capitação de como está distribuído por todos os países vai 
subindo de ano para ano e atinge por vezes aspectos doentios 
de vício havendo gentes que se servem do carro desde manhã 
até à noite só pelo gosto de dele se servirem. Se insisto nesta 
circunstância é só pelo significado que a sua influência no 
urbanismo representa.

Há cidades que já chegaram ao ponto de saturação. A cidade 
de Houston no Texas está nesse caso. Os edís, desesperados, já 
não sabendo o que haviam de fazer, resolveram o problema por 
uma medida radical suprimindo dràsticamente os passeios das 

ruas por toda a parte. E os peões? – perguntar-se-á. Eu creio 
que o raciocínio das autoridades deve ter sido (mas isto é uma 
opinião pessoal que não envolve a responsabilidade de mais 
ninguém). Peões, já há muitos poucos e os que ainda restam 
não tarda que fiquem esborrachados de encontro às casas.

Deixemos estas coisas trágicas e procuremos assunto mais 
ameno. Que há de peor em Lisboa, susceptível de se remediar, 
que mais acuse a carência do que temos estado a apontar no 
respeitante a a sentido humanista? Há coisas qua não são de 
atribuir especìficamente aos habitantes da nossa capital e de 
outras cidades maiores do nosso país, mas de modo geral são 
próprias da época actual e sintomáticas da transformação 
a que já aludimos e da qual somos espectadores ou actores. 
É inevitável que a fisionomia geral das construções sofra as 
influências dos países em maior avanço, embora equilibrados. 
O que distingue em primeiro lugar as obras de edificação é 
a ausência daquilo a que se chamavam as proporções como 
norma inspiradora, pode mesmo dizer-se que a proporção 
morreu; está morta e dói substituída pela dimensão, o que é 
uma forma plástica de expressar que a quantidade é preferida 
à qualidade. Reparemos bem que nas grandes obras co que 
se pretende impor um sentimento de respeito, de admiração 
ou de louvor, às massas, o elemento principal de que os 
edificadores se servem é a dimensão, o tamanho disforme, o 
sentido descomunal.
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como lugar de turismo e de veraneio, e logo adverte que a 
conservação das suas características é de vital importância para 
a vila e fala em primeiro lugar das suas belezas naturais, do seu 
clima especial e das suas tradições históricas. Dá todo o relevo 
à riqueza pitoresca dos seus arvoredos, e, na regulamentação 
do plano põe como uma das mais importantes condições 
a manutenção das belas quintas existentes criando tres  3 
categorias de Zonas criteriosamente distribuídas a prevenir 
o seu eventual e fatal parcelamento. Uma zona em que são 
permitidos lotes de tamanho razoável, outras para lotes 
maiores e a última os máximos, muito grandes.

O autor do plano era um técnico mas ao mesmo tempo um 
artista dotado de grande sensibilidade. Teve boa sorte a vila 
de Sintra em ter ido parar às suas mãos. Bem haja a Câmara 
Municipal por ter defendido até aqui – alguns dirão ferozmente 
– o plano do urbanista que se chamou De Groer; de outro 
modo a vila já hoje se teria tornado numa outra Reboleira, ou 
talvez mesmo numa segunda Brandoa!

Em Lisboa, nos diferentes estudos de urbanização que 
se têm elaborado, houve algumas ideias felizes e originais 
que atestam do quilate dos especialistas mas que nunca se 
realizaram no respeitante às Zonas Verdes, que, como é sabido, 
ainda escasseiam na nossa capital. Houve ideias nada banais 
que dariam à cidade particularidades que não se encontram 
noutras mas que se justificavam e harmonizavam com o clima 
próprio da região. Assim e por exemplo: criar uma das mais 
extensas zonas alongadas para dar a possibilidade de os peões 
penetrarem da periferia um tanto no âmago da cidade, às quais 
dariam o carácter das típicas azinhagas dos arredores (que 
estão a desaparecer) com a sua vegetação especial. Também 
manifestaram o desejo de se conservar um possível trecho dos 
belos outeiros pitorescos acidentados que ainda restam entre 
Lagares de El-Rei e Chelas, como recinto ameno e recreativo 
de alto interesse pictórico. Já se vê que enquanto algumas 
individualidades suportavam com entusiasmo esta ideia de 
conservar o bucólico recorte acidentado dos outeiros, os ratos 
do comercialismo iam tasquinhando alegremente nas faldas 
dos montes explorando arrieiros para a construção, onde aliás 
a areia era imprópria para esse fim, e destruindo com desaforo 
o que poderia vir a ser uma notável zona verde de que a cidade 
em contínuo crescimento cada vez mais carece.

Eu desejaria apor aqui uma conclusão a estas lamentações, 
mas não sei de nenhuma tão a propósito como transcrever 
nesta altura umas frases do conhecido sábio Julian Huxley, 
qua caiem aqui mesmo como a sopa no mel. Diz o eminente 
cientista: “Estamos num tempo em que a quantidade 
começa a destruir a qualidade, sendo completamente inútil 
contentarmo-nos em fazer grandes gestos a proclamar que 
devemos empreender qualquer coisa. O que é preciso é tentar 
definir qual o nosso fito de terminarl como elemento director 

para os automóveis dos felizes senhores que ali ao pé exercem 
durante parte do dia as suas funções administrativas.

Por tudo isto que tenho dito acerca dos automóveis, são 
capazes de ficar com a impressão de que eu sou contra esses 
úteis mecanismos. Puro mal-entendido! Não, não sou inimigo 
de tais admiráveis objectos, só me insurjo contra coisas bem 
diferentes. Revolta-me apenas ver o abuso que deles se faz 
e condôo-me de verificar que há pessoas tão pobrezinhas de 
espírito para quem um carro automóvel preenche em absoluto 
a inteira razão por que se vive ou se merece viver.

Visto que focámos pontos panorâmicos em questão, não 
vamos passar a outra nota sem nos referirmos ao panorama 
geral do casario em Lisboa que em quase toda a sua extensão 
é detestável e às vezes indecoroso, dando uma impressão de 
balbúrdia, e desarrumação no casario de uma cidade já se vê 
que é sintoma de outras desarrumações menos palpáveis mas 
igualmente evidentes. E não quero deixar de insistir no grupo 
de casas do Torel edificado há mais de setenta anos que, dentro 
do estilo próprio daquela época, é um exemplo de disposição 
acertada de um bairro civilizado numa colina da cidade, 
exemplo que nunca foi seguido ou aproveitado, suspeitando-se 
até que ainda ninguém deu por ele.

Foi um grande e belo melhoramento a construção da 
Estrada Marginal até Cascais, mas é espantoso que se não 
tenha ainda procedido a uma certa arborização da Outra 
Banda. Esse melhoramento viria valorizar muitíssimo a 
panorâmica do Tejo e das vistas de Lisboa. Só então esta 
margem do rio mereceria meças em comparação com as do 
Bósforo, ou de Blankenese no estuário do rio Elbe cerca de 
Hamburgo. É de notar que tal embelezamento foi há muitos 
anos apontado pelo Sr. Dr. Oliveira Salazar. Pelo visto até hoje 
os lisboetas não se comoveram com este caso!

Torna-se cada vez mais difícil a conservação de valores 
como monumentos, pontos históricos ou picturais que ainda 
existem em Lisboa, difícil a sua defesa contra os atrevimentos 
da urbanização que respeita sempre muito menos estas 
amenidades gratas ao espírito do que os ditames reguladores 
do trânsito da viação acelerada.

No entanto, não há muitos anos ainda foi possível traçar-se 
um plano de urbanização para a vila de Sintra que não parecia 
dos nossos dias dada a maneira como somos obrigados a 
encarar os actuais planeamentos sob a hegemonia rodoviária. 
O plano foi gizado em 1949, há precisamente vinte anos, por 
um ilustre professor urbanista de Paris, de origem russa mas 
naturalizado francês. Bem avisado andou o Governo português 
incumbindo-o de traçar planos de urbanização em várias 
cidades. Escolho falar no de Sintra por ser dos mais ilustrativos 
da sua competência, da sua sensibilidade, do seu bom senso. 
Neste plano, a introdução à sua Memória Explicativa é 
exemplar. Começa por reconhecer o carácter da estância 
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velha Inglaterra. Ambicioso e louco, propôs-se comprovar 
de maneira espantosa perante os súbditos o seu poderio 
transcendente. Mandou colocar um cadeirão na praia, frente 
ao mar, declarando que ia obrigar as ondas a retrocederem 
caminho, e com sua coroa na cabeça e munido de cetro – 
como soía acaecer nos tempos lendários – tomou assento no 
cadeirão que ali mandara pôr… A lenda é omissa no que depois 
aconteceu. Mas eu tenho para mim que o famigerado rei era 
um oportunista manhoso e que entendia de marés. Escolheu 
o equinóceo e, comodamente instalado, esperou que passasse 
a hora da preamar para então dar início à repetição do seu 
imperioso gesto… que se ia prolongando enquanto as águas 
vivas retrocediam pela praia fora.

Não queiramos imitar o gesto do rei louco. Estas coisas não 
se atingem com subterfúgios.

Chegado ao fim destra palestra, fico com a sensação de ter 
escrito a mais e dito de menos. Falei das vistas panorâmicas 
da cidade, louvei o único trecho exemplarmente apurado que 
é o do Torel, que se goza de S. Pedro de Alcântara, mas nada 
disse da antiga cerca do convento da Graça que se vê do mesmo 
miradouro e nos espanta de estar ainda por aproveitar e que 

da elevação evolução terrenalstre.” E mais adiante, “Não 
contentes de destruir ou dissipar os nossos recursos materiais, 
começamos também a destruir os recursos da verdadeira 
alegria – espiritual, estética, intelectual, afectiva. Espalhamos 
pela face da Terra vastas massas de habitações humanas… 
criando um pandemónio de que todos se querem evadir 
procurando afastados retiros que, por sua vez, também acabam 
por terem de ser destruídos.”

Agora creio que já bastam as considerações para revelar a 
fraqueza que nos aflige e que não é só devida ao urbanismo 
em prática. Reconheçamos que há uma parte proveniente 
das tendências gerais da época no sentido de quererem 
mecanizar toda a nossa vida. Mas a estes efeitos que nos 
vêm de fora e de longe, em ondas sucessivas, poderíamos 
opor um fortalecimento da nossa personalidade, dilatando-a 
por campos que se acham desprezados, enriquecendo-a por 
curiosidades que esperam por serem despertadas e fomentadas 
– e que já o deveriam ter sido no tempo devido… Mas isto é 
assunto que pertence a outro capítulo e não cabe neste tema.

Ondas que vêm de longe e que se sucedem, são difíceis 
de parar… Ocorre-me o que se conta de um rei lendário da 
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ninguém disso se queixa! E não mencionei o que se nos depara 
quando saímos do admirável Parque de Monsanto pela ponte 
Duarte Pacheco, onde de apurado só se encontram as estações 
de serviço para a venda da gasolina, com as suas bombas 
reluzentes e os seus servidores atentos a qualquer hora, sendo 
os viajantes obrigados a fazerem vista-grossa se não quiserem 
reparar na desarrumação urbanística que por ali vai como 
se não tivesse a mínima importância esta entrada na cidade 
capital do país! Parece que o que supera tudo é o interesse do 
trânsito dos automóveis!

É certo que neste breve resumo que nos propusemos 
fazer não se pode dizer tudo, mas não queremos deixar de 
mencionar o mais importante, que não são estes pormenores 
ainda relativamente fáceis de remediar. O que é mais difícil 
mas infinitamente mais preciso é nós nos esforçarmos por 
convencer as pessoas, toda a gente, que o que falta é uma 
cultura de sentido visual para nos dar a faculdade de apreciar 
aquele verdadeiro tesouro do espírito que nos revela os 
encantamentos da Natureza e nos confere a percepção dos 
segredos da Arte.»
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3.38. 1969. NUM JANTAR DE HOMENAGEM

Fig. 44 LINO, Raul – «[Palavras ditas num jantar de 
homenagem a Raul Lino]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 21 
Novembro 1969. 7 f. Consultado no Arquivo da Família 
Raul Lino em Lisboa, Armário B: Pasta Relatórios, Artigos 
e Pareceres (6.º vol.), 1250.

21 Novembro 1969
Lisboa
Jantar de Homenagem a Raul Lino

No dia 21 de Novembro de 1969 Raul Lino fez 90 anos e os festejos foram particularmente intensos. 
À noite, num hotel da capital, um banquete de homenagem organizado pelo Diário de Notícias 
contou com a presença de duzentos amigos e foram recebidos quatrocentos telegramas.
Durante o jantar usaram da palavra: Augusto Castro, director do Diário de Notícias, que entregou 
uma medalha de prata ao homenageado em nome do Ministro da Saúde e Assistência; Luís de 
Oliveira Guimarães para explicar como tinha surgido a ideia de organizar do evento; o arquitecto 
Luís Benavente apresentou a vida e obra de Raul Lino; Artur Nobre de Gusmão ofereceu-lhe os oito 
primeiros volumes dos Documentos para a história da arte em Portugal, editados pela Fundação 
Calouste Gulbenkian sob orientação do próprio Raul Lino e Luís Silveira, e que tinham sido acaba- 
dos de imprimir naquela tarde; Armando de Lucena falou em nome da Academia Nacional de Belas 
Artes para elogiar o seu presidente; Nuno Portas interveio em nome dos colegas mais novos; Bayão 
Pinto, médico do arquitecto, gabou-lhe o espírito jovem; e, por fim, António Tânger, representando os 
numerosos jovens presentes, concluiu com uma frase de Luís de Leão: «a beleza da vida é apenas 
isto: cada um proceder em conformidade com a sua natureza e as suas ocupações».
Transcreve-se aqui o discurso de agradecimento que Raul Lino leu nessa ocasião que também faz 
parte de dois artigos publicados no dia seguinte no Diário de Notícias e no Primeiro de Janeiro.
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disso há outra circunstância , igualmente grave, que me causa 
verdadeira tontura. Talvez por deformação profissional, do que 
desde já peço desculpa, a situação em que me acho traz-me à 
lembrança o que há muitos anos me aconteceu no exercício 
das minhas funções. Eu estava a trabalhar no eregimento 
daquele peristilo ou colunata que está a ornar a frontaria 
voltada ao rio no Museu Militar. Estavam a acabar o terraço 
que serve de cobertura àquela colunata tão alta, e eu tinha de 
lá ir a cima mesmo para ver como aquilo estava a ser feito. O 
peor é que o único meio de se chegar lá era por uma escalada 
de mão bastante tosca, acrescentada a meia altura por outra 
semelhante que lhe estava atada por umas cordas de esparto. 
Ora eu era bastante desembaraçado naquela idade, mas nunca 
tinha empreendido uma escalada deste género, vestido com 
traje de cidade e chapéu de coco que então se usava, e para 
mais na rua pública e em pleno dia à hora de maior trânsito! 
Tinha de ser mesmo e, fazendo das tripas coração, lá fui, mas 
chegado lá a cima e a transitar da escada tremulente para o 
andaime firme fui acometido por uma vertigem!

A vertigem que eu neste momento estou a sentir não é 
por haver atingido a altitude dos 90 anos, xxxxxx aonde se 
chega por assim dizer por conta-gotas, sem darmos por isso, 
é por me afligir a altura desmedida do pedestal até onde os 
meus generosos Amigos me quiseram guindar. Eu não desejo 
ser contestador, apesar da sua dessa atitude hoje muito em 
voga, mas peço licença para fazer uma confissão, – vou dizer 
a razão porque me queixo. – Até aqui tenho-me dado bem 
em ser uma criatura como outra qualquer, e assim desejaria 
poder continuar a ser. Acho que de aí provinha uma certa 
vantagem de ordem prática que era – a das pessoas aferirem 
os meus possíveis merecimentos ou êxitos por um padrão de 
grau muito medianozinho que aumentava favoràvelmente 
as minhas habilitações e elevava o quilate dos meus méritos 
considerando a mediania a que pertencia o ente em causa. Ora 
se os meus prezados Amigos me promovem a uma patente 
muito superior, então como hei de eu fazer para corresponder 
ao que de mim se ficará esperando? Como poderei eu arcar com 
essa responsabilidade a que uma tal categoria obriga? – É esta 
preocupação que me está a dar tonturas.

Mas não importa, estas avaliações são todas mais ou menos 
convencionais, o que é verdadeiramente mais importante para 

mim é o valor que eu atribuo a ter os meus ilustres Amigos em 
concordância com as nossas maneiras de pensar, o que me dá 
o maior prazer é sentir que usamos todos de uma e a mesma 
escala na avaliação do bom e do mal mau… que o mau também 

«21 Nov. 1969

Quando há pouco tempo se deparou na minha imaginação 
esta importante assembleia de pessoas amigas, conhecidas, 
e ainda algumas que eu desejaria conhecer melhor, a minha 
primeira impressão, para ser franco, foi a de achar que haveria 
nisto uma manifestação imponente mas de um enorme, 
gigantesco exagero que à primeira vista me parece difícil de 
compreender ou explicar. Tem de haver muito cuidado com as 
primeiras impressões. Julgo que foi o filósofo, historiador de 
arte, Taine, que disse "Cautela com as primeiras impressões… 
são as que estão certas!"

Mas explica-se de uma maneira muito simples, o exagero 
que tanto me impressionou está na exacta medida da 
generosidade dos meus Amigos que hoje aqui me quiseram 
festejar e honrar com a sua presença. O que houve, salvo erro, 
foi um pequeno mal-entendido que deu num equívoco inocente. 
Ouvi falar a não sei quem, nem quando foi, num jantar de 
homenagem; de aí é que veio a confusão. Trata-se mas é de um 
banquete de confraternização, que a mim me dá um enorme 
regozijo e regalo por poder estar com os meus bons Amigos 
sabendo que eles navegam connosco nas mesmas águas.

Trata-se de uma manifestação de acordo, um sinal de 
aquiescência da parte de todos que aqui vieram em quererem 
participar dos mesmos ideais pelos quais eu tenho pugnado ao 
longo da minha já longa vida e desde a longínqua adolescência. 
Isto é, como digo, sim, um banquete de confraternização e 
eu sinto-me imensamente gratificado com a honra que me 
querem prestar considerando-me neste momento como que 
um guia deste partido amigável que ainda não tem nome e 
que me parece mesmo melhor permanecer inominado, porque 
nestas coisas muita vez o nome é uma falha por onde se instila 
o veneno de qualquer contradição gratúita.

Já se vê que é impróprio ou talvez ridículo trazer já 
composto um discurso em que me refiro antecipadamente 
às impressões que viria a ter no banquete, mas também se 
admite que quando vamos a um espectáculo de ópera – por 
exemplo – já sabemos de antemão o que vamos ver e ouvir, 
só não sabemos se a ópera irá ser bem interpretada. Neste 
presente caso eu tinha a certeza de que o espectáculo que 
me estavam a preparar ia ser o mais grato possível e que eu 
seria infalìvelmente o mais desvanecido, o mais sensibilizado 
de todos os assistentes. E só tenho que acrescentar ao meu 
desvanecimento e à minha atitude sensibilizada a confissão de 
estar ao mesmo tempo sentindo um autêntico embaraço.

Começa porque é a primeira vez na vida, e peço-vos 
que acreditem, é a primeira vez que faço 90 anos de idade, 
portanto não posso estar acostumado a esta situação. Além 
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irisada prosa ter desvendado a exacta extensão da caminhada 
que já percorri neste Mundo de desenganos; e, por último e 
por ser de todos o mais novo, ao meu querido e jovem Colega 
Leonardo de Castro Freire, pelos laços de amizade que me ligam 
a toda a sua ilustre Família e pelo muito apreço em que tenho a 
grande generosidade do seu carácter.

Afinal de contas (como hoje se diz num artiguelho do 
Diário de Notícias) que tenho eu feito que outro qualquer não 
fizesse. Tenho apenas procurado cumprir o meu mandato, 
como todos fazem segundo a natureza de cada um e as tarefas 
que lhe cabem na sorte. – Sorte, tenho eu tido durante toda 
a vida e julgo que nunca me esqueço nem canso de de tudo 
reconhecer desde o que é determinado pelos Poderes Ocultos 
até aos mínimos acasos patentes que me tocam no decorrer 
do dia-a-dia e que por uma disposição feliz nunca tenho 
deixado de aproveitar para a minha saúde mental e moral; 
sorte, finalmente, tenho-a eu também em esquecer com muita 
facilidade o que acaso me poderia ser desagradável se eu logo 
de princípio não soubesse relegar para o cesto dos papéis tudo 
aquilo que não serve, que não presta ou que não corresponde a 
uma verdade e portanto não nos pode fazer falta.

Criar qualquer coisa à medida das nossas possibilidades 
espírituais e físicas, é sempre bem-fazente. Este benefício 

é necessário que exista, é do mau que se tiram as tintas para 
sombrear e dar mais relevo à nossa vida.

É por isso que eu agradeço do coração a todos os que aqui 
estão ou que se tenham manifestado na sua concordância. Eu 
desejaria poder dedicar uma palavras a cada um dos presentes, 
o que me levaria contudo até ao fim da semana que vem, mas 
tenho de me limitar a dizer quanto me sinto reconhecido 
ao grupo que sou obrigado a distinguir por ter sido de onde 
partiu a generosa iniciativa, e faço-o pela estreita ordem de 
antiguidade da benevolência de que para mim cada um tem 
usado: – Ao meu querido Doutor Fernando Emygdio da Silva, 
cuja amizade eu gostaria de dizer que data de quando ele era 
ainda criança, pois que tenho a impressão de a haver herdado 
do seu ilustre Pai e meu saudoso Amigo Manuel Emygdio da 
Silva; ao Dr. Augusto de Castro que além da amizade com que 
me honra, foi o grande admirador que desde há muitos anos me 
instiga a colaborar no jornal de cujo eminente Director eu me 
considero ser o seu mais fraco discípulo na arte de escrever; ao 
Dr. António José Brandão pelo generoso interesse que sempre 
dedicou às minhas actividades artísticas e escrevinhadoras; ao 
Dr. Luís de Oliveira Guimarães por ter sido quem levantou a 
lebre neste cerco floral em que me encontro carinhosamente 
envolvido e sem o mais pequeno ressentimento por ele, na sua 
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porém só o podemos auferir com proveito quando nessa 
criação se empregam os nossos melhores esforços, psíquicos 
e materiais, – quer dizer – quando fazemos, como é nosso 
dever, plena justiça às possibilidades do admirável instrumento 
com que somos dotados pelo nascimento, que é também 
nosso dever apurar por meio da nossa educação e conservar o 
melhor que pudermos – isto simplesmente por um elementar 
sentimento de gratidão e respeito por quem  assim nos dotou. 
No entanto não devemos esquecer jamais de ajudar na medida 
das nossas faculdades a quem mereça.

E, desde que sou obrigado a referir-me ao que serviu de 
pretexto para esta festa, parece-me que o pouco que tenho 
dito é apenas a única e vã sentença que eu consigo sumariar 
de uma longa vida que os meus bons Amigos quiseram hoje 
aqui pôr em relevo magnificando-a com o exagero da vossa 
generosidade.

Creiam, peço-lhes, qua a todos, todos, estou gratíssimo!

Lisboa, 21 de Novembro de 1969
(Raul Lino)»
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3.39. 1970. QUATRO PALAVRAS SOBRE ARQUITECTURA 
E MÚSICA

Fig. 45 LINO, Raul – «Quatro palavras sobre 
Arquitectura e Música». [Introdução à conferência 
proferida em Fevereiro de 1970]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 
Fevereiro 1970. 2 f. Consultado no Arquivo da Família 
Raul Lino em Lisboa, Armário B: Pasta Relatórios, Artigos 
e Pareceres (7.º vol.), 1261.

Fevereiro 1970
–
–

Vinte e três anos depois da apresentação da dupla conferência «Arquitectura e Música» [< P.420] 
em Lisboa e Madrid, aparentemente Raul Lino terá repetido a palestra no início de 1970, embora 
não tenha sido possível identificar o local onde terá ocorrido o evento.
O certo é que no Arquivo da Família Raul Lino se encontra um dactiloscrito preparado para 
anteceder a nova conferência que seria agora reeditada numa única sessão com o título «Quatro 
Palavras sobre Arquitectura e Música». Em jeito de introdução ao tema, o conteúdo do texto 
informa também sobre o carácter e formato da primeira versão.
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Para dar uma única ilustração da maneira especial como 
tratei o meu arrozoado, vou dar este exemplo que por acaso 
foi dos que me valeram mais compensação no resultado 
obtido pelos meus esforços: Fiz uma escolha de elementos 
psicológicos que me pareceram dos mais essenciais para 
delinear o desenvolvimento da Música; e de todos estes 
elementos houve um que se me afigurou dos mais importantes 
mas dos mais difíceis a definir; não conseguia encontrar a sua 
expressão exacta, até que por fim tive a audácia de o mencionar 
conforme me ocorria, sentindo por intuição que seria o único 
e autêntico termo a empregar para corresponder ao caso 
em questão. No entanto fiquei sempre com a desconfiança 
que me poderia ter enganado. O meu estudo publicou-se em 
1947. Três anos depois saía um livro do filósofo Romano 
Guardini, chamado “O fim dos tempos modernos” Das 
Ende der Neuzeit (Basileia, 1950) e tive a grande satisfação 
de encontrar mencionado (pg.21) o mesmo elemento que 
eu havia seleccionado, com a mesma designação, a mesma 
origem, iguais atribuições e os idênticos efeitos psicológicos 
advenientes generalizados, num paralelismo perfeito com o 
que eu havia escrito. – Não podia ter ficado mais contente!

O estudo foi lido como palestra vulgar, em Lisboa e 
Madrid, dividido por duas sessões dado o seu comprimento, 
Mas cheguei à conclusão de que, atendendo ao seu género, 
entremeado de 19 projecções e com a audição de 8 discos, 
é muito preferível ser realizado numa única sessão que 
durará cerca de 1 hora e 40 minutos. Com a diversidade da 
dissertação, as sugestivas analogias entre as projecções e a 
audição dos discos, estou convencido que a demonstração pela 
forma adoptada pode chegar a ser recreativa, pelo menos para 
as pessoas acaso dotadas de uma certa curiosidade.

Fevereiro de 1970»

«O assunto de que aqui vou tratar é o idêntico que 
publiquei em 1947 sob o mesmo título modesto. Digo modesto 
porque o estudo pouco encerra de específico sobre qualquer 
destas duas artes, mas envolve matéria que julgo nunca foi 
tratada desta maneira e me parece bastante interessante para 
se obter uma visão nova, mais leve e arejada – eu desejaria 
dizê-la espacial – muito diferente da maneira como têm sido 
usados conceitos, digamos estereotipados, em que se baseiam 
quaisquer estudos sobre história das artes.

A modéstia do título adoptado encapotava assim um 
fio condutor cujo teor não pode ser enunciado linearmente 
porque não dispensa uma prévia preparação de certa maneira 
desenvolvida que crie o ambiente requerido, indispensável 
para a desejada apreensão ou compreensão do que se pretende 
explanar claramente.

No entanto, talvez para desenganar as pessoas que 
porventura se assustassem com o receio de se tratar de 
explanações mais ou menos objectivas e especificadas, 
no preâmbulo que se pronunciou a quando da primeira 
apresentação deste estudo, pareceu-me dever prevenir os 
ouvintes dizendo: Podem estar descansados que eu não vou 
falar de Música e também pouco, ou quase nada, direi sobre 
Arquitectura. Paradoxal prevenção que aliás vim a reconhecer 
como sendo inútil e escusada, porque entre nós o que 
verdadeiramente nos cativa, aquilo que nos é sempre mais 
grato ouvir é o que já todos sabem – devido isto a uma espécie 
de comodismo ou reluctância em se fazer qualquer pequeno 
esforço para se verem coisas a uma luz diferente ou de um 
ponto de vista que nos obrigue a desviarmo-nos um pouco dos 
caminhos já batidos, sendo isto o que me leva a crer e a dizer 
que uma das qualidades que mais distingue o Português é “que 
ele já sabia tudo”…

Posto isto, devo justificar-me por insistir no meu intento. 
– É que a concretização dos motivos condutores da minha 
tese obrigou-me a um esforço para encontrar uma série de 
saborosas sínteses suficientemente claras, quanto possível 
flagrantes e necessàriamente resumidas que me permitissem 
expor o assunto sem entrar em especulações de pretensão 
filosófica com ares de erudição que não só não possuo 
como também acharia intempestivivo querer introduzir 
num tratamento que nada tem de dialéctivo senão que 
propositadamente se apoia e baseia apenas no campo da 
sensibilidade. – E foi tanto o prazer que senti em levantar o que 
continuo a julgar uma concepção inédita mas plausível de certo 
aspecto histórico, que me parece seria da minha parte egoismo 
não a querer comunicar a quem porventura se interesse por 
este género de meditações.
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3.40. 1970. O ROMANTISMO E A “CASA PORTUGUESA”

Fig. 46 LINO, Raul – «O Romantismo e a “Casa 
Portuguesa”». [Conferência proferida no Primeiro 
Colóquio “Estética do Romantismo em Portugal” em 
Lisboa no dia 17 de Maio de 1970].[Dactiloscrito: o 
conjunto inclui prospecto de lançamento do colóquio, 
programa, resumo e texto da conferência]. Lisboa. 1970. 
4 doc. 13 f. Consultado no Arquivo da Família Raul 
Lino em Lisboa, Armário B: Pasta Relatórios, Artigos e 
Pareceres (7.º vol.), 1253, 1254, 1255, 1956.

17 Maio 1970
Lisboa
Colóquio “Estética do Romantismo em Portugal” 

A comunicação «O Romantismo e a “Casa Portuguesa”» foi apresentada por Raul Lino no dia 17 
de Maio de 1970 no primeiro colóquio «Estética do Romantismo em Portugal» organizado pelo 
Centro de Estudos do Século XIX do Grémio Literário em Lisboa e publicada em 1974 no respectivo 
livro de actas.
A fechar o colóquio de quatro dias, naquela mesma tarde de domingo, leram também as suas 
comunicações três dos responsáveis pela preparação da Exposição Retrospectiva da Obra
de Raul Lino apresentada pela Fundação Calouste Gulbenkian nas Galerias de Exposições 
Temporárias seis meses depois: José-Augusto França falou de «Seis imagens do mundo fontista», 
Pedro Vieira de Almeida de «O revivalismo árabe e os elementos estruturais da arquitectura» e 
Manuel Rio-Carvalho de «A Arte Nova: modernidade domesticada, sentimentalidade projectada».
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«Há já alguns anos aventei a ideia que o propósito de 
encaminhar o aportuguesamento da nossa casa talvez 
fosse um último surto do Romantismo, e pus esta hipótese 
levianamente podendo dar impressão de que o Romantismo 
se acharia ligado a uma certa época limitada não muito 
distante da nossa. O facto, para mim, no entanto é que se  
o Romantismo, se marcou intensamente o estilo de uma 
época determinada, a verdade é que – mais do que isso – ele 
representa um estado de alma com inúmeras modalidades que 
não depende ou está, preso a uma época mas vagueia ao sabor 
dos homens inspirando-os quando eles apelam para o seu 
bálsamo lenitivo quando querem defender-se contra as agruras 
da realidade.

Como tal, o Romantismo tem o valor de uma virtude, 
onde não há princípio nem fim. Virtude que anda sempre 
acompanhada de cortejo dos seus principais turbantes – o 
sonho e a poesia, os mistérios da noite luarenta, os amores e 
a saudade, a solidão e a melancolia, e por cima de tudo isto, 
pairando como nuvem sombria, a morte a longo prazo e o 
suicídio por desespero sem retractação possível… Dama das 

Camélias, Werther

Mas nós não sabemos quando isto começou. Se os antigos 
egípcios do Novo Reino copiavam as obras das primeiras 
dinastias, terá sido por incompetência apenas ou seria porque 
já então houvessem sentido experimentado  os primórdios 
de um sentimento romântico? – Não o queiramos saber e 
deixemos os faraós na paz da sua mumificação.

Mais tarde, dois milénios depois, no mundo moderno e já 
perto dos nossos tempos foram aparecendo exemplos de puro 
romantismo, e só falo de coisas concretas – bem entendido 
– de manifestações de arte arquitectural. Foi ainda no século 
XVII que uma daquelas grandes senhoras que governavam 
nos pequenos estados da Alemanha teve a veleidade de não 
demolir a ruína de um velho convento que existia nos seus 
domínios, conservando-a como motivo de curiosidade, 
achando que aqueles restos de uma construção românica só 
davam interesse à sua mata de recreio. Era naquele tempo 
um caso ainda muito raro. Cerca de uma centúria depois, no 
século XVIII, um lorde muito rico construiu na Grã-Bretanha 
um castelo mais ou menos medieval, muito sólido e bem 
acabado, e – como estamos a ver – todo ele autênticamente 
fingido. Mais para diante o autor de Werther admitia, nas suas 
considerações sobre a estética na habitação, que uma certa 
Madame Pankouke pudesse ter decorado um dos gabinetes na 
sua casa de Paris em estilo gótico. Caminhava-se para o pleno 
domínio do Romantismo.

«(RESUMO)
Em geral quando se fala no Romantismo antolha-se-nos 

um período que vai dos fins do século XVIII até passado o meio 
do XIX. Mas o Romantismo não é qualquer moda que só dura 
a época em que se usa, e poucos reparam  que houve muito 
romantismo antes e depois daquele referido período.

O Romantismo arquitectural ou decorativo no nosso país 
foi muito frouxo e teve a sua obra-prima no Castelo da Pena, 
em Sintra. Fazem-se variadas reflexões sobre este período. 
Aventa-se a opinião de que o propósito de se aportuguesar 
a nossa casa de habitação poderia ser um último surto do 
Romantismo, e passa-se então ao “caso” da Casa Portuguesa. 
Tenta-se descobrir a origem deste propósito, que é literária, 
e seguem-se as vicissitudes da sua malograda carreira. A 
intervenção dos etnógrafos e do folclore. O malefício da 
palavra “chalet”. A caricatura do chalé à antiga portuguesa.

O amadorismo, os curiosos e a especulação lucrativa 
traçam a sina da Casa Portuguesa. Boas intenções sossobradas 
ou deturpadas, a não existência de uma generalizada cultura 
artística causaram a morte desta proposta – morte sem 
transfigurações. O porquê: Actualidade· A Casa Portuguesa 
continua por criar – a criação e o criador. Antes de se criar a 
Casa, será preciso criar o criador. Última advertência: Não 
esquecer o que faz o vinho melhor…»
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O Romantismo porém depressa minguou ou desapareceu, 
diluindo-se nos pequenos assomos sem importância ou 
significado que encontramos por várias partes e que não 
passam de uma simples recordação sem peso: ameias, 
torrezinhas ou outras pimponices baratas. Mas curiosamente 
houve um pormenor que – não sei porquê – se conservou 
durante muitos anos até já não haver rasto do Romantismo, 
do qual se usou com uma predilecção que é para admirar 
porque em muitos casos o uso de tal pormenor tornava a 
construção mais dispendiosa; refiro-me ao emprego do arco 
partido nos vãos – ou, como dantes se dizia sempre, os vãos 
em ogiva. Estes conservaram-se até muito tarde, ocorrendo 
idoladamente até em peças de mobiliário que já nada mais 
tinham de gotizante. Contudo faz-nos sorrir uma carruagem 
real do tempo de D. Pedro V, que ainda se guarda no Palácio 
da Ajuda e que também tem os vidros das portas em recorte 
ogival, o que é de uma flagrante sugestão. 
___________________________________________________

Aludimos em cima à hipótese de um surto do Romantismo. 
Creio que os há-de haver sempre enquanto os ordenadores o 
permitam. Mas para quem faça grande filé em encontrar um 
destes surtos, podemos recomendar-lhe um carro funerário 
que gira pelas ruas da cidade, todo preto e ouro, com arcos 
ogivais a toda a volta, ao qual o empresário da agência chama 
“Catedral rolante”.
___________________________________________________

Dividimos esta comunicação em duas partes, e para daqui 
passarmos à segunda é ainda ao Parque da Pena que voltamos, 
onde vamos buscar uma ponte a propósito que para lá nos 
conduz. – Não falando no Teatro de D. Maria II, que é uma 
interpretação do classicismo, a chamada época romântica teve 
a sua catedral magnífica no Castelo da Pena, mas há ainda a 
registar um rebento do Romantismo que muito deu que fazer 
na campanha para o aportuguesamento da casa em Portugal. 
– No mesmo parque do castelo, a Senhora Condessa de Edla, 
consorte do rei D. Fernando, teve a veleidade de projectar e 
dirigir a construção do que se ficou chamando o “Chalet da 
Condessa”, uma construção ligeira e graciosa, como é próprio 
de uma obra feminina, com carácter de certa rusticidade 
florestal, em que empregaram revestimentos de madeira e de 
cortiça virgem. A inocente galantaria nada tinha de ofensivo, 
mas mal sabia ela o artificioso prestígio que o seu nome exótico 
de “chalet”, que logo se aportuguesou pronunciando-se chalé, 
ia ter entre nós e a perturbação que esta palavra bastarda iria 
causar ao nosso débil romantismo arquitectónico. – Chalet 
da Condessa; o exotismo do nome, a origem realenga da 
ideia, a magia imitativa e a fascinação que, desde o tempo dos 
“franças” do século XVIII, tudo o que é francês exerce sobre a 

Passando então agora ao pequeno território do continente 
português, vejamos o que por cá se dava. Pode dizer-se 
que, falando sempre só no que respeita a arte domiciliar, 
o Romantismo na sua grande época dominadora, à parte 
a grande obra do Castelo da Pena, teve uma representação 
frouxa e mínima de que pouco ficou. O Romantismo em 
Portugal, mais a sua obra-prima, faz-me lembrar certas 
plantas que durante anos nunca se fazem notar, mas numa 
certa idade e na sazão própria lançam uma haste descomunal 
com espectaculosa inflorescência e em seguida, como por 
esgotamento, se extinguem murchando. Assim foi com o nosso 
romantismo arquitectural que deu a imensa e arrojada obra do 
Castelo da Pena e com isso quase se extinguiu.

Um príncipe alemão, adiantando-se uns quatro decénios 
ao rei Luis II da Baviera, o célebre construtor de palácios 
e castelos e protector de Ricardo Wagner, que acabou por 
enlouquecer de todo, – como íamos dizendo – um príncipe 
alemão erigiu em Sintra aquela ingente fábrica inspirada em 
motivos orientalistas e casteleiros onde se vêem também umas 
invenções um tanto extravagantes que foram evidentemente 
sugeridas por certas monstruosidades manuelinas do convento 
de Cristo em Tomar. O príncipe alemão, nosso rei D. Fernando, 
imaginou com muita fantasia este complexo pitoresco anexado 
e envolvendo o delicioso convento manuelino dos princípios do 
século XVI, que ali existia e permanece, com o que se produziu 
todo aquele saborosíssimo serrabulho arquitectónico. O 
castelo ficou maravilhosamente colocado e emoldurado pelo 
soberbo arvoredo de um dos mais belos parques da Península. 
É especialmente simpática esta obra por revelar o desejo que 
houve de que se inspirasse em coisas portuguesas, pelo menos 
em grande parte. Esta foi a obra-mestra do nosso Romantismo, 
mas não se pode dizer que serviu de paradigma porque no país 
faltava a potencialidade para a imitarem.

Sintra, que no dizer de Gil Vicente era “como dama polida 
mui esquiva e alterosa”, parece que foi a terra que atraía 
os espíritos mais gentis e românticos daquela época, que 
encontravam ali o ambiente cenográfico mais adequado, 
mais afim do seu estado de alma. A par da obra-prima do seu 
castelo que coroa a serra, deve mencionar-se outro exemplo de 
não pouco interesse, que é o sedutor orientalismo da Quinta 
do Relógio no seu quadro paradisíaco, exemplo dos mais 
perfeitos que nós temos. Não fique sem se dizer que algumas 
excepções houve no geral retraimento, desinteresse ou mesmo 
indiferença que se manifestava entre nós na arquitectura 
das casas pelas tendências romanticistas, que se espraiavam 
por outros países civilizados, ocorrendo-me por exemplo 
mencionar o caso do Duque de Saldanha fazendo transferir 
algumas cantarias lavradas do tempo do rei D. Manuel, creio 
que de Penha Longa, para a sua quinta em Sintra onde foram 
aplicadas para adorno da casa que, aliás, é de sabor romântico.
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aérea, de um trecho urbanístico tirado em Inglaterra ou em 
outros países do Continente, nos imbui de uma regalada 
harmonia onde se adivinha uma disciplina inata e um sentido 
do decoro, de que debalde procuraríamos paralelo na actual 
paisagem portuguesa. – Esta, uma verdade que é preciso não 
querermos ignorar.

Obedecendo ao título desta comunicação parece que é 
de dizermos ainda qualquer coisa sobre as relações entre 
os seus dois termos — Romantismo e a “Casa Portuguesa”. 
Como acima já o demos a entender, o Romantismo não tem 
limites de época, é uma virtude que ainda apela para alguns 
felizardos que a sentem e prezam com ternura e a ela acorrem 
quando lhes apraz. Enquanto se esboçava a campanha da Casa 
Portuguesa surgiram alguns exemplos de casas jeitosas que 
disto testemunham. Apontemos três exemplos: em Cascais a 
casa do Conde Arnoso, amigo e companheiro de Eça, que se 
pode dizer tem resquícios de romantismo literário, como seria 
de esperar; a casa no Monte Estoril conhecida por ter sido 
feita pelo Gomes ·· livroeiro, que representa a faceta imitativa 
do Romantismo; e a casa acastelada em Cascais onde agora 
está instalado o Museu, que serviu de cenário aos assomos de 
quem a mandou construir, que se comprazia a passear por ela 
invencionado de castelão, de gorro de veludo preto ajustado ao 
crâneo e pistola à cintura (a pretexto de se divertir a atirar ao 
alvo), – o que representa uma faceta mais teatral do romântico.

Sobre “o caso” em si, pròpriamente dito, visto na sua 
generalidade, já muito disse, até talvez de mais, nesta espécie 
de autópsia que temos estado a fazer. A campanha foi encetada 
há mais de 60 anos. Tudo mudou tanto desde então! A 
começar pela técnica da construção, que é hoje completamente 
diferente, até à maneira de viver que nos é imposta e que é o 
produto de concepções mais materialistas da razão por que se 
vive.

A Casa Portuguesa de hoje, que ainda está por criar, há de 
obedecer a uma doutrina nova. Mas antes de criarmos a Casa 
Portuguesa, parece-nos mais importante criarmos primeiro 
o criador… e o ambiente em que ele há de viver. Façamo-lo 
enquanto o computador não acaba por substituir a consciência 
da gente. O que é novo, e isto dá-se com as coisas mais 
importantes, nem sempre pode ser rápida e eletronicamente 
criado. – E é preciso não esquecer que o melhor vinho não 
é aquele que só foi bem fabricado, há-de ser também o que 
melhor se adapta ao clima da região e o que melhor se dá com o 
torrão em que ele é produzido.»

nossa gente, tudo isto junto influiu para a valorização do termo 
chalé, que passou a significar qualquer moradia independente 
e mais ou menos pretensiosa que cheirasse a estrangeiro. 
E assim se concretizou nesta palavra simbólica de chalé a 
maleita que maior oposição ofereceu ao propósito ingénuo de 
aportuguesarmos a nossa casa.

A nossa casa, vamos então agora à “Casa Portuguesa” a 
ver como julgo que se passaram as coisas. – Parece-me que a 
tentativa para o aportuguesamento da nossa casa é de origem 
literária; nasceu das obras dos grandes escritores – Eça e 
Ramalho em primeiro lugar, que começavam a pôr em relevo 
as coisas mais admiráveis da nossa índole, da nossa vida, 
da nossa paisagem, e de aí o interesse que foi adquirindo o 
nosso habitat mais castiço, burguês e rural. Ao mesmo tempo 
que este panorama se erguia aos olhos dos leitores, tomava 
vulto nos homens de letras uma reacção contra os abusos do 
estrangeirismo, suscitando-se um maior apreço do vernáculo 
em todos os campos. Era um árduo começo de tarefa em que 
todos os trunfos eram chamados a darem a sua achega – a 
beleza formosura  das mulheres do campo, a culinária popular, 
as obras de arte dos pintores de costumes e dos paisagistas e, 
já se vê, certa poesia portuguesa. É claro que isto coincidiu com 
um tímido nacionalismo que se aliava também à campanha da 
Casa Portuguesa.

Surgiu então a falange dos cientistas, estudiosos da 
etnografia e historiadores folcloristas que se compraziam 
em pesquisar e escrutar o que havia de mais português no 
instrumental utilitário do povo; contribuição importante, 
mas que no campo da Casa Portuguesa não passava de umas 
anotações frias que espalhavam conhecimentos mas não 
produziam efeitos sensórios. O que tornava preciso era que 
aparecessem os artistas a interessarem-se pelo propósito e que 
lhe insuflassem o calor da arte que deveria ser parte essencial 
desta proposta.

No campo da prática, porém, as coisas iam mal; as 
escolas de arte, talvez por força da rotina, mantinham-se 
alheias à questão e o agrupamento de alguns arquitectos 
mais talentosos não se davam ao trabalho de sequer reparar 
no problema e só travavam o andamento esclarecido da 
campanha, com a qual pouco simpatizavam. O caso da Casa 
Portuguesa depressa caiu sob o domínio dos amadores e 
curiosos avessos a toda a disciplina, e pode dizer-se alheios 
a uma cultura artística mais aberta. Por último juntou-se a 
isto certa especulação mercantilista. Desde então a sina da 
campanha estava talhada. No demais um estilo é como as 
boas maneiras, não se cria de um dia para o outro; não vai 
com receitas ou prescrições, tem de ser sazonado por uma 
disciplina, por um sentimento de decoro que se insinua na 
gente pela educação que recebe. Este é o grande segredo que 
faz com que uma fotografia qualquer, seja panorâmica ou 
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3.41. 1970. CONSIDERAÇÕES E COMENTÁRIOS, SEM TÍTULO

Fig. 47 LINO, Raul – «Considerações e Comentários, 
Sem Título». [Comunicação apresentada à Academia 
Nacional de Belas Artes na sessão extraordinária de 7 de 
Abril de 1970]. [Dactiloscrito]. Lisboa. [Abril 1970]. 9 f. 
Consultado no Arquivo da Família Raul Lino em Lisboa, 
Armário B: Pasta Relatórios, Artigos e Pareceres (7.º vol.), 
1270.

7 Abril 1970
Lisboa
Academia Nacional de Belas Artes

Na sessão extraordinária de 7 de Abril de 1970 da Academia Nacional de Belas Artes, Raul Lino, 
à época presidente da Academia, apresentou perante os vogais efectivos presentes – os arqui- 
tectos Paulino Montez e Cristino da Silva, o engenheiro Santos Simões, os escultores Leopoldo 
de Almeida e António Duarte, e os pintores Ayres de Carvalho e Abel de Moura – a comunicação 
«Considerações e Comentários, Sem Título» acompanhada de projecções.
Esta seria a quinta e última das palestras que desde o início dos anos de 1940 tinha lido para 
vários dos seus colegas académicos.
A reconstituição que se segue provém da união entre dois documentos que se encontram arqui- 
vados na mesma cota no Arquivo da Família Raul Lino: o texto dactiloscrito e as provas anotadas 
das páginas de imagens que acompanhariam a publicação do texto no Boletim da Academia 
Nacional de Belas Artes em Junho do mesmo ano.
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obras arquitectónicas surgiam por todos os lados por cá, 
confundiam-se com as de outros países, nomeadamente 
na Itália, na Alemanha ou na Áustria. Perto de Viena, por 
exemplo, o Palácio de Laxenburgo lembra o nosso de Queluz. 
Mas no período em que se enquadra o foco das nossas 
considerações, a julgar pelo que se passou na época que 
indicámos, dir-se-á que teria havido uma certa hostilidade 
entre a evolução das artes em Portugal que se ia desenvolvendo 
amenamente e o espírito alheio à nossa maneira de ser que 
aqui foi produzindo algumas tão notáveis obras de arte que 
ficaram por assim dizer a viver em completo isolamento. Se 
não houve hostilidade, o que não oferece dúvida é que estas 
obras têm sido vítimas de uma indiferença ou incompreensão 
que só se explica por falta de sensibilidade que entre nós se 
manifesta por esse estilo peregrino cujas virtudes nos escapam 
por completo. Nos exemplos que vamos passar a analisar 
teremos ocasião de ir esclarecendo este caso estranho.

Cronològicamente começaremos por nos referir a um 
exemplo monumental. É de arquitectura que eu reputo de 
um interesse muito particular porque para mim representa o 
exemplar de edificação que em toda a história da arquitectura 
em Portugal se aproxima mais, está mais perto do que 
tradicionalmente se entendia pela palavra monumental, que 
– como se sabe – inclui o sentido espontâneo da imponência. 
Note-se que estou a falar como se estivéssemos 50 anos 
atrás antes da deturpação geral de noções produzidas pelas 
técnicas modernas de construção, e ainda mais pelo espírito 
que elas criaram. O exemplo a que me refiro data de há uns 
400 anos, no entanto, ainda hoje para quem tenha uma 
formação humanista esta edificação transuda impressões de 
dignidade e de nobreza de espírito conforme estas virtudes se 
foram criando e se mantêm inerentes em todos aqueles que 
tiveram uma educação que até há pouco se considerava e se 
dizia clássica ou académica. Por isso o monumento a que me 
refiro mereceria um um apreço e um respeito fora do vulgar, 
tanto mais que alia a essas virtudes essenciais qualidades de 
extrema elegância, sobriedade e isenção de tudo aquilo que 
não fosse à prova da precariedade predilecta do gosto volúvel. 
Estas são as razões por que achamos que o monumento devia 
ser motivo de geral admiração. A razão porque isto não sucede, 
porque o monumento não é devidamente admirado, antes 
pelo contrário, mais adiante e a seu tempo o diremos. Resta 
mencionar que o monumento a que nos temos estado a referir 
é muito conhecido de nós todos – é nem mais nem menos que 
o exterior da capela-mor dos Jerónimos.

«Na nossa Academia têm sido apresentadas inúmeras 
comunicações de alto interesse para a Arte que atestam 
as brilhantes qualidades de estudo e de investigação que 
distinguem os nossos ilustres Confrades. O que eu aqui 
vos trago hoje não se pode confundir com qualquer dessas 
comunicações. Já o nome de comunicação, só o merece por ser 
de facto qualquer coisa que vos vai ser comunicada; mas começo 
logo por vos pedir que não esperem novidade, descoberta, 
tese ou sequer uma proposta no que vou expor. Será apenas 
uma ideia que vos quero apresentar, ou mais exactamente 
um esboço de uma ideia que, se for do vosso agrado, lhes peço 
que a queiram admitir dispondo-se a completá-la e perfazê-la, 
enformando-a de maneira que se venha a tornar viável – 
quer dizer – com possibilidade de porventura produzir então 
qualquer fruto académico. A bem dizer, o que lhes vou oferecer 
não é mais que um simples lamiré que talvez, por feliz acaso, 
possa vir a despertar nalguém o apetite de enveredar por um ou 
outro novo trilho nas lides da historiação.

O objectivo do que vou tratar é na sua essência nada mais 
que um sentimento, um certo sentimento. É um sentimento 
que se encontra espalhado por várias obras nomeadamente 
nas artes da arquitectura, produzidas num período assaz 
curto a começar no meado do século XVI e diluindo-se rapida-
mente pelo século seguinte fora em obras isoladas, sem existir, 
segundo creio, um fio que as ligue ou coordene e sem que até 
hoje – que eu saiba – lhes haja sido atribuído nome certo de 
autor ou de escola conhecida. E este sentimento que nunca 
se generalizou é muito especial. Cedo me chamou a atenção e 
depressa me comecei a interessar por ele porque é a expressão 
de uma maneira de sentir que se revelou entre nós esporadica-
mente e cujas manifestações nos dão a impressão de que têm 
qualquer coisa de estrangeiro, de serem inadaptáveis ou mal 
compreendidas ou até pouco estimadas. E é assim que as obras 
desta espécie subsistem continuando a fazer-nos um efeito 
semelhante ao que sentimos quando numa multidão do nosso 
povo sobressai um sujeito muito alto, loiro, de olhos azuis, 
traindo logo a sua origem de outro clima e de raça diferente.

Pensemos por contraste o que em Portugal sucedeu 
noutras épocas. Quando ainda durante o reinado de D. 
Manuel se foi infiltrando toda a raça feminil do Renascimento 
francês na robusta, por vezes brava e até indómita linguagem 
arquitectónica manuelina, a conjugação no entanto foi-se 
dando sempre de boa vontade e era evidente que como a 
“politesse” de Francisco I. foi temperando, disciplinando e 
amenizando as impulsivas bravatas da nossa arte manuelina, 
mais afeita e mais impressionada pelo naturalismo 
exuberante ou pelo exotismo oriental. – No século XVIII, 
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{Capela-Mor (Tirada do Sueste) e (pormenor do coroamento)
Igreja dos Jerónimos – Lisboa}

Os tempos têm mudado muito depressa, agora 
vertiginosamente, e hoje já nos podemos gabar de termos o 
antegozo da civilização científico-tecnológica que em breve 
alcançará o seu pleno auge. Mas, embora para a tarefa que 
me impus isso pouco interesse ofereça, não quero deixar de 
dizer que no monumento em questão as proporções daquelas 
enormes superfícies lisas de bela enxilharia, coroadas de 
uma cimalha simples mas robusta e viril com a sequência 
dos seus mútulos, a disposição da elegante platebanda e 
o seu pormenor, a abstenção  intencionada de qualquer 
efeito ornamental – dão àquele monumento uma altivez da 
mais nobre feição. As pessoas de sensibilidade a quem esta 
arquitectura se depara não deixarão de experimentar uma 
sensação semelhante à que temos quando nos defrontamos 
inesperadamente com uma personalidade de alto prestígio 
que parece obrigar-nos logo a assumir mesmo sem querer uma 
atitude continente de maior respeito.

{Capela-Mor (Tirada do Nordeste)
Igreja dos Jerónimos – Lisboa}

Há bastantes anos, quando andavam a preparar as 
Comemorações Centenárias, António Ferro quis saber a minha 
opinião sobre variados e numerosos estudos para a Exposição 
do Mundo Português e perguntou-me “Qual destes acha que 
denota espírito monumental mais civilizado?” Respondi: 
“Nenhum deles o denota”. Então perguntou agastado: “Onde 
é então que se encontra uma nota moderna de espírito 
monumental mais civilizado?” Eu disse: “ No exterior da 
capela-mor dos Jerónimos”. É evidente que tínhamos noções 
diferentes do que é a civilização.
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___________________________________________________

Agora, se me dão licença, faremos aqui um parêntese para 
provar num só exemplo como é característica a nossa falta 
de espírito de observação mesmo quando se pretende ser 
objectivo. 
___________________________________________________

Há muitas pessoas interessadas no problema da fonte da 
autoria do Bernini que o Conde da Ericeira teria encomendado 
para o seu jardim da Anunciada, mas até há pouco tempo 
substituam as dúvidas se ela ou uma parte dela existia de 
facto. O mal é que parece haver uma incapacidade para 
observar; não se repara , ninguém repara em quase nada. A 
fonte esteve muitos anos inteirinha na Quinta do Senhor da 
Serra em Belas para onde em tempos fora transportada, mas 
ninguém reparava sequer nos magníficos tritões de soberba 
plástica que patenteavam um trabalho de cinzel tão perfeito 
e sentido como nunca houve em Portugal canteiro algum que 
soubesse ou pudesse assim trabalhar. Mas o mais espantoso 
é que ninguém viu que em duas das cartelas que os tritões 
sustentam campeiam os inteiros costados do brasão dos 
Menezes bastando isto para identificar a obra.

{Teias de Igreja
Igreja de S. Roque e Igreja de S. Vicente – Lisboa}

Vamos agora para outro campo que não é o da monumen-
talidade mas simplesmente o da arte aplicada, exemplo dos 
mais significativos que eu posso apresentar. – Há muitos anos 
que uma certa teia na igreja de São Roque me chamou a aten-
ção encantando-me pela originalidade e beleza do eu desenho. 
E tanto me entusiasmou que não resisti ao prazer de lhe tirar 
um desenho, gosto que uma fotografia nunca me daria. A teia 
consta de quatro pilaretes de mármore cinzento que sustentam 
o gradeamento de madeira nobre com balaustres escuros em 
forma de fusos e enriquecidos com múltiplas anilhas de metal. 
Os pilaretes são de elegantíssimo desenho, elementos em que 
a função de suporte é traduzida dinâmicamente como se a base 
fosse a geradora do esbelto sustentáculo que se ergue energi-
camente num esguio fuste. Não conheço peça destas que se lhe 
compare em finura de concepção, desenho e distinção na esco-
lha das formas e dos materiais.

No mesmo ano, 1933, desenhei outra teia semelhante na 
disposição geral mas de estilo diferente embora deva ser de 
igual época. Tenho-me servido destes dois exemplos para con-
firmar o meu conceito sobre a diferença entre a Renascença e o 
Barroco ao que atribuo a hipertrofia das formas sem acrescenta-
mento do conteúdo (neste caso: finura, distinção, nobreza).
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{Púlpito de Mármore e Bronze Dourado
Igreja do Antigo Colégio do Espírito Santo – Évora

(Foto amàvelmente cedida pela
D. G. dos Edifícios e Monumentos Nacionais)}

Boa obra desta época (1550-1600) achar-se-á porventura 
disseminada pelo país. Não podemos mencionar os lugares 
em que todas estas obras se encontram, mas não deixaremos 
de citar a igreja do antigo Colégio do Espírito Santo em Évora 
em que se pode admirar a finura de um púlpito de mármore e 
bronze dourado e um túmulo destinado ao cardeal-rei, que é 
exemplo de estilo clássico monumental, correcto e sóbrio, que 
por estas qualidades bem poderia ainda inspirar ou comover 
algum resto de sentimento humanístico que porventura 
existisse nos tempos actuais.

{Apontamento do Púlpito
Igreja de S. Roque – Lisboa
(des. do autor)}

Estivemos a falar na lindíssima teia de uma das capelas na 
igreja de São Roque e poderíamos ter aproveitado para mostrar 
um púlpito na mesma igreja que mostra a sobriedade, robustez 
e severidade do estilo introduzido em Portugal pelos Jesuítas 
sem comparação com o que se vê noutros países, designado 
de igual maneira. Neste púlpito é insólita a maneira como 
os umbrais da porta que lhe dá acesso ficaram sem qualquer 
base, soco ou outro arremate, assumindo assim um sabor 
dórico. – Também se deveria notar a igreja de Santa Maria 
em Extremoz, de um classicismo muito sóbrio e grave com 
suas grandes colunas a dividir as naves. Passa por ter sido 
construída por um arquitecto, Pêro Gomes, que trabalhou 
para os reis D. Sebastião e Cardeal D. Henrique. As bases das 
grossas colunas obedecem ao desenho jónico mais rico, único 
monumento de qualquer época que encontrei em Portugal com 
esta exacta forma, por onde se vê que os arquitectos do período 
que temos estado a passar em revista eram atentos estudantes 
da arquitectura clássica.

[Sta. Maria – Estremoz
(des. do autor)]
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{Túmulo Destinado ao Rei Cardeal D. Henrique
Igreja do Antigo Colégio do Espírito Santo – Évora
(Foto amàvelmente cedida pela D. G. dos Edifícios e 

Monumentos Nacionais)}

{Altar do Túmulo Destinado ao Rei Cardeal D. Henrique
Igreja do Antigo Colégio do Espírito Santo – Évora
(Foto amàvelmente cedida pela D. G. dos Edifícios e 

Monumentos Nacionais)}
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{Claustro Principal
Convento de Cristo – Tomar (des. do autor)}

O caso de Santa Engrácia intriga-me muito por estar docu-
mentado que a obra é já do século XVII, portanto tardia ou 
serôdia na sua linguagem morfológica, mas as pesquisas do 
nosso ilustre Confrade Aires de Carvalho levam-nos à conclu-
são que a obra de facto é de atribuir ao arquitecto João Antunes 
mas que não está excluída a hipótese de este ter feito largo uso, 
copiando abundantemente os antigos livros sobre arquitectura 
clássica que então existiam (Sérlio ou outros). E assim ficaremos 
percebendo melhor a génese da soberba edificação. 

Foi em 1956 que me incumbiram de fazer um estudo do 
seu completamento pois que a obra antiga só existia até ao 
nível da cimalha mestra que não tinha ainda a sua competente 
tabela. Não há projectos ou desenhos que dêem qualquer 
ideia do que se projectava fazer dali para cima. Eu então 
apaixonei-me pelo problema e estudei várias modalidades para 
solução da obra consoante o que o Estado quisesse dispender 
mas pareceu-me ser a mais aceitável a que inclui as quatro 
torres angulares que julgo justificarem-se bem já pela forma 
da planta arrematada nos quatro ângulos numa espécie de 
cubelos, já pela extraordinária robustez em espessura de 
paredes mestras neste pontos que parecem estarem destinados 
a suportarem o peso das torres.

Quanto à cúpula, bem como às torres, quis muito 
prudentemente fazer | nada que pudesse provocar espanto 
ou estranheza, mas só muito simplesmente que parecesse 
adaptar-se com discrição ao existente antigo, evitando que 
qualquer destas partes assumisse um predomínio que não 
podemos adivinhar se estaria nas intenções do autor do 
edifício na sua concepção.

A bem dizer, na falta de qualquer documentação, só tive de 
me regular pelo meu sentimento de profissional apaixonado 
pelas coisas portuguesas. E a minha única preocupação foi

{Capela-Mor
Igreja da Conceição Velha – Lisboa}

Falta mencionar uma particularidade geral que se observa 
em grande parte das obras de que temos tratado nesta reunião, 
é a sua extrema moderação no valor dado aos ressaltos no 
relevo que se emprega em molduras ou em apainelados 
das superfícies e mesmo em pilastras; esta particularidade 
é tão marcante que chega a dar-nos a impressão de um 
estrangeirismo. Isto não pode deixar de se basear numa 
refinação do sentimento visual invulgar que outrora por cá se 
manifestou nos artistas cujas obras temos mencionado mas 
da autoria das quais não nos preocupámos. Esta estranha 
moderação nos ressaltos imprime já de si uma feição delicada 
às superfícies e talvez tenha influído naquela observação que 
Haupt repete muitas vezes na sua História do Renascimento 
em Portugal; ele fala de um aplanamento, “Flächigkeit”, isto 
é de um processo de aplanar que se estenderia à volumetria 
da arquitectura. Seja como for, este aplanamento, podemo-lo 
divisar em várias  edificações que ainda se encontram por 
Lisboa, mas vamos indicar um único exemplo que é flagrante 
e fácil ao nosso alcance; é numa capela (agora capela mor) 
na igreja da Conceição Velha. O aplanamento aqui é notório, 
sendo toda a morfologia muito característica; não há 
aqui a sobriedade de outros sítios, os capitéis são jónicos, 
os apainelamentos ricos incluíndo gemas com relevo de 
mármores da várias cores, mas o todo pela finura da obra 
assume um ar aristocrático. Este ar aplanado leva-me a falar, 
por analogia, na igreja de Santa Engrácia, na sua parte antiga 
de antes do restauro. Sempre tive grande interesse por esta 
obra e para isso não contribuíu pouco aquela tão moderada 
de usar dos ressaltos que imprime uma discreta dignidade às 
imponentes frontarias do monumento.
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de todos os pormenores. Passado o período em causa, estas 
qualidades foram desaparecendo uma após outra, mas é de 
justiça dizer-se que a sobriedade grave manteve-se nas obras 
dos jesuítas até mais tarde. Muitos palácios do século XVII são 
disto um reflexo incontroverso.

Este efémero fenómeno que aparece na História da nossa 
arte também se pode classificar como uma aragem de bom 
gosto, de equilíbrio e de refinamento que ainda hoje num 
ambiente de xxxxxxx formação humanística não perdeu o seu 
prestígio. Que lhe faltou então que justifique ou explique a 
sua precariedade no conceito geral da gente? Quanto a mim 
só pode ter sido uma questão de índole que impediu que o 
carácter refinado deste estilo fosse compreendido, apreciado 
e portanto estimado. Estas qualidades de disciplina, isenção, 
sobriedade ou continência, finura ou elegância não primam na 
nossa gente que se compraz de preferência em cultivar outras 
feições mais de arregalar os olhos, que mais satisfazem a nossa 
tendência para a prolixidade, a exuberância ou a fantasia. Nós 
por natureza não somos inclinados a subtilezas.

Impõe-se então esta consideração, esta pergunta: – Não 
ganharíamos nós em corrigir esta falta? Eu cabo que sim, 
que ficaríamos mais ricos espiritualmente, mais argutos no 
entendimento, mais finos no gosto. Não faria isto parte da 
obrigação que a todos os entes impende de aperfeiçoarmos 
o instrumento que cada um de nós à nascença recebeu? Não 
representaria isto uma vantagem para todos? 

– Ganharíamos por todas as maneiras, mas sobretudo 
pela mais importante que é a nossa de ser. Isto não poderia 
enfileirar nos problemas que nos devem preocupar quanto 
à reforma da nossa mentalidade? – Têm a palavra os que 
estudam a psicologia colectiva, os pedagogos, os educadores… 
Que eles nos ouçam seria o meu maior desejo.»

{Igreja de Sta. Engrácia (Estudo para o seu completamento)
(des. do autor)}

projectar uma obra que completasse discretamente a igreja 
inacabada, da maneira mais harmónica que me fosse possível 
e sem obrigar os observadores a distraírem os seus olhares das 
partes antigas, quero dizer – que as partes que eram acrescen-
tadas não pretendessem atrair as atenções por qualquer coisa 
de inesperado, de insólito ou estranho. Por isso, reconhecida 
a plausibilidade da adopção de torres, ergui-as numas linhas 
gerais inspiradas nas que nos são familiares das nossas igre-
jas daquela época, mas tanto nas torres como na cúpula foi 
posto todo o cuidado em não sairmos da grande simplicidade 
evitando quaisquer motivos que parecessem querer salientar-
-se com descabida afoiteza e sem consideração e respeito pelas 
desconhecidas intenções do autor da igreja antiga. Afinal, as 
fachadas eram de uma grande simplicidade, e o que projectei 
só pretende pelas suas linhas e proporções criar um completa-
mento ao monumento tão harmonioso quanto possível.

Anunciei no princípio desta palestra que o seu principal 
objecto ia ser a exposição de um sentimento, de um certo 
sentimento. Estimaria que depois do arrazoado que acabo de 
fazer, os amáveis ouvintes tenham chegado a sentir o que eu 
me esforcei por sugerir por meio de uma série de imagens, 
considerações e comentários, aquilo a que chamei um certo 
sentimento. Resumindo, o que eu quis dizer foi que no curto 
prazo de meio século, ou pouco mais, floriu no mundo das 
nossas artes uma qualidade que, a termos de a exprimir por 
duas só palavras, podemos defini-la, como um refinamento do 
gosto artístico, para não dizermos estético – porque há pessoas 
que embirram com este termo, naturalmente pelo abuso que 
dele se tem feito.

Este refinamento manifestou-se principalmente num 
apuro de proporções, numa sobriedade distinta que por vezes 
raia na severidade, numa isenção do supérfluo e na finura geral 
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3.42. 1970. A VIDA CORRE. O TEMPO CONTINUA

Fig. 48 LINO, Raul – «A vida corre. O tempo continua.». 
[Conferência proferida na Fundação Calouste Gulbenkian 
a 20 de Novembro de 1970 na véspera do seu 91º 
aniversário]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Novembro 1970. 19 
f. Consultado no Arquivo da Família Raul Lino em Lisboa, 
Armário B: Pasta Relatórios, Artigos e Pareceres (7.º vol.), 
1272.

20 Novembro 1970
Lisboa
Fundação Calouste Gulbenkian

Em 1970, no auditório da Fundação Calouste Gulbenkian, um conjunto de quatro conferências 
acompanhou a Exposição Retrospectiva da Obra de Raul Lino. No dia 12 de Novembro, Julieta 
Ferrão, antiga conservadora-chefe dos Museus Municipais de Lisboa, abriu o ciclo com a palestra 
«Raul Lino, o Artista e o Meio», seguindo-se, no dia 13, o arquitecto Jorge Segurado que falou 
apaixonadamente sobre a influência da obra de Lino na sua formação numa conferência com o 
título «Raul Lino. Artista excelso» e, no dia 16, o engenheiro João dos Santos Simões apresentou a 
terceira conferência «Raul Lino e a decoração integrada». A fechar o evento, no dia 19, o próprio 
Raul Lino falaria da sua vida e obra sob o título «A vida corre. O tempo continua», lendo o único 
escrito lido deste conjunto que ficou registado numa gravação audio.
Duas versões escritas foram anteriormente divulgadas nos anexos das teses de Maria do Carmo 
Lino (1999) e Bernardo d’Orey Manoel (2009).
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Eu desejaria antes apontar num bosquejo alguns pontos que 
me parece terem uma certa importância, não apenas valente 
para a minha formação, mas que porventura possam também 
despertar alguma curiosidade e eventualmente interessar 
de modo geral às pessoas que aqui me honram com a sua 
presença. Nisto tentarei falar o menos possível na minha 
própria pessoa que passará a mais não ser que apenas exemplo 
sofrível.

Quando o grupo de ilustres e muito estimadas 
personalidades, que disso se quiseram incumbir,  de apresentar 
apresentaram, cada uma, um estudo sobre a minha carreira 
profissional, escrevi-lhes umas folhas a que chamei “Calendário 
da minha carreira desde os seus remotos antecedentes mais 
importantes”. Isto fiz para lhes facilitar a sua ingrata tarefa. 
Estes senhores que me relevem a falta se algumas coisas 
tiver agora de repetir  daquilo que em tempo já lhes havia 
comunicado.

Um dos primeiros pontos a que então me referi e que se 
passou há uns 78 anos, quer dizer quando eu teria à roda de 11 
ou 12 anos de idade, é o que, devido à importância que teve, 
agora vou relatar. Trata-se de um simples episódio, vulgar, mas 
que me ficou gravado na memória desde há já quase 80 anos; 
dir-se-ia que houve nisto qualquer coisa de premonitório, pelo 
menos julgo que é bastante significativo que nunca tivesse 
esquecido de tão banal acontecimento. Foi o caso que se passou 
quando eu, ainda criança, estava a assistir no colégio a uma 
lição de latim. O mestre nesse dia escolhera um trecho de 
Julius César, tirado da sua história da guerra na Gália. Serviria 
para sobre ele desenvolver uma simples análise de sintaxe. 
Mas a meio da lição, surpreendeu-me a atitude do mestre que, 
com visível gozo, parecia ter-se esquecido da análise e se pôs a 
ler alto de seguida pelo livro fora como se também se tivesse 
esquecido dos alunos que o escutavam. Explicou então logo 
depois que se tinha entusiasmado de tal modo com a maneira 
como o trecho estava escrito que não resistiu a ler de seguida o 
inteiro capítulo.

Isto impressionou-me, fez-me pensar raciocinando deste 
modo: Há então a possibilidade de auferirmos tão grande 
prazer – sem ser de ordem material – que só dependa do nosso 
próprio esforço, da nossa vontade de aprender? Naquela idade 
eu não previa ainda claramente o inteiro resultado a que este 
raciocínio me poderia levar, mas o facto é que a revelação 
estava ali. Era como a semente que me tivesse ido parar às 
mãos, só uma pequena semente que se iria desenvolvendo 
com o tempo, revelando-se em breve como um arbusto, 
transformando-se mais tarde em perfeita árvore. Em todo 
o caso já fiquei convencido de que há coisas que valem um 

«Neste género de palestras em que também eu agora me 
vou alinhar, é usual começar-se por uma sentença à qual 
se procura sempre dar uma forma mais ou menos lapidar. 
Contudo eu vou fugir a esse uso, renunciando a começar o 
meu exórdio por uma dessas letras iniciais de grande formato 
e e ornamentadas que marcam o princípio dos pergaminhos 
solenes. E faço-o não só porque não vejo nas minhas 
despretensiosas palavras motivo para adoptar um estilo solene, 
mas também – devo dizer – por uma confessada manha que 
é a de evitar um elemento mais que, não sendo indispensável 
para o que tenho a dizer, se presta bastante no campo literário 
a suscitar comparações de que eu, por natural disposição, sairia 
sempre prejudicado.
___________________________________________________

Antes de entrarmos no assunto deste falamento, como se 

dizia no tempo de Fernão Lopes, julgo dever advertir que 
o dístico que o encabeça não é o que soe chamar-se título, ao 
qual o eventual tema tratado teria de se sujeitar. Não é título, 
é apenas uma epígrafe, como que uma velatura deitada por 
cima do que se vai expor para – por assim dizer – amenizar 
a crueza do  contraste que há entre o efémero e o que 
permanece, entre o fútil e o que é verdadeiro, ou quer dizer o 
mais importante.
___________________________________________________

Há porém uma coisa que de entrada eu também desejaria 
e entendo mesmo fazer que é, antes do começo do que me 
proponho comunicar, dar a conhecer aos ilustres ouvintes a 
conjuntura em que me encontro nesta quadra muito especial, 
extraordinária e única da minha já longa vida, conjuntura 
resultante de uma felicíssima posição dos astros beninos que 
por grã ventura me têm rodeado nos últimos tempos. Como 
se está a ver, todos já devem calcular que me refiro ao honroso 
e generosíssimo convite que me foi dirigido para que os meus 
trabalhos constituíssem o motivo da presente Exposição. O 
que aqui foi empreendido e realizado pela Fundação Calouste 
Gulbenkian da eminente Presidência do Senhor Doutor José 
de Azeredo Perdigão, para mim é um acontecimento que tocas 
as raias do inimaginável, representando como que a realização 
de um sonho impossível. E, sem querer insistir no meu 
presente interesse particular, apenas direi que isto representa 
para mim o grande prazer antecipado de uma comemoração 
a que nem sequer por enquanto me sentia no direito de a ela 
aspirar, quanto menos de a merecer!

Não é contudo com a minha presente euforia, neste 
passo da minha vida, que pretendo captar a vossa atenção. 
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compreensão do que é infinito, que o analfabeto mais ignaro! 
Nisto somos todos iguaizinhos, como os bagos do arroz. E não 
será caso para nos sentirmos pequeninos só a pensar que no 
maravilhoso instrumento que temos à nossa disposição, no seu 
sector intelectivo não possam existir pelo menos dois dedos de 
elasticidade que nos permitissem ultrapassar durante dois ou 
três segundos que fossem a linha que demarca a humilhante 
limitação daquilo que apenas nos é permitido conceber em 
matéria de espaço e em matéria de tempo? – E todos somos 
iguaizinhos! E, por haver esta barreira intransponível que 
nos impede de pisar o terreno vizinho nem nos deixar por 
cima dela espreitar, barreira que não há força atómica que a 
possa destruir, – não é consolador saber-se que deve haver 
coisas, coisas maiores, mais fortes, mais sublimadas que são 
superiores a nós, nós que somos apenas verdadeiramente 
grandes nas nossas ambições?

Mas voltando ao espantoso instrumento que é o nosso tão 
respeitável arcaboiço com todos os seus laboratórios e meca-
nismos dirigidos ou automáticos, que será sempre uma ofensa 
compará-lo a um computador, – sempre o tenha considerado 
com tanto reconhecimento, apreço e respeito que cedo me 
confirmei na convicção, já então de carácter ético, que é nosso 
dever, obrigação de todos nós, esforçarmo-nos por apurá-lo 
e desenvolvê-lo o mais que nos for possível, para sempre dele 
nos podermos socorrer na sua máxima potencialidade e sem-
pre que preciso.

Assim fomos chegando imperceptìvelmente ao campo 
mais próprio propício ao cultivo e desenvolvimento das artes 
– o campo das sensações emocionais na independência dos 
sentimentos, o campo das exaltações entusiásticas inefáveis 
ou nos modos indefinidos que a arte tem de nos gratificar nos 
anseios inomináveis que nos atormentam. – Ao escrever estas 
linhas ocorre-me o que Bernard Shaw nos diz num passo do 
seu livro a que chamou “O perfeito Wagnerista”. A propósito 
da música, a mais subtil de todas as artes, ele diz que há 
momentos no que se escreve ou se pretende descrever em que 
só a música tem poder para se elevar à altura das sublimidades 
que a literatura jamais conseguiria alcançar. – Entremos então 
um pouco nestas esferas.

Afinal sempre me vejo obrigado a falar mais que um 
pouco na minha própria pessoa, e talvez já o devesse ter 
indicado mais claramente no título dado a dar a esta palestra 
prevenindo assim o auditório. Se não fora a aversão que 
tenho aos títulos afectados e pretensiosos, e se me houvesse 
preocupado em também querer ser actual, o que estaria 
indicado nestes tempos tecnológicos talvez fosse pôr-lhe 
o nome de “Infra-estruturas ou prolegómenos da minha 
enformação profissionallógica”. Mas isto provoca-me um 
arrepio desagradável, como quem risca um prato vidrado com 
os bicos do garfo!

grande esforço para as adquirirmos, e a impressão ficou-me 
radicada para toda a vida.

Não posso dizer com a mesma precisão quando se começou 
a formar a noção que tenho da minha própria posição 
existencial, mas, lògicamente, posso afirmar que foi gerada 
no respeito que desde muito novo senti pela Natureza, nem 
doutro modo podia ser. Considero – não sei há quanto tempo, 
há dezenas de anos, que recebi este corpo a que chamo o meu, 
dádiva magnífica, sem para isso ter contribuído nem com 
prego nem com estopa. Não conheço como sou cá por dentro 
nem sei explicar como tudo se passa no meu interior onde 
sinto que o moral – não digo se confunde mas que se combina 
com o fisiológico. É um computador maravilhoso, como não 
pode haver outro tão perfeito e completo, e não é preciso 
mesmo registar-se um copyright para evitar imitações ou 
plágios que são impossíveis de realizar. Tenho-lhe um enorme 
respeito que me impede de o maltratar conscientemente e 
chega-me a parecer que o meu corpo não me pertence senão 
por empréstimo generoso e por isso preciso de o conservar 
bem tratadinho, já simplesmente por ser grato, já por preceito 
de boa educação que manda, em caso de empréstimo, que 
possa ser devolvido em bom estado a quem de direito.

Falando deste maravilhoso instrumento é preciso não nos 
esquecermos do ‘instinto’ que dele também faz parte, instinto 
que na actual balbúrdia que se passa nas artes parece estar 
neste momento a querer recuperar um pouco do mais antigo 
prestígio, é um elemento precioso que tem sido desprezado e 
controvertido por especulações de toda a ordem. O instinto 
precisa de ser respeitado – mais – é necessário que o apuremos 
quanto possível for, evitando o seu desgaste e a sua adulteração. 
Se ele é tão útil no cultivo de todas as artes estáticas ou 
fluentes, é-o também e principalmente na cultivação da nossa 
própria consciência por dela constituir o seu melhor tutor. 
Qualquer desvio ou torção da nossa consciência é uma gota de 
veneno corrosivo que ataca o mais precioso guiador que temos 
para a nossa conduta. Vem a propósito lembrar dizer-se o 
desastre que representa para a saúde corporal o adulteramento 
do instinto que assim deixa de nos poder defender.

Feito o reconhecimento da minha posição existencial no 
Mundo em que vivemos e que eu, por enquanto, não trocaria 
por outro qualquer dos que existem e eu ainda conheço, 
– posso dizer que a primeira coisa que eu ganhei com esta 
atitude foi uma boa dose da virtude a que se chama humildade, 
que me domina, não me abandona e à qual tenho sido sempre 
fiel. Humildade perante todos os mistérios que nos rodeiam. 
Sem mistérios talvez não existisse a humildade e esta faz-nos 
muita falta porque é balsâmica. Como é consolador podermos 
jurar que – por exemplo – um Einstein ou um Bertrand 
Russel, depois de uma vida de estudo e de investigação ou de 
meditação não ficaram nem meio metro sequer mais perto da 
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me esqueci do conselho que esse professor nos deu. No meio 
de uma pequena exposição sobre estética e o bom gosto, disse 
assim aos alunos: “Os senhores quando forem pela rua fora e 
por acaso toparem com qualquer coisa feia, muito feia, desviem 
os olhos imediatamente para obstarem aos maus efeitos de 
um embotamento da sensibilidade que das coisas feias acaba 
sempre por advir”. Segui rigorosamente até hoje este bom 
preceito, só que a pouco e pouco o tornei extensivo às coisas 
imateriais e invisíveis. Há muitos anos que isto se transformou 
num hábito instintivo para mim e posso afirmar que me dou 
lindamente com este costume tornado sintoma salutar para a 
higiene do gosto… e da nossa alma.

E é assim que, em contrapartida, quando vou pela rua 
fora e só, habituei-me agora inveteradamente a prender 
a minha vista por instinto em qualquer coisa que me 
agrade naturalmente, que me interesse naturalmente 
ou dê simplesmente prazer aos olhos, que pode ser uma 
criança amorosa, uma combinação de cores formando um 
acorde curioso (quantas vezes até em trajes andrajosos 
ou desbotados), um gato à sua porta a fazer gatimanhos, 
uma árvore bela – e qual não o é, um moço bem nutrido e 
desempenado a trabalhar de tronco nu (o que é frequente no 
verão) deixando ver o jogo maravilhoso da sua musculatura, 
garotas engraçadas (que as há de todas as idades), – e não 
desprendo os meus olhos do motivo preferido até ao virar da 
esquina que é como quem diz enquanto me for possível.

Ora estas coisas que estou para aqui a dizer podem 
acaso suscitar nalgumas pessoas uma contestação um tanto 
aleatória, e perguntarão que quer dizer “uma coisa que nos 
agrade à vista”. Note-se que eu disse “uma coisa que me agrade 
naturalmente ou que me interesse naturalmente”. (Isto é um 
caso que só por ser tão simples é que tem de ser explicado). Eu 
emprego o advérbio naturalmente só para dar a estes termos 
o sentido absolutamente científico, e não arbitrário, que o 
grande cientista da física Heisenberg me habituou a considerar 
desde que ele escreveu, em 1945, o seguinte: “a física ensina-
nos que duas cordas soam num acorde harmonioso quando 
(em igualdade de restantes condições) os respectivos 
comprimentos estão numa simples relação racional. Quer 
isto dizer que ao ouvido humano, um conjunto de tons parece 
significativo e harmónico quando nele se realizam simples 
relações matemáticas…” / (Excurso nos Fundamentos da 
Ciência Natural). Esta bagatela é como uma pequena chave 
que me tem muita vez servido para quando pretendo para 
desvendar segredos do instinto.

O costume que tenho das passeatas que dou pelos bairros 
mais populares de Lisboa é sem dúvida salutar. Muitas vezes 
surpreendo-me a mim mesmo a sorrir sem motivo definido. 
Quando isto acontece, fico contente; e na boa disposição em 
que vou penso que enquanto o sorriso dura – não se envelhece.

Seria interessante se me fosse possível apontar quando se 
deram os primeiros sintomas de uma reconhecível inclinação 
para a arte. Não o sei dizer. O meio caseiro familiar em que 
vivi na meninice não era dos mais favoráveis para tais mani-
festações. Meu pai foi senhor de uma forte personalidade; e 
conquanto prosperasse como excelente comerciante e indus-
trial empreendedor, não deixou de praticar também um certo 
amadorismo inclinando-se sobretudo para a música operática. 
Assíduo frequentador de S. Carlos, os únicos artistas que me 
lembre ter visto em nossa casa eram amadores que eventual-
mente soltavam ao piano as suas áreas de fracos compositores 
contemporâneos, e uma vez só por excepção lembro-me de lá 
ter ido almoçar connosco o professor de música daquele tempo 
Sr. Garin. Ao meu pai, ouvi-o eu ainda cantar uma ou outra 
vez; era dotado de uma agradável voz de barítono e havia lições 
do Velani, conhecido professor italiano. É significativo que no 
verão de 1891 ou 92 meu pai, que foi com a minha mãe passar 
connosco as férias do verão a Inglaterra, onde eu e meu irmão 
estávamos internados num colégio, é significativo – digo – que 
a principal excursão que meu pai levava na mente era visitar 
o castelo de Craig-y-Nos onde a famosa cantora Adelina Patti 
vivia no País de Gales. E recordo-me ainda que a principesca 
propriedade nos foi toda mostrada pelo Signore Nicolini, um 
tenor com quem então a diva era casada.

Tudo isto aqui relato para se ver que nem em casa nem no 
colégio eu encontrava ambiente que tivesse podido despertar 
tendência séria para as artes plásticas, sendo verdade que eu 
era então ainda uma criança.

Mas a orientação empírica do meu pai no intento de 
engrandecer a sua casa comercial, levou-o a mandar-me para 
a Alemanha em 1893 para aprender alemão e fazer um curso 
de arquitectura. Nunca deixei de agradecer ao meu progenitor 
a maneira generosa por que ele me proporcionou um 
encarreirar na vida, que aliás não correspondeu inteiramente 
ao seu propósito mas que me permitiu prevalecer-me 
conscientemente e a fundo das circunstâncias felizes que o 
destino por boa sorte assim me reservava. E agora entraria 
aqui o mistério do temperamento e talvez o psiquiatra 
houvesse de tomar palavra.

Não entrei nos meus estudos por um peristilo ou 
pórtãotico de luxo, mas muito humildemente através de 
oficinas e das práticas artesanais contudo sem que deixasse de 
sofrer uma talvez lenta mas eficiente e proveitosa penetração 
que me parece de conveniência para os trilhos da arte. 
Desejaria aqui anotar um pequeno episódio que se passou na 
primeira lição de História da arte, que recebi. O professor era 
uma pessoa afinada, de naturalidade austríaca e com quem tive 
tão boas relações que ainda recentemente me correspondia 
com uma sua filha, última descendente daquela família. Esta 
primeira lição passou-se há exactamente 77 anos, mas nunca 

2.º

1.º
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que era então considerado paradoxalmente ‘o mais oriental 
país do mundo árabe’. Era pelo menos o mais medieval dos 
países e a extrema e geral estranheza de tudo naquela terra, 
assim como a minha experiência de um absoluto e total 
isolamento sem a possibilidade de comunicar com qualquer 
parte durante um mês que passei no interior daquelas 
paragens – foram elementos provocadores de uma acelerada 
maturação da minha maneira de encarar a vida. De volta a 
Tanger, fui avisado de Lisboa que a minha prolongada ausência 
estava causando transtorno no andamento da publicação do 
livro em que eu colaborava e era – nem mais nem menos – “O 
Paço de Cintra”, obra da rainha Senhora D. Amélia. Lisonjeados 
os meus 22 anos por tão conspícuo motivo, logo me tornei a 
caminho de casa!

Nesse mesmo ano de 1902 o gosto de receber uma visita do 
meu professor Haupt que viera cá matar saudades de Portugal 
e fazer mais uma tentativa, aliás frustrada como as anteriores, 
de encontrar o palácio que, segundo Vasari, teria sido feito 
pelo Sansovino para o rei D. João II. Aproveitando a estada do 
ilustre professor, organizou-se um almoço em Sintra, em casa 
do meu irmão casado, em que tomaram parte além de Haupt o 
Conde de Sabugosa, o pintor Enrique Casanova, Gabriel Pereira 
e outros de casa (que ainda não era a do Cipreste). Depois do 
almoço fizemos demorada visita ao Paço da Vila onde Haupt 
foi largamente consultado para proveito dos colaboradores do 
livro da rainha.

Antes de prosseguir neste meu currículo um tanto ingénuo, 
não posso deixar de anotar com uma gratidão inextinguível 
o valor que para mim representa o haver conhecido por 
extraordinária sorte o grande amigo da minha adolescência, 
Alexandre Rey Colaço. Foi ele que me iniciou em leituras que 
começaram pelo “Emile” de Rousseau que ele me emprestou 
ainda com entusiásticas jaculatórias e exclamações feitas a 
lápis à margem, e se prolongaram até aos livros de Tolstoi, 
etc. || Quando foi celebrado o centenário do seu nascimento, 
procurei desobrigar-me o melhor que foi possível do que lhe 
ficara devendo, e disse umas longas sentidas palavras que 
depois foram publicadas num folheto. Mas para mim a melhor 
memória desse grande amigo está guardada no meu coração 
saudoso.

Voltando agora aonde havíamos chegado na resenha de 
pontos que mais ou menos me interessavam no decurso da 
minha vida, quero ainda dizer que o velho Paço de Sintra 
fez os meus encantos desde a mais tenra idade. A sedução 
do seu hibridismo arquitectónico, o aspecto das suas janelas 
geminadas olhando misteriosamente lá do alto como que 
guardando segredos do que naquelas salas se teria passado, 
as chaminés incrivelmente grandes, o prestígio deste paço ter 
sido habitação de reis desde há seis séculos sem interrupção 
e o facto de ainda nos nossos dias ter sido residência da corte 

Para continuar agora a experiência daqueles quatro 
anos passados na Alemanha, direi que o que para mim 
principalmente os assinalou foi o contacto que tive com o 
professor Albrecht Haupt que por feliz casualidade vivia em 
Hanover, cidade onde comecei os meus estudos. Foi um dos 
professores da Escola de Artes e Ofícios que eu frequentava 
que me falou na existência de Haupt como professor de 
Arquitectura, História de Arte e autor da conhecida obra, sobre 
o Renascimento em Portugal. Apresentei-me a ele e fui logo 
recebido afavèlmente porque Haupt tinha uma paixão pelo 
nosso país. Trabalhei no seu atelier durante dois anos como 
voluntário. Foi sempre muito gentil e ficamos amigos até à sua 
morte. Guardo uma grande colecção de cartas suas, algumas 
bastante extensas em que trata sobretudo de arquitectura, 
mas estimo com especial ternura a que ele me escreveu no dia 
em que completava 80 anos de idade e em que se queixava da 
família não o deixar vir a Portugal, seu mais ardente desejo, 
por não quererem que ele empreendesse uma viagem tão 
grande, só e com a idade que já tinha! Morava numa casa por 
ele projectada, muito simpática e característica daquela época 
ecléctica, com algumas peças de mobiliário antigo, entre as 
quais campava um estranho cavaleiro armado feito de madeira 
policromado e de tamanho natural. Tinha sido adquirido, 
quem sabe com grande dificuldade, quando ainda solteiro 
e, como habitava num pequeníssimo quarto de estudante, 
quando se deitava ou quando saía da cama tinha de se 
esgueirar por baixo da barriga do cavalo. Depois do falecimento 
deste bom e ilustre amigo, a sua filha mandou-me uma 
preciosa colecção de desenhos e apontamentos de viagem por 
ele feitos em Portugal, juntamente com umas gravuras antigas 
de Lisboa compradas aqui. Mas eu guardo dele sobretudo uma 
grande saudade, ficando-lhe sempre a dever o importante 
impulso que ele me soube incutir no interesse e amor que vim 
a ganhar pelas coisas de Portugal portuguesas. Aproveitando 
Domingos e feriados

Quando regressei de vez a Portugal, trazia comigo desejo 
intenso de conhecer a nossa terra, que tinha qualquer coisa de 
furor. Meu pai, zeloso por que eu tivesse boa companhia nas 
excursões que planeava, apresentou-me a Roque Gameiro que 
de facto se tornou meu companheiro dilecto. Aproveitando 
domingos e feriados percorríamos os sítios ao nosso alcance. 
Começámos pelo Sul do país onde me interessava em especial 
o mudejarismo e o pseudo-mudejarismo do Alentejo e 
Algarve. No entanto a minha carreira profissional incipiente 
obrigava-me a visitar também as outras províncias por onde se 
foi espalhando a minha primitiva clientela.

Mas no decorrer do tempo o meu espírito aventuroso 
exacerbava-se, o que me levou então à verdadeira aventura de 
uma viagem a Marrocos em 1902 na fantasiosa busca de uma 
conjugação luso-maghribina que jamais existiu em Marrocos 
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sobejamente sobre estes assuntos. – Os acontecimentos 
sucediam-se agora de enfiada. Em 1936 chefiei a 1.ª Missão 
Estética de Férias, instituída pela Academia Nacional de 
Belas Artes. Realizou-se em Tomar onde ficámos instalados 
romanticamente no Convento de Cristo. Esta experiência, 
se não deu o resultado didáctico que eu tinha esperado, foi 
contudo organizada da maneira mais aliciante que era possível: 
cenário empolgante com efeitos por vezes assombrosos, 
tratamento óptimo, mas creio que à parte os estagiários 
adultos, dos jovens – que era ainda a maior parte – só poucos 
devem ter percebido ou sentido do que se tratava e careciam da 
preparação, senão da estofa, para apreciarem a oportunidade 
que se lhes proporcionava. Da Missão propriamente ficou 
tudo dito num explícito relatório arquivado na Academia. 
Mas particularmente, para nós que dirigíamos a Missão 
foi, abstraindo de alguns aborrecimentos, um verdadeiro e 
raro gozo. Tanto mais, que um dos estagiários era o artista 
Loukomsky, arquitecto conservador do Palácio de Tsarskoye 
Selo que conheceu bem o último Tsar da Rússia e teve de fugir 
daquele país numa caminhada aventurosa na companhia do 
compositor Strawinsky. As nossas conversas em noites de luar 
nos terraços do Convento foram de molde a delas nunca nos 
podermos esquecer. Evoquei uma a magia destas noites numa 
publicação editada por Ricardo Espírito Santo com o nome de 
“Arte de ontem e de hoje”.

Antes deste ano da Missão já tinha elaborado o meu 
projecto para o monumento ao Infante D. Henrique, rejeitado 
em dois concursos do Estado e que continuo a considerar a 
coisa menos imperfeita, e com certeza a que encerra mais 
musicalidade, de tudo o que tenho arquitectado. As suas 
reprovações do projecto serviram para me confirmar na certeza 
de que os portugueses para quem eu supusera ter podido 
elaborar aquele projecto, esses portugueses… não existiam.

Nos anos de 1937 a 1939 fui incumbido do arranjo 
dos principais Palácios Nacionais havendo em vista as 
Comemorações Centenárias do Mundo Português. Grave 
incumbência que me pôs a trabalhar a vapor e de que me saí 
satisfatòriamente e a tempo por não ter tido peias burocráticas 
nem de outra espécie. Creio que será talvez curioso dar aqui 
uma breve nota do método que prestemente adoptei: Comecei 
por agenciar uma contradança dos móveis e outras peças 
duns palácios para os outros, por estarem trocados, o que 
foi relativamente fácil por consulta dos inventários e com a 
ajuda dos Conservadores. Entretanto segui este critério: – 
para guarnecer salas grandes, o processo mais importante é 
tratar em primeiro lugar de lustres e tapetes, que para o efeito 
decorativo representam em geral 50% do que é necessário 
ter. Como as salas nos palácios são quase sempre muito 
grandes, nesta época em que estamos as casas são cada vez 
mais pequenas, é claro que foi relativamente fácil e económico 

durante o verão, com todo o romantismo serôdio que isso 
envolvia, – tudo isto influiu em fases sucessivas para a paixão 
que fui adquirindo por aquele monumento. Mas só mais tarde 
me abalancei a fazer um estudo aturado e em 1948 publiquei 
um livro com o resultado dos estudos e pesquisas que me 
levaram ao feliz desvendar da enigmática arquitectura híbrida 
do tempo de D. João I.

Na minha carreira profissional entretanto iam surgindo 
os contactos ou úteis ou agradáveis e por boa sorte também 
os felizes, que eram aqueles em que ficava ganhando mais 
um amigo. É curioso como de certas obras que tive em 
alguns contactos só retenho por assim dizer no meu íntimo 
impressões gratas dos seus donos. Por exemplo, a Casa 
dos Patudos em Alpiarça foi tratada com uma certa frieza 
porque obedecia a concepções que, para mim, já as sentia 
ultrapassadas, embora não estivesse ainda senhor do caminho 
que então começava a ambicionar e era a via em que eu 
esperava poder perfazer-me. Em compensação é indelével 
a imagem que retenho do trato de José Relvas, que era 
encantador, “charmant”.

Incumbências mais de notar ou de maior importância 
iam-se sucedendo a pouco e pouco desde os princípios deste 
século, e a minha vida profissional ia-se desenvolvendo como a 
de qualquer outro arquitecto. A minha estreia absoluta, como 
agora se diz, tinha-se passado quando em 1897 ganhei o 1.º 
prémio num concurso aberto pela  Câmara Municipal de Lisboa 
para um projecto de mastros decorativos para ornamentar 
as ruas da capital por ocasião do Centenário da Índia que se 
festejou em 1898. O prémio foi de cinquenta mil réis, primeiro 
dinheiro que ganhei na minha profissão.

Pouco tempo depois, não me achando ainda apertado com 
trabalhos profissionais, meu pai facilitou-me a estadia em 
Berlim durante seis meses que me serviram para trabalhar em 
artes gráficas e desenho do nu. Além disso os lazeres de que 
então gozava permitiram-me frequentar teatros e museus, 
tomar conhecimento, entusiasmado, dos bailados do Diaguilew 
e ainda de servir de figurante ou comparsa em algumas noites 
nos interessantíssimos espectáculos dirigidos pelo célebre 
encenador Max Reinhardt num dos maiores circos de Berlim, 
fértil temporada para me ir formando na minha compleição 
mais íntima e para me confirmar nos intentos a que eu ligava 
maior importância.

Tive então a prolongada época da construção do Tivoli 
em que ficou cimentada a grande amizade que me veio a ligar 
para a vida a Frederico de Lima Meyer. Foi neste período que 
tive uns contactos com a cinematografia, que me valeram 
umas idas a Londres e a Berlim. Em 1935 fui convidado 
por diferentes instituições a uma viagem ao Brasil, onde 
fiz conferências, de que aqui não falarei por já constar de 
um livro que chamei Auriverde Jornada onde me alarguei 
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e democratizado, sem prejuízo do que estava projectado 
para alojamento de testas coroadas. No demais palácio seria 
encarado como destinado a visitas de grandes comissões 
internacionais de alto grau, políticas ou diplomáticas, 
congressos cosmopolíticos, científicos ou outros quaisquer 
desde que fossem de maior categoria, etc., comportando salas 
de reunião e conferências, de estudo e de trabalho, e, visto 
que nesse tempo os hotéis em Lisboa eram insuficientes em 
número e na sua maioria também sofriam do mesmo defeito 
quanto à sua qualidade, não deixaria por isso de conter 
igualmente apartamentos para visitantes de maior ou menor 
categoria. Assim o Palácio ficava tendo uma animação e um 
préstimo que noutra orientação não seria possível.

A este longo arrazoado com que tenho estado a arengar os 
amáveis ouvintes, gostaria de poder acrescentar um pequeno 
epílogo que resumisse a essência do que tenho estado a prègar. 
Não me sinto habilitado a fazê-lo em termos agradáveis, quer 
no sentido quer na forma, e com necessária sucintez. Fi-lo, 
sim, mas diluidamente ao longo dos cerca de 200 artigos 
publicados quase todos no “Diário de Notícias” – Sobre estes 
artigos escrevi a seguinte nota para informação das pessoas 
que me têm perguntado porque é que eu os escrevo:

A mais funda razão destes artigos, depois de os esburgar do 
que é acessório, casual, episódico ou de exclusiva actualidade, – 
a sua mais funda razão de ser julgo eu que é a necessidade, para 
mais íntima satisfação, considerando o que vai pelo Mundo 
fora, de apontar claramente algumas das coisas que mais 
importam no sentido de atingirmos um certo equilíbrio na 
nossa maneira de ser, sem o qual me parece estúpido viver-se. 
Devo confessar que o exercício mental a que isto me obriga 
constitui um certo prazer que é estimulante; e quanto mais 
difíceis são de atingir as sensações a que tento dar forma, clara 
e correcta, maior é o gozo que sinto em o conseguir, o que é 
semelhante ao vencer uma pequena luta ou à solução de um 
problema novo. – Mas se fosse apenas isto nada adiantaríamos 
com tal procedimento que fosse além de uma partida de 
xadrez, uma paciência com cartas de jogar ou entretenimento 
de palavras cruzadas. O que dá a chama que alimenta este meu 
intento é o elemento ético que porventura poderá vir a dar o 
seu fruto.

É natural portanto que os meus desígnios alguma vez 
possam interessar uma ou outra pessoa de entre os que me 
lêem. Se isto acontece, então dar-me-ia o gosto particular de 
ter ajudado alguém que ande buscando um sentido um pouco 
melhor para a sua vida, ou pelo menos procurando encontrar 
qualquer coisa que a torne mais digna ou merecedora de ser 
vivida.

Mas afinal vejo que, ao contrário do que me propus, já 
falei demasiado na minha pessoa mas não disse tudo que 
importava dizer. Mais acima confessei a minha humildade bem 

encontrar tapetes de grande formato – que ninguém quer nem 
precisa; o mesmo se dando com os lustres grandes que não têm 
cabimento nas actuais moradias à falta de pé-direito. Tratei 
também da aquisição da maior quantidade de retratos de 
Braganças que me foi ainda possível descobrir.

A Exposição Colonial Internacional de Paris levou-me 
muita vez àquela cidade nos anos de 1930-31, por ter ganho 
o prémio do concurso para os pavilhões de Portugal – que 
representou para mim as vantagens do costume quando se está 
em Paris, e também não pouco trabalho.

Veio então a guerra e nesse longo período uma das 
incumbências importantes que recebi foi a do arranjo da 
nossa Legação em Berlim. Tarefa de responsabilidade que 
eu aproveitei para pôr à prova as possibilidades artesanais 
do nosso país. Tudo o que se chegou a fazer aqui, do qual 
uma colecção de desenhos nesta Exposição dá uma pequena 
ideia, já se encontrava em Berlim quando aquela cidade foi 
tomada pelos russos. O resultado foi ter ficado tudo reduzido 
a fumo e cinzas – destino não isento de certa grandeza sobre 
e até – quem sabe – de bastante significado. As idas a Berlim 
e a Roma, aonde também fora incumbido de ir em certa 
missão oficial, deram-me, e a quem nestas andanças me 
acompanhou, um contingente de aventura que, embora nem 
sempre aprazível, não deixou de ser de um interesse altamente 
dramático.

Não falei aqui na Campanha da Casa Portuguesa ou do 
aportuguesamento da nossa arquitectura, por ser assunto 
muito repisado, criticado e até debatido mas, como é sabido, 
gorou completamente. Foi uma ideia pela qual me bati 
com todo o entusiasmo durante bastantes anos sempre na 
esperança de ser compreendido, apreciado, secundado e 
– sobretudo – ultrapassado por alguém com mais talento. 
Mas isto nunca se chegou a esboçar. – Tenho aqui  estado a 
tratar a minha pessoa como a um instrumento, somos todos 
instrumentos e no nosso país há-os em número incontável 
que todos querem ter a sua corda de prima, sòmente numa 
sua xxxxx grande parte são destituídos de uma caixa de 
ressonância; e é pena, porque faz falta.

Também não mencionei a grande obra do Palácio da Ajuda 
de cujo projecto de completamento fui incumbido. Tratei o 
problema conscienciosamente mas um tanto a frio, porque 
o seu programa não havia sido feito. Começou por apenas se 
falar que era preciso fazer desaparecer o mau efeito da sua 
fachada ao Poente que parecia uma ruína. Depois anunciou-se 
a visita da rainha Isabel II com um ano de antecedência e 
logo surgiu a utópica hipótese de já poder ali ser alojada a 
real personagem com o seu acompanhamento. – Como os 
motivos apresentados me pareciam demasiado frágeis e 
pouco fundamentados, e o trabalho me estava a dar pouco 
prazer, resolvi-me eu então a engendrar um plano mais sólido 
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fundamentada, mas não preveni em compensação de que sou 
imodesto. Tenho vaidade numa coisa, numa só coisa. Poder 
afirmar que tudo o que fiz, melhor ou pior, em qualquer época 
da minha vida, fi-lo sempre o melhor que eu então podia, e a 
razão porque nisto sou imodesto é que a modéstia mora muito 
perto, paredes-meias com a hipocrisia e eu nada quero ter que 
ver com a má vizinhança.

Também não falei da Arte, nem da Natureza, o que é 
espantoso por ser raro que o não faça em tudo o que tenho 
escrito. Falei muito no que se passou mas quase nada no que se 
está passando: – mas [p. 14] ainda tenho uns 4 minutos para 
falar um pouco nestas coisas e remediar assim à última da hora 
até certo ponto as minhas faltas. Veremos se o consigo.

Começo pela actualidade e por uma questão que está a 
ser muito debatida – o tema do divórcio. Está agora em curso 
um divórcio muito importante que interessa sobremaneira à 
Arte, mas em que pouco se fala e do qual há muita gente que 
ainda não tem conhecimento. É o divórcio entre um homem 
cujo nome por discrição não quero divulgar, adiantando só que 
se trata de um artista como há muitos, e uma senhora que se 
chama… que se chama – (esta minha memória)… que se chama 
Tereza, sim, por sinal que lhe chamam Tureza que é como em 
pequena ela própria pronunciava o seu nome, Tureza… mas 
tinha outro nome antes… era,… – já sei – já me lembro agora – 
– era Ana, Ana Tureza; justamente – o divórcio é entre o artista 
e Ana Tureza, o artista está-se a divorciar de a Natureza e já há 
provas de um perfeito desastre.

Não quero dar a minha opinião porque sou amigo de 
ambas as partes, ou melhor sou amigo dele e tive um fatacaz 
por ela, que ainda dura. Não quero falar de desentendimento 
entre os dois, mas para que tudo acabe em bem – tanto a 
desastrosa desavença entre os dois como esta palestra – vou 
dizer a opinião de um velhote muito respeitado que já morreu 
há quase 150 anos, que eu não conheci pessoalmente mas que 
era muito sabedor e escreveu coisas muito graves. Chamava-se 
Goethe e sobre este assunto deixou inspiradas quatro linhas 
que tudo resumem:

“Aquele a quem a Natureza começa a revelar a evidência do 
seu segredo, esse mesmo tardará a ser irresistìvelmente atraído 
para a Arte, que da Natureza é a sua melhor expositora.”

E agora para terminar só me resta agradecer a todos a 
paciência com que aqui me quiseram escutar, e pedir-lhes que 
me desculpem de acabar estas poucas cenas da Commedia 
dell’Arte e della vita, que é também a comédia da nossa 

vida, com uma intervenção insólita e inesperada do Arlequim 
/Arlechino… que não estava no programa.»



O VALOR DO TEMPO. O PROGRAMA INTELECTUAL E ARQUITECTÓNICO DE RAUL LINO MARTA ROCHA MOREIRA572  3. O ARQUIVO PESSOAL DE RAUL LINO: AMOSTRA

3.43. 1971. JANTAR DE HOMENAGEM AO DR. IVO CRUZ

Fig. 49 LINO, Raul – «No jantar de homenagem ao Dr. 
Ivo Cruz». [Dactiloescrito]. Lisboa. 19 Maio 1971. 4 f. 
Consultado no Arquivo da Família Raul Lino em Lisboa, 
Armário B: Pasta Relatórios, Artigos e Pareceres (7.º vol.), 
1283.

19 Maio 1971
Lisboa
Jantar de homenagem ao Dr. Ivo Cruz

Num jantar de homenagem ao maestro Ivo Cruz, Raul Lino leu este pequeno discurso dedicado à 
constância, virtude que julgou a mais acertada para descrever a personalidade do homenageado 
e a perseverança com que este se empenhava lutando pela criação e sobrevivência de diversas 
instituições portuguesas dedicadas à arte musical.
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Uma das mais notáveis e simpáticas é a instituição da já bem 
conhecida PRO ARTE. Com isto criou-se o que de antes não 
existia, uma maneira pronta e em alto grau animadora de se dar 
aos músicos mais novos, os que não têm ainda o seu cartaz, a 
possibilidade de revelarem os seus dotes musicais, despertando 
ao mesmo tempo o interesse pela música nos sítios xxxxxxx 
afastados das cidades principais do país, estendendo-se pelas 
províncias por toda a parte o interesse geral pela arte e o 
gosto pela música, elemento civilizador até há pouco tempo 
tão precário e frouxamente cultivado. Foi necessário muita 
dedicação, muita persistência, muita diplomacia, muita luta 
contra o burocratismo para levar a cabo a criação desta obra 
que consegue manter-se, embora com dificuldades financeiras, 
como um marco espiritual, como a chama de uma lamparina 
acesa na monotonia da vida corriqueira.

E, resultado ainda da têmpera de constância, é a Orquestra 
Filarmónica de Lisboa que atingiu agora a sua situação ideal, ao 
cabo de tantos anos de árduo trabalho, oficializando-se como 
Orquestra Municipal.

Tenho insistido ao longo desta resenha na virtude em geral 
pouco respeitada, da constância, que implica uma série de 
qualidades de alto valor moral como a fortitude, a integridade, 
a lealdade e demais formas que constituem a essência dos 
espíritos construtivos, e se ainda acrescento a todas estas 
qualidades a de uma firmeza alheia a todas as veleidades de 
variação instável, só encontro o qualificativo de telúrico para 
designar o que eu pretendo sugerir. E é neste momento que 
me ocorre o que trago latente na minha memória e que talvez 
exprima melhor o que eu quero designar:

Se os prezados ouvintes estão lembrados, o Fausto de 
Goethe, depois de todas as vicissitudes, meditações filosóficas 
e aventuras dramáticas sofridas com a tragédia de Margarida, 
o herói retrai-se por um tempo para retemperar o seu espírito 
conturbado. Começa nesse passo o II.º volume da tragédia. 
Fausto, repousando num prado florido, é embalado pelo canto 
de Ariel, acompanhado pelo rodar de espíritos gentís na etérea 
fluidez cantando em coro.

Fausto, despertando do seu sono reparador assiste ao 
dealbar do dia e canta um hino à Natureza que o rodeia, 
louvando as pulsações da vida sobre a terra e, sauda o etéreo 
alvorecer; e, no terceiro verso da sua ode diz estas palavras: 
“Tu, oh terra, também nesta noite foste constante!”

E, integrando-se naquele desabrochar do dia claro que 
irrompe em deslumbramentos, sente ressurtir no seu ânimo 
o mais novo surto da sua inestancável ânsia de se exaltar até 
atingir o mais sublime grau da existência.

E com isto, e numa só palavra, ergamos as nossas taças para 
saudarmos a constância do nosso convidado.» 

«No Jantar de Homenagem ao Dr. Ivo Cruz . 19.V.71

Venho aqui juntar umas palavras só para não parecer que 
estou alheado do que se está passando. O mais importante a 
dizer, já foi expresso por quem tem toda a competência e arte 
para o fazer. O que eu poderei acrescentar só tem um interesse 
mais particular, e não aspira a servir de ilustração para a 
história do nosso querido festejado Dr. Ivo Cruz. – Eu só vou 
falar no que presentemente me vem à ideia, espontàneamente, 
e julgo-me obrigado a começar por pedir desculpa dos que me 
escutam por eu estar egoìstamente a expor umas impressões 
que no fundo também de algum modo me dizem respeito…

É o caso que se dá numa certa altura da vida quando já está 
passado o período do Sturm und Drang, que tem lugar sempre 
antes do meio século de idade, e nos parece então que ao longe 
se começa a divisar um princípio como que da decantação 
que se dá na maneira pela qual nós encaramos a vida no que 
ela tem de melhor, operando-se uma espécie de filtragem dos 
conceitos que de antes julgávamos que fossem inalteráveis ou 
indeléveis; e é também na altura que esta clarificação se estende 
aos caracteres das pessoas com que por boa ou má sorte nos 
foi dado podermos conviver; então as imagens das pessoas, 
mesmo as que nos são mais queridas, imagens que povoam 
o inventário da nossa afeição, já ganham uma nitidez maior 
por que se acentuam as linhas mestras da sua estrutura moral, 
sublinham-se os traços mais característicos da formação e até 
acaba por se definir melhor o recorte da sua simples silhueta 
que é como que uma rubrica abreviada da personalidade. E esta 
é a maneira por que chegamos naturalmente a ver na nossa 
imaginação as pessoas que nos interessam, na pureza dos seus 
valores espirituais, quando muito apenas um pouco esfumadas 
no próprio halo das suas virtudes acessórias.

É assim mesmo que hoje na minha imaginação o nosso 
estimado e admirado Dr. Ivo Cruz. – Feição marcante nele 
é a virtude pouco vulgar da constância, que implica sempre 
qualquer coisa de robustez natural como a que nos é inculcada 
pelo aspecto das velhas árvores, os robles centenários; 
esta robustez do temperamento é um dom da Natureza. A 
virtude da constância teve parte muito importante na obra 
de Ivo Cruz. A sua constância, ou seja tenacidade, firmeza de 
intenções, revela-se nas suas grandes iniciativas que nunca 
eram produto de qualquer disposição passageira mas sim 
enraizadas sempre em fortes e inabaláveis convicções e em 
bem xxxxxxx fundamentados propósitos. – Se a reforma do 
Conservatório Nacional tanto o ocupou e o preocupou, não é 
por sua culpa que ela ainda se não tenha feito realizado; mas o 
mesmo não se pode dizer de outras admiráveis realizações que 
bem comprovam o seu esclarecido espírito de iniciativa.
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3.44. 1973. JOSÉ DE FIGUEIREDO E O SEU TEMPO

Fig. 50 LINO, Raul – «José de Figueiredo e o seu 
tempo».[Conferência proferida no Museu Nacional de 
Arte Antiga no dia 9 de Janeiro de 1973 no âmbito das 
Comemorações do 1.º Centenário do Nascimento do Dr. 
José de Figueiredo]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Janeiro 1973. 
9 f. Consultado no Arquivo da Família Raul Lino em 
Lisboa, Armário B: Pasta Relatórios, Artigos e Pareceres 
(7.º vol.), 1300.

9 Janeiro 1973
Lisboa
Museu Nacional de Arte Antiga

A fechar a Amostra de textos guardados no Armário B do Arquivo da Família Raul Lino, um
último escrito lido, até agora inédito, apresentado no Museu Nacional de Arte Antiga na noite de
9 de Janeiro de 1973 por ocasião de um ciclo de três conferências comemorativas do Primeiro 
Centenário do Nascimento de José de Figueiredo, organizado por Maria José de Mendonça, 
directora do museu, e pelo pintor Abel Moura, director do Instituto de Restauros José de Figueiredo, 
que proferiram as outras duas palestras.
O carácter do texto remata com glamorosa intensidade a pequena sequência de escritos lidos 
biográficos de Raul Lino – «Num jantar do Cenáculo da Tábua Rasa» (1966) [< P.534], «Num 
jantar de homenagem» (1969) [< P.546] e «A vida corre. O tempo continua» (1970) [< P.564] 
– e imprime a esta Amostra um certo efeito de perpétuo movimento circular, ao remeter para as 
mesmas contendas sobre educação que motivaram os primeiros escritos do arquitecto.
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tempos de que estamos a tratar. Faremos assim como que uma 
manta de retalhos, que aliás também pode apresentar certo 
interesse, e às vezes até algumas curiosidades de espantar.

Diz José de Figueiredo na sua notável obra “O Pintor 
Nuno Gonçalves”, que data de 1910, que foram o nosso genial 
Columbano, mais a sua irmã e ainda um Senhor Henrique 
de Oliveira, os “primeiros que modernamente e com olhos 
esclarecidos as tábuas atribuídas a Nuno Gonçalves numa 
visita que realizaram ao Paço Patriarcal em 1882, onde as 
tábuas estavam a ser utilizadas por operários que trabalhavam 
ali em qualquer obra que lá havia e sem que se visse qualquer 
sinal de reconhecimento do seu alto valor ou de sinal de serem 
protegidas aquelas obras de Arte do maior interesse artístico e 
histórico. Nesta época, 1882, eu já era vivo, mas estava ainda 
naquela idade a que alguns chamam feliz em que se aprecia 
mais um bom pastel de nata do que uma obra de Arte.

Mas ainda nos últimos anos do século passado tive a 
oportunidade de na companhia de José de Figueiredo e de 
Jaime Batalha Reis visitar o antigo convento de S. Vicente para 
acompanharmos Marcel Dieulafoy e sua mulher para vermos 
as faladas tábuas a que então já chamavam de S. Vicente. É 
preciso lembrar que Dieulafoy era o conhecido historiador 
de Arte que veio a publicar em 1913 o pequeno volume da 
colecção “Ars Una” com o título de “Espagne et Portugal” – 
história de Arte da Península muito resumida, sobretudo no 
respeito a Portugal.

O historiador Francês vinha evidentemente ao Palácio 
Patriarcal tomar algum apontamento para o seu citado 
livrinho. Só o vi ali fazer um ligeiro desenho de um carapuço 
dos que usam algumas figuras das tábuas. Ele e a sua mulher 
formavam um casal bastante exótico, ele alto, magro e um tanto 
quixotesco, ela igualmente já entrada nos anos, desataviada, de 
baixa estatura e fazendo sensação nas ruas de Lisboa por, salvo 
erro, ser a primeira senhora que foi vista a passear nas ruas 
da cidade envergando calças de homem, o que não lhe ficava 
bem por a tornar atarracada. Mas o casal entendia-se bem e o 
marido tratava-a com ternura chamando-lhe “mon petit rat”, o 
que na verdade era engraçado de se ouvir dizer.

Nesse tempo as tábuas continuavam no mesmo estado 
de completo abandono e só em 1909 é que entraram em 
tratamento de restauro aos cuidados de Luciano Freire, 
resultado das porfiadas diligências levadas a  cabo por José de 
Figueiredo.

Esta indiferença que temos estado a exemplificar não se 
limitava às pinturas antigas, propagava-se pelas artes em geral. 
Na arquitectura só interessavam, a bem dizer, monumentos ou 

«A ilustre Directora do Museu Nacional de Arte Antiga 
num acto generoso de simpatia que muito me desvanece, 
convidou-me a vir aqui hoje dizer algumas palavras sobre a 
personalidade do Dr. José de Figueiredo.

A minha escassez de habilitações de vária ordem, o pouco 
tempo de que dispunha para me preparar, a lentidão ao 
elaborar qualquer tarefa deste género, que me caracteriza, mas 
sobretudo o receio que logo de mim se apoderou de não chegar 
a conseguir mais dizer que algumas coisas que com muita 
razão levantariam o justo reparo de que eu afinal apenas tinha 
estado a trazer mais uns mochos para Atenas (como todos 
sabem esta é a antiquíssima maneira de caricaturar a matéria 
que nada de novo nos vem trazer, que nada adianta sobre o 
que já é consabido). Todas estas pouco felizes circunstâncias 
me inibiram de tentar compor qualquer coisa de feição 
documental.

No entanto há talvez um ponto que poderia ser bem 
lembrado e por ventura posto em relevo para valorizar 
mais do que até aqui se tem feito o esforço, a luta que José 
de Figueiredo teve necessidade de sustentar contra o meio 
ambiente em que nas esferas da Arte se vivia então por cá no 
nosso país.

Portanto, em vez de tentar fazer um retrato do nosso 
homenageado, que eu não seria capaz de conseguir com 
algum êxito, propus-me sugerir o ambiente daquele tempo 
que dominava entre nós no campo de todas as Artes, 
nomeadamente nas Artes estáticas, começando na época em 
que José de Figueiredo principiava a manifestar o intento 
do seu espírito perseverante, de uma tenacidade rara, que 
cedo se distinguiu no estudo da história da pintura primitiva 
portuguesa.

Adoptamos este estratagema de sugerir ambientes, 
embora parciais mas que são todos significantes, e assim 
creio ser possível formar-se uma ideia ou antes uma sensação 
generalizada de como era característica a falha do sentimento 
para as coisas da Arte na época vinda do século passado e que 
foi naturalmente evoluindo muito lentamente até aos dias de 
ontem; e digo até aos dias de ontem e não até à actualidade por 
assim me parecer que melhor corresponde à verdade.

Como não pretendemos fazer uma conferência, esperamos 
que nos permitam expor simplesmente coisas ou trechos de 
factos que se têm passado, sem que haja ligação directa entre 
uns e outros, quer dizer sem continuidade mas que não deixam 
todos de ser sintomáticos mais ou menos de certa ignorância, 
ou indiferença, ou até de obstinada relutância em aceitar 
evidências – que tudo são características importantes dos 
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página inteira n.º 8 da sua obra. Haupt apaixonadamente 
lastima a devastação que ao tempo da sua visita em 1886 
dominava em Alcobaça e lança um apelo dramático para 
que pelo menos se conservem os restos que ainda existiam 
naquelas partes arruinadas cheias de interesse.

Repeti a minha pergunta interessada a Natividade que 
se mostrou um tanto embaraçado a dar-me uma resposta. A 
escada tinha desaparecido; tinham-se arranjado substituindo-a 
de qualquer modo! E passei a ficar sabendo que aquela era a 
maneira como respondiam ao apelo de Haupt!

Dava-se então o que ainda hoje se passa tão fàcilmente. Há 
muitas pessoas que são enormemente inteligentes (o António 
Arroyo chamava-lhes pavorosamente inteligentes) mas apesar 
desta qualidade muito respeitável sem dúvida, porque é que 
lhes falta a faculdade de saberem observar sentindo qualquer 
coisa que os emociona? – Talvez mais adiante eu possa dar 
a isto uma resposta. De exemplos parecidos a estes haveria 
muito que contar mas não quero alongar muito esta resenha 
pouco animadora, só desejaria que me permitissem ainda 
dizer o que se passou aquando dos primórdios do planeamento 
para as Comemorações Centenárias pouco antes de 1939. 
Existia uma grande comissão executiva desta ingente tarefa 
cujos resultados – louvado seja Deus – como todos se devem 
lembrar saíram com  grande dignidade, e à altura do seu alto 
significado. Na primeira reunião desta grande comissão a que 
presidiu o Sr. Dr. Oliveira Salazar; foi-nos comunicado pelo 
mesmo senhor quais eram as partes mais importantes do 
planeamento em matéria de construção ou de demolição que 
envolviam dispêndio mais avultado. Entre estas estava a de 
se transformar cabalmente o aspecto do Castelo de S. Jorge 
que até essa data se resumia num grupo de enormes casarões 
insípidos que nem de pitoresco tinham o mais pequeno 
interesse. Até então parece que os alfacinhas se tinham 
acostumado a ver aquele coroamento que para mim figurava 
como uma coroa de papelão recortado que as crianças usam 
quando brincam aos reis.

Depois de enumerar todas as obras projectadas, o Sr. Dr. 
Oliveira Salazar mostrou-se optimista quanto à possibilidade 
de levar todas a efeito e a tempo… à excepção de uma que 
não era como eu esperaria a que me parecia a mais difícil, que 
seria a transformação do Castelo de S. Jorge, mas sim a da 
eliminação da fábrica do gás junto da Torre de Belém!

Durante décadas aquele estabelecimento fabril esteve 
a mascarar alegre e denodamente a inteira frontaria 
Norte da Torre manuelina, cobrindo-a de uma besuntura 
negra e gordurosa que ofendia o monumento nacional 
vergonhosamente. Pressões fortes, sem dúvida, insólitos 
motivos financeiro-administrativos alheios ao espiritual 
terão sido do conhecimento do Dr. Oliveira Salazar que, 

de muito grande, descomunal tamanho ou muito elaborados 
com excessiva exuberância de ornamentação. E assim foi que, 
como exemplo, se pôde dar o que aconteceu e é extraordinário 
que acontecesse com o que se passou com Albrecht Haupt que 
em 1886 veio a Portugal pela primeira vez, visita que se repetiu 
para levar a efeito o magnífico trabalho para a sua história da 
arquitectura da Renascença no nosso país. Enquanto por cá se 
demorou, percorreu a maior parte da nossa terra, estudou, leu 
e teve contacto com pessoas que mais se ocupavam da nossa 
Arte - Joaquim de Vasconcelos, Júlio de Castilho, Ramalho 
Ortigão, Gabriel Pereira, Arquitecto Possidónio da Silva e 
outros mais. Foi por várias vezes a Sintra, como era natural, 
mas aconteceu então o inverosímil. Conquanto o seu maior 
interesse se concentrava no estudo da época da Renascença, 
não houve ninguém, ninguém em Sintra nem alhures, que 
lhe assinalasse, como seria de esperar, a existência da jóia por 
excelência da arquitectura civil daquela época em Portugal 
– a casa dos Ribafrias no centro da vila de Sintra, em cujo 
pátio é facílimo de entrar! Haupt só teve conhecimento desta 
preciosa vivenda muito mais tarde quando eu lhe mandei 
notícias e desenhos daquela encantadora casa, de maneira que 
o maravilhoso exemplar renascentista que nós temos não foi 
mencionado nem dele figura qualquer ilustração na sua notável 
obra – “A Arquitectura do Renascimento em Portugal”. Haupt 
só lhe veio a poder fazer justiça mais tarde num resumido 
folheto de que foi incumbido de compor sobre Sintra.

E quanto a matéria de restauros na arquitectura, assisti a 
trabalhos que por esse tempo se fizeram na Sé de Lisboa. O 
restauro estava entregue ao Sr. Engenheiro Fuschini que com 
o seu prestígio de homem público ali trabalhava em plena liber-
dade. Acompanhei Jaime Batalha Reis nesta visita e lembro-me 
de como ele ficou espantado com a desenvoltura e liberdade 
com que o Sr. Fuschini dava largas à sua fantasia, pondo em 
prática teorias mais ou menos puras de Viollet-le-Duc, que 
tinha morrido há muito e cujos preceitos estavam ultrapassa-
dos. Como se sabe, o restauro tinha deixado de ser considerado 
uma reconstituição, tratando-se principalmente de conser-
var. Jaime Batalha teve um trabalhão querendo explicar ao 
Sr. Fuschini porque é que os capitéis por ele mandados lavrar 
pelos canteiros da nossa época não nos davam qualquer emo-
ção parecida à que nos conferem os antigos autênticos capitéis.

Por essa época tive de ir a Alcobaça, que visitei pela 
primeira vez percorrendo todo o monumento acompanhado 
por Natividade, o Senior daquela ilustre família de Alcobaça. 
Pouco depois de começar a deslumbrante visita perguntei 
ao meu amável companheiro onde é que estava aquela 
interessantíssima escada do tempo de D. Manuel que dava 
acesso ao pavimento superior do claustro de D. Dinis. Esta 
pitoresca e curiosa escada de pedra, de tão cenográfico efeito, 
foi desenhada por Haupt que a reproduz na ilustração de 
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porque vale por uma síntese que engloba várias fraquezas que 
temos estado a criticar.

Nos últimos tempos do século XVII o Conde da Ericeira, 
fidalgo muito culto, homem de letras, historiador conhecido, 
apreciando também as Artes estáticas, resolveu encomendar 
ao escultor italiano Bernini, o mais afamado artista daquela 
época, uma fonte que ele desejaria mandar erigir nos jardins 
do seu Palácio da Anunciada, em Lisboa. Foi uma ideia própria 
de um grande Senhor da sua categoria. Existem alguns 
documentos daquela época, principalmente cartas que atestam 
que a obra foi encomendada e executada. Há referências 
várias a esse respeito que são de grande interesse. A obra de 
Bernini foi naturalmente apreciada, resistiu ao terramoto 
mas deve ter sofrido algum dano num incêndio que mais 
tarde sobreveio. Contudo sabe-se que depois de alguns anos 
por motivo desconhecido a fonte monumental foi transferida 
para Belas onde durante muito tempo se podia ver na Quinta 
chamada do Senhor da Serra, pertencente aos Marqueses de 
Belas. Para não alargarmos a história desnecessàriamente, 
diga-se que vários historiadores se referiram ao facto porque, 
na verdade, o muito que restava da fonte era uma obra de 
Arte notável do celebérrimo escultor. Nos últimos tempos 
porém entrou-se em pôr em dúvida onde aquela obra ao certo 
se encontraria, chegando mesmo a aventar-se que a mesma 
nunca teria existido, o que não deixa de ser curioso porque há 
por cá uma certa predilecção para resolver questões duvidosas 
deste género por hipóteses propícias à formação de mitos 
de não-existência, talvez por ser a maneira mais simples de 
arrumar certos assuntos: – Não existiu, pronto – não de pensa 
mais nisso. Mas o cúmulo neste caso é o de um conhecido 
polígrafo, muito considerado e operoso ter publicado num 
livro que todos podem ler estas frases espantosas: “A fonte 
que estava, e ignoro se ainda está na Quinta de Belas, não era 
certo de Bernini. Dou por aceitável em vista da informação 
dada pelo Marquez de Belas (a Júlio de Castilho) que do Jardim 
do Palácio dos Ericeiras tivesse sido transferida para esta 
propriedade, mas se foi, o tempo destruí-a ou foi substituída.”

Ora há aqui vários sintomas característicos da maneira 
– chamemos-lhe superficial – de como estas coisas eram 
tratadas na época que propusemos descrever. No caso da 
fonte de Bernini o principal defeito das críticas provinha da 
ausência de espírito e poder de observação. A maneira como 
a obra de canteiro está executada não se parece a qualquer 
outra que exista por cá; ela é extraordinária, e com isto não 
se quer dizer que seja muito acabadinha ou perfeita no modo 
como foi brunida ou na sua lisura; não, o que queremos dizer 
é que neste trabalho não há só golpe de cinzel ou de qualquer 
outro instrumento dos que o canteiro se serve que não 
denote um sentimento completo, absoluto, do que se esteve 
a querer exprimir e que é justamente o que revela o talento 

reconhecendo-os a tempo em boa hora os soube vencer, com 
toda a felicidade.

Não quero deixar de aqui juntar agora um caso que nos 
interessa particularmente por vários motivos – primeiro 
por ser hoje ainda relativamente recente, como acima disse 
lhes chamei é dos dias de ontem, mas também porque 
exemplifica que o que nós temos estado a verberar não são 
apenas episódios fortuitos que aconteceram e que precisam 
de ser reprimidos; o mal é bem mais grave e importante 
porquanto revela um defeito que atinge pessoas cultivadas, 
o que nos aflige por parecer que seria inato e incurável ou 
irremediável, o que felizmente não é verdade porque são bem 
conhecidos países onde essas pechas não existem. Os casos que 
mencionámos conquanto fossem ocasionais, nunca deixavam 
de ser importunos, – trata-se de uma questão educativa. 
Embora assim não pareça, ainda é possível haver sistemas 
educacionais que melhoram e apuram ou aperfeiçoam este 
maravilhoso instrumento que à nascença nos é oferecido  – 
computador inigualável ética que é nossa obrigação ética de 
reconhecer, respeitar e melhorar por aperfeiçoamento ou 
corregimento por meios didácticos.

Para não nos alastrarmos por um campo especializado 
que não é exactamente o mesmo que temos estado a pisar, 
vamo-nos limitar a dizer sucintamente a essência do mal que 
nos aflige e, como já se indicou, foi o que tornava tanto mais 
árdua a luta levada a efeito por José de Figueiredo contra o 
ambiente que então dominava entre os espíritos da cultura que 
estavam mais em evidência. É um ataque que empreendemos 
pedindo desculpa de não empregarmos as armas convencionais 
e começaremos logo por lançar uma valente bomba. A nossa 
cultura tinha-se caracterizado por ser uma cultura quase, quase 
exclusivamente literária, à qual correspondia um desprezo 
injustificado mas talvez instintivo pelas artes estáticas que se 
baseiam todas no desenho, padrinho da proporção. Quando eu 
era ainda muito moço, o que aconteceu já há bastante tempo, 
havia uma qualidade à qual  muitos professores ilustres se 
ufanavam de possuir – a de não terem o mínimo jeito para o 
desenho e contavam então com muita satisfação que havia 
sempre algum companheiro amigo que era dotado de uma 
certa queda para o desenho – uma jeiteira – que os ajudava nos 
exames. Ninguém por esse tempo seria capaz de se importar 
com a importância do conceito de um grande pedagogo 
chamado Pestalozzi, dos que tiveram maior influência no 
século passado, que dava mais importância e maior urgência 
em ensinar às crianças a desenhar do que a ler, pela razão 
lógica de que toda a educação, mesmo a informativa, tem 
de ser baseada na observação, e sem se saber observar só se 
aprende uma parte das coisas que é indispensável saber-se.

O acontecimento que para final desta palestra vou relatar 
é particularmente interessante para o tema que escolhemos 
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fluentes – literatura, poesia, música, teatro, bailado, etc. Temos 
estado a falar muito em Arte como se esta virtude nos fosse 
indispensável para a nossa vida. E é que é mesmo assim, pois 
que a própria vida outra coisa não é senão a arte de viver, que 
é das artes mais difíceis, e quem  não a souber apreciar ou 
cultivar, não será digno de a viver e não merece poder dispor 
do maravilhoso, ímpar computador que é o corpo humano, que 
é o verdadeiro instrumento que todos nós somos obrigados a 
aprender a usar para sabermos conhecer os Mundos imensos 
que se oferecem aos mortais e que nos habilitam a usufruir 
o que há de mais sublime, de mais nobre, de mais elevado e 
valioso nas diferentes escalas de sentimento que por ventura, 
por sorte ou por compensação do nosso esforço temos o 
legítimo direito de apreender para o benefício da nossa alma e 
a recreação do nosso espírito.

Não soubemos talvez acrescentar qualquer coisa que 
aumentasse o valor e o brilho da personalidade de José de 
Figueiredo. Já o antevimos e o confessámos ao começar 
as palavras que acabamos de pronunciar. Mas para nossa 
desculpa queremos repetir que o nosso intento foi mais 
modesto; procurámos dar fundo ao retrato imaginário do 
José de Figueiredo que nós conhecemos e guardamos na 
nossa memória saudosa. Este fundo foi escolhido não para 
se harmonizar com o retratado mas, pelo contrário, para 
revigorar o contraste que há entre o que era o nosso meio 
artístico ao tempo em que ainda não havia começado a 
revelar-se a influência da sua actividade e a data de hoje em 
que se comemora tão justificadamente o seu centenário.

Muita coisa se passou neste próximo-passado que nesse 
tempo se podia tolerar e que hoje já seria impossível de 

da verdadeira sensibilidade do artista, porque só assim se 
consegue com que ela se distinga daquilo a que se chama um 
“pastiche”. Quem é que sentiu isto?

Talvez que pessoas desprevenidas de entre as que me 
escutam nesta sala se convençam mais depressa do que eu 
tenho querido comunicar-lhes se eu lhes revelar que durante o 
tempo todo em que se discutia a identidade da obra em causa 
– a fonte de Bernini – parece não ter havido ninguém que 
reparasse que as armas esculpidas nas cartelas que os soberbos 
tritões seguram ostentam o brasão dos Menezes, com todos 
os seus costados. E assim não admira que não houvesse quem 
fosse capaz de apreciar a importância da obra artística daquela 
escultura, única entre nós.

Agora parece-me escusado dizer mais coisas que expliquem 
a agrura  do meio em que José de Figueiredo teve de lutar 
para prosseguir na obra empreendida na sua mensagem, só 
conseguindo levá-la a bom fim pelos seus dotes diplomáticos e 
a constância e firmeza do seu espírito.

Não vale a pena exemplificar outros episódios que chegam a 
ser caricaturas e de que todos, mais ou menos, devem ter tido a 
suficiente experiência durante a sua vida como – por exemplo– 
o caso vulgar de professores que poderiam ser catedráticos, 
incluindo os que professam Letras, e que à primeira vista não 
conseguem distinguir um pinheiro de uma oliveira porque 
nunca aprenderam a observar. Sempre me hei de lembrar de 
um funcionário superior, chefe de Verificadores da Alfândega, 
adulto de 45 anos que de uma vez me pediu que lhe ensinasse a 
reconhecer a diferença que há entre um macho e um cavalo.

Esta falta de sensibilidade nas artes estáticas é um grave 
defeito mesmo para os que cultivam as outras artes, as artes 
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acontecer.  Muita coisa houve que pelo enorme melhoramento 
que representa se deve ao Dr. José de Figueiredo, que não se 
empenhava na enunciação dos seus trabalhos, a não ser pelo 
prazer que sentia por cada êxito que lhe foi possível alcançar 
nos seus estudos e diligências a bem da reformação da nossa 
sensibilidade artística. Basta-nos mencionar, além dos seus 
trabalhos de história da Arte, o novo Museu das Janelas 
Verdes, o Instituto José de Figueiredo, não esquecendo a 
iniciativa tão interessante da Missão Estética de Férias que 
não chegou a lograr o seu pleno efeito, por falta de aquilo que 
agora se chamam as infraestruturas, falta de que tem a maior 
responsabilidade a não-existência de uma completa e perfeita 
educação pré-primária.

Mas é animador pensar-se que muito se tem progredido 
nos últimos tempos em museologia, de que José de 
Figueiredo tanto se ocupou, fazendo esquecer o velho 
conceito que atribuía qualquer coisa de sepulcral aos Museus 
de Arte Antiga. A actual ilustre Directora desta Casa muito 
tem conseguido para universalizar a função educativa desta 
bela instituição tornando-a cada vez mais atraente a todo o 
público que a visita ou frequenta.

Igual prazer me dá verificar que o Instituto que tem o 
nome de José de Figueiredo, exemplarmente organizado e 
dirigido, é de uma produtividade cada vez mais eficiente, e 
que ainda muito recentemente foi visitado pelos congressistas 
internacionais especializados na arte do restauro das obras 
de Arte, que lhe dedicaram merecida apreciação tributando 
os mais justos louvores a todo o trabalho que ali está sendo 
produzido a um alto nível internacional.»





4.  
OS ESCRITOS DO ARQUIVO PESSOAL 
DE RAUL LINO: PERCURSOS
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Enquanto houve procura e à medida que iam esgotando os exemplares 
disponíveis, as duas mais conhecidas obras escritas do arquitecto Raul Lino, 
os livros A Nossa Casa. Apontamentos sobre o Bom Gôsto na Construção das Casas 
Simples e Casas Portuguesas. Alguns Apontamentos sobre o arquitectar das casas sim-
ples, foram sucessivamente reeditados entre 1918 e 1923, e 1933 e 1954, respecti-
vamente, conhecendo o primeiro quatro versões e o segundo cinco. Mantendo-se 
no essencial o texto das edições inaugurais, cada nova edição foi alvo de reno-
vada paginação e sobretudo de acrescento de exemplos de projectos de habitação, 
quase exclusivamente unifamiliar, produto directo do atelier do arquitecto Raul 
Lino, numa acção de revalidação contínua pela prática de projecto dos pressupos-
tos teórico-práticos ali apresentados.

Ora, a reutilização e reedição de textos é uma condição interna da obra 
escrita de Raul Lino que se materializa numa viagem constante dos mesmos 
através do tempo, na verdade, bem mais complexa do que aquela empreendida 
pelos dois famosos livros, porque simultaneamente esses textos são produzi-
dos e/ou divulgados com formas e feitios muito diversos. Assim, a leitura com-
parativa dos escritos do Arquivo Pessoal de Raul Lino conduz o leitor a sal-
tos constantes entre épocas, formatos e contextos de produção, que podem 
proporcionar uma abordagem temática mais enriquecedora do que o enqua-
dramento proposto por uma cronologia geral ou por cronologias revelado-
ras do ambiente inicial em que foram redigidos.

É certo que a leitura atenta das Cronologias acaba por revelar essa caracte-
rística e que o estudo da Amostra – resumido nas introduções às reconstituições 
dos escritos lidos de Raul Lino – a ilustra ao contar a história da origem e divul-
gação de cada um dos escritos que a compõem.

Todavia, para percepção das particularidades e subtilezas desta viagem 
constante dos escritos do arqitecto sugerem-se agora três percursos ancorados 
em diversos escritos da Amostra que procuram demonstrar a complexidade e 
diversidade dos caminhos que se podem empreender a partir dos dois capítulos 
anteriores.
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Fig. 51 LINO, Raul – “Edifícios Escolares”. Atlântida: 
mensário artistico, literario e social, Ano I, n.º 4. Lisboa e 
Rio de Janeiro. (15 Fev. 1916) p. 332-338. AFRL, Armário 
B: RAP (1.º vol.), 9. 

Fig. 53 LINO, Raul – “Decoração de Escolas Primárias. 
Memória justificativa de uma proposta para a decoração 
da Escola de Alcântara”. Boletim Oficial do Ministério 
de Instrução Pública, Ano I, N.º 3. Lisboa. (1916), p. 
191-194.

Fig. 52 LINO, Raul – Considerações sôbre a Estética 
nas escolas. [Opúsculo da Exposição de Arte na Escola]. 
Lisboa: [Sociedade de Estudos Pedagógicos], [1 Março 
1916].  AFRL, Armário E.
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4.1. ATAQUES QUIXOTESCOS EM PROL DE UMA EDUCAÇÃO 
ESTÉTICA E ARTÍSTICA AO ALCANCE DE TODOS

‘Considerações sobre a Estética nas Escolas’ (1916)1 [< P.222] é o texto 
mais extenso e denso de Raul Lino anterior à publicação do livro A Nossa Casa 
(1918). Em conjunto com os artigos “Edifícios Escolares” (15 Fevereiro 1916) 
e “Decoração de Escolas Primárias. Memória justificativa de uma proposta 
para a decoração da Escola de Alcântara” (22 Junho 1916), forma um tríptico 
sobre edifícios escolares e ensino artístico escrito em 1916.

Em Maio desse ano, a Sociedade de Estudos Pedagógicos realizou um 
vasto evento em Lisboa sob o tema A Arte na Escola. A par de exposições 
em escolas da capital, realizaram-se várias conferências. Um breve artigo 
publicado na revista Atlântida2 em Junho de 1916 dá notícia das palestras 
de Júlio Dantas, sobre teatro na educação, de João de Deus Ramos sobre 
as particularidades dos seus jardins-escolas, de Tomaz Borba sobre canto 
coral, de Cardoso Gonçalves sobre festas escolares, de Costa Ferreira sobre 
a relação do professor com o aluno, de Carlos Gonçalves sobre ginástica e 
de Aníbal de Magalhães sobre higiene. No entanto, não menciona a confe-
rência realizada no dia 17 de Abril por António Ferreira com o título ‘Sôbre 
Psicologia, Estética e Pedagogia do Gesto’3, nem a de José Queirós sobre 
‘Cerâmica’4 ambas publicadas pela Sociedade de Estudos Pedagógicos em 
1916, nem tão pouco esta possível palestra de Raul Lino que parece ter feito 
parte do evento e cujo opúsculo apresenta a mesma composição gráfica do 
texto de José Queirós, este claramente identificado como separata do livro 
A Arte na Escola.

Ora, este livro, A Arte na Escola, a ter existido, não se encontra nos catálo-
gos das principais bibliotecas nacionais e as dissertações de mestrado e dou-
toramento que referem o ensaio ‘Considerações sobre a Estética nas Escolas’ 
de Raul Lino identificam-no como documento não publicado existente no 
Arquivo da Família Raul Lino ou no Museu João de Deus.

A estranheza desta ausência de publicação efectiva durou muito tempo. 
Um texto desta envergadura dedicado à ausência de cultura artística em 
Portugal e à educação estética da população, nomeadamente das crianças 
desde a primeira infância, cujos argumentos foram repetidos em todos os 
contextos de actuação de Raul Lino e reescritos, uma e outra vez, nos seus 
livros, conferências, ensaios, artigos, pareceres e relatórios, porque não 
teria sido publicado, contrariando todo o percurso que o arquitecto deu a 
tantos outros escritos? 

1 LINO, Raul – Considerações sôbre a Estética nas escolas. [Opúsculo da Exposição de Arte na Escola]. Lisboa: [Socie-
dade de Estudos Pedagógicos], [1 Março 1916].  AFRL, Armário E.

2 – “Exposição de Arte na Escola”. Atlântida : mensário artístico, literário e social para Portugal e Bra-
zil, Ano I, n.º 7. Lisboa e Rio de Janeiro. (15 Junho 1916) p. 699-701.

3 FERREIRA, António Aurélio da Costa – Arte na Escola. Sôbre Psicologia, Estética e Pedagogia do Gesto. Lisboa: Socie-
dade de Estudos Pedagógicos, 1916.

4 QUEIRÓS, José – Ceâmica. Lisboa: Sociedade de Estudos Pedagógicos, 1916. [Separata do livro Arte na Escola].
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As investidas foram variadas e um tanto imprudentes no gasto de 
tempo de investigação, mas finalmente foi possível descobrir a publicação 
do ensaio ‘Considerações sobre a Estética nas Escolas’ em 1917 no Boletim 
Oficial do Ministério de Instrução Pública (Ano II, N.º 13/16), numa desinte-
ressante paginação, é certo, mas rematada com a data de 1 de Março de 
1916, ausente no referido opúsculo. 

O ponto de partida de ‘Considerações sobre a Estética nas Escolas’ era 
um lema lançado por João de Barros no texto A Nacionalização do Ensino 
que preconizava como principal objectivo da educação das crianças ofere-
cer-lhes as faculdades de aproveitamento completo do que as rodeia para a 
formação da sua individualidade.

Raul Lino concorda incontestavelmente; põe, no entanto, em causa a efi-
cácia dos programas e métodos de ensino oficiais na perseguição de tal pro-
pósito, constatando a existência em Portugal de uma valorização excessiva 
da cultura literária em detrimento de uma educação artística mais abran-
gente, onde as noções de estética contribuam efectivamente para o desen-
volvimento sensorial das crianças:

«Creio que temos a obsessão da palavra […]. De aí a falta de espontaneidade 
ou a indiferença no acolhimento das obras de arte e o desprêzo por todas aque-
las coisas que não são traduzidas por palavras […].[Temos] um abundante 
palavreado que tudo inunda e confunde […]. Ora, a palavra é, sem dúvida, 
o grande elemento para o comércio das ideias, mas não devemos esquecer 
que para a permutação das sensações, quer sejam expressas por ritmo, har-
monia, proporção, côr, timbre ou forma, quer sejam de carácter emocional, 
estimulante ou sugestivo, – todas as artes são úteis e não há nenhuma que 
seja supérflua.»
O ponto de chegada era o contributo que «por simples influência do meio» 

o aspecto das instalações escolares podia ter nesse mesmo desenvolvimento 
sensorial, como elemento fundamental de enquadramento e de preparação 
de um «campo de receptividade» ao ensino e aprendizagem da estética através 
do apuramento dos sentidos:

«Eu estou convencido de que para criar nos pequenos seres aquele desenvolvi-
mento sensorial, aquele alargamento das faculdades sensitivas que permite 
um mais amplo contacto com a natureza e com a vida em todas as suas mani-
festações, para desenvolver aquela troca intensa de sensações que para a 
higiene da alma corresponde ao que uma boa respiração representa para a 
saúde do corpo, para se conseguir isto, o meio mais simples deve ser o de uma 
indução lenta mas constante, começando por se manifestar no aspecto das 
instalações escolares, e indo até aos cursos organizados de desenho, canto 
coral e dança.»
Da partida à chegada, o percurso do raciocínio de Lino é feito do Amor à 

Natureza – base sólida da educação; do saber olhar e sentir; do desenho ao 
canto, às colecções de objectos; tudo isto, oferecendo coisas que se gravam 
intuitivamente na imaginação das crianças para sempre.
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Desde a proclamação da República a 5 de Outubro de 1910 diversos 
pedagogos republicanos desenvolviam com tenacidade conceitos e propos-
tas de reforma do ensino infantil e primário, dando origem logo no ano 
seguinte à publicação de nova legislação sobre o assunto que progressiva-
mente exigiria também novas soluções de arquitectura escolar.

É nesse contexto que naquela década, o desenho de escolas para crian-
ças surge na obra de Raul Lino com projectos como o Jardim-escola João 
de Deus de Coimbra (1911), Museu e Jardim-escola João de Deus. Lisboa 
(1915), Escola Primária de Alcântara (1916), Escolas Primárias: Modelo 1, 
Tipo Norte, Centro e Sul (1918); Escola primária para 50 alunos de cada 
sexo em Esposende (1919); programa que se estenderia nas décadas seguin-
tes ao desenho de mais dez projectos de Jardins-escolas João de Deus para 
diferentes localidades do país ou, ainda, de projectos tipo para Escolas 
Primárias: Alentejo e Ribatejo, Estremadura e Algarve (1935-1936), entre 
outros.5

5 Este assunto tem sido amplamente estudado nos últimos anos. Veja-se os artigos: SALGUEIRO, Sónia Rafaela – 
“Habitar no Jardim-escola – analogias e afinidades entre a Casa Portuguesa e os Jardins-escolas João de Deus.”. In 
RESDOMUS. Plataforma editorial de cruzamento e de divulgação de cultura arquitectónica. Porto: FAUP, 2011. [http://
resdomus.blogspot.pt/2013/10/habitar-no-jardim-escola-analogias-e.html]; SILVA, Carlos Manique da – “Projectos de 
Escolas Primárias do Arquitecto Raul Lino durante a I República Portuguesa”. Revista Linhas, n.º 12. Florianópolis, Brasil: 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Santa Catarina. (Jan/Jun 2011) p. 33-50.; SILVA, Carlos 
Manique da – “Escolas, Higiene e Pedagogia: espaços desenhados para o ensino em Portugal (1860-1920)”. In Educa-
ção e Património Cultural: Escolas, Objectos e Práticas. Lisboa: Edições Colibri. (2013) p. 7-31. SILVA, Carlos Manique 

Fig. 54 Fotos da Escola Primária de Alcântara e do 
Jardim-escola João de Deus de Lisboa. In LINO, Raul 
– “Edifícios Escolares”. Atlântida: mensário artistico, 
literário e social, Ano I, n.º 4. Lisboa e Rio de Janeiro. (15 
Fev. 1916) p. 332-338. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 9.
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A par do desenho de edifícios escolares Raul Lino envolvia-se mais acti-
vamente noutras acções em favor de uma verdadeira reforma do ensino, 
acompanhando João de Deus e Afonso Lopes Vieira, e outros companhei-
ros, com empenho fervoroso. 

Cristina Nobre, relata um breve episódio dessa época:
«Em 4 de Fevereiro de 1912, no jornal A Capital, aparecia um longo e polémico 
artigo de Afonso Lopes Vieira, intitulado «As nossas creanças», acompa-
nhado da reprodução de um desenho inédito de Raul Lino com um projecto de 
escola primária. Em larga medida, a escrita do artigo parece ter sido induzida 
pela tristeza resultante da inconclusiva visita de cortesia feita pelo escritor e 
pelo arquitecto ao Presidente da República de então, Manuel de Arriaga, para 
lhe oferecerem um exemplar dos Animais Nossos Amigos, publicado no Natal 
do ano anterior, e para o convencerem a implementar a construção de escolas 
primárias segundo o modelo tradicionalista e regionalista que o desenho de 
Raul Lino permitiria concretizar.»6

Mas, apesar de nem sempre obter resultados concretos, a luta pela valo-
rização da educação estética da população desde a mais tenra idade, iria 
transformar-se num verdadeiro tema da obra escrita de Raul Lino, que se 
pode individualizar no conjunto das suas intenções pedagógicas, tal a insis-
tência com que se arrastou no tempo.

Quando mais de cinco décadas depois, em Maio de 1971, ao serviço da 
2.ª e 4.ª Sub-secção da 2.ª Secção da Junta Nacional de Educação, Raul Lino 

da – “Raul Lino, protagonista de uma mudança na arquitectura escolar durante a I República Portuguesa”. Educar em 
Revista, n.º 49. Curitiba, Brasil: UFPR. (Julho/Set. 2013) p. 83-102. Ou, ainda, NOGUEIRA, Liliana Pinto – Projetar uma 
infância portuguesa : os espaços da educação segundo Raul Lino. Porto: Faculdade de Arquitectura da Universidade do 
Porto, 2014. [Dissertação de mestrado integrado em Arquitectura sob orientação do Prof. Marco Ginoulhiac].

6 NOBRE, Cristina – “A recepção da obra para a infância e juventude de Afonso Lopes Vieira na comunicação social e 
nos manuais escolares, na 1.ª metade do século xx”. Actas do 7.º Encontro Nacional (5.º Internacional) de Investigação 
em Leitura, Literatura Infantil e Ilustração. Braga: Universidade do Minho, Outubro 2008.

Fig. 55 Desenho de pequena escola primária da autoria 
de Raul Lino. In VIEIRA, Afonso Lopes – “As nossas 
creanças”. A Capital. Lisboa. (4 Fevereiro 1912).
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é chamado a dar parecer sobre um Projecto do Sistema Escolar7 desculpa-se 
por não saber apreciar devidamente «assuntos organogramáticos da educação».

No entanto, aproveita para manifestar o seu enorme e longo interesse 
pelo tema da educação, sobretudo no que dizia respeito à sua «importância 
na formação da mentalidade humana, especialmente da portuguesa» e à obser-
vação dos «efeitos que, como é natural, resultam dos diferentes sistemas peda-
gógicos que existem». E o estado de espírito com que encara o assunto de 
se poder contribuir positivamente para alcançar a «verdadeira sabedoria da 
vida» é tal que, sendo o seu «temperamento apolítico, […] a única coisa que 
faria com que [se] inscrevesse num partido político, seria quando visse que era 
empreendida uma reforma do nosso sistema educacional».

Recorda então o regresso a Portugal, quando tinha 18 anos, e o choque 
que lhe causou o predomínio absoluto de uma cultura comum tão somente 
literária e a geral ausência de cultura artística, com excepção da dedicação 
colectiva ao Fado, num desprezo absoluto pelas artes plásticas.

E considera que um dos motivos principais desse «desprendimento geral» 
era o «desdém com que as últimas gerações tratavam o ensino do desenho e da 
nenhuma importância que lhe ligavam» a que se associava uma incrível «falta 
de observação interessada», uma das «deficiências mais graves que uma criatura 
pode ter», como aliás no século anterior proclamava o pedagogo Pestalozzi. 
A falta de observação representa para Lino uma diminuição espiritual ina-
ceitável e para o ilustrar recupera ideias apresentadas em muitos artigos 
sobre a protecção de árvores, flores e passarinhos, reunindo uma série de 
anedotas que, conscientemente, tinha repetido exaustivamente em muitos 
dos seus escritos:

«Digo estas enormidades sem rebuçado nem pestanejo porque já as tenho tido 
de provar oportunamente. […] A frouxidão no poder de observar e a pouca 
importância que se lhe dá, atingem por vezes resultados de uma incrível 
absurdidade. […] Um jovem silvicultor quis-me convencer que certo renque de 
árvores que ao tempo existia a par de uma estação da linha férrea de Sintra, 
era de pinheiros […]; tive de dizer ao silvicultor que aqueles “pinheiros” eram 
grevílias! […] Haja visto o modo como em geral se aprecia a paisagem; em 
qualquer miradouro o podemos observar. O que se ouve dizer a quem lá vai 
é: Vêem-se 7 povoações distintas, 3 concelhos, tantas comarcas diferentes, 
aquela cidade está a 28 quilómetros daqui […]: é pena não estar o dia mais 
claro porque ao longe chega-se a enxergar Espanha… É apenas uma série 
de observações da ordem estatística. Só falta dizerem como o funcionário 
de uma Direcção de Finanças que, já perto de atingir o limite de idade, foi 
levado ao cimo dum alto monte para pela primeira vez na sua vida desfrutar o 
belo e vasto panorama. Ao bom homenzinho, farto de ver grandes montes de 

7 LINO, Raul – «[Projecto do Sistema Escolar]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 15 Maio 1971. 6 f. AFRL, Armário B: RAP 
(7.º vol.), 1281A.
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processos e grandes montes de papelada, só se lhe arrancou esta única excla-
mação: “Que infinidade de prédios rústicos e urbanos!”»8

Lutando incansavelmente contra tanta grosseria, anima-se naquela oca-
sião com as orientações do tal Projecto do Sistema Escolar para o ensino 
pré-primário que lhe parecia apostar numa maior formação e preparação 
dos educadores de infância no domínio das artes, e termina:

«Não há dúvida que é preciso começar tudo por cativar o interesse das crian-
ças e, antes de se querer concretizar um fraseado didáctico, há que incutir 
sugestivamente no dócil ânimo infantil a curiosidade de quererem conhecer 
e o gosto de aprenderem a observar, qualidades que assim se tornam instin-
tivas antes de passarem a ser intuitivas. Os instrumentos afinam-se antes 
de começar a música, senão ficam a tocar errado e mal durante o inteiro con-
certo, que dura toda a nossa vida… […]
Quer isto dizer que na base de toda a formação mental e de todo o progresso 
deve estar o aperfeiçoamento dos nossos cinco sentidos, o que nos parece 
lógico e acertado, para assim termos possibilidade de elevar ao máximo o ren-
dimento qualitativo de todas as nossas faculdades, não só no sentido geral da 
cultura […], como nos outros campos tanto mais importantes ainda para a 
cultura da nossa alma, e não só do nosso espírito, em proveito próprio e no dos 
nossos semelhantes de cuja colectividade todos fazemos parte.»9

No ano seguinte, este mesmo parecer da Junta Nacional de Educação 
seria literalmente dividido ao meio para dar origem a dois artigos no Diário 
de Notícias: “A ausência da Cultura Artística” (23 Maio 1971) e “A Educação 
começa na Infância” (29 Maio 1971), num gesto de contaminação directa 
entre produção teórica discreta e obra escrita publicada. Mas há muitos 
anos que Raul Lino, episodicamente, dedicava artigos de imprensa à educa-
ção artística e estética da população.

Em “Reivindicações e Valorizações” (22 Novembro 1948) admirando 
o trabalho dos artífices, declarava um respeito profundo pelo seu velho 
e fiel relojoeiro, para destacar a importância da educação artística «desde 
a primária até à profissional e à das artes e ofícios» e da valorização dos ofí-
cios manuais tão honrados como os intelectuais. Na versão dactiloscrita o 
artigo começava e acabava com dois parágrafos censurados na publicação, 
que enquadram sem rodeios o assunto. Principiava o artigo, desta forma: 
«Há precisamente cem anos que foi publicado o célebre manifesto comunista de 
Karl Marx, mas não é de admirar que nestes tempos de celebrações centenárias 
se passe em branco essa data, porque agora nunca se nomeiam autores como 
Marx, Engels, Lassalle, etc. – Não é bonito falar-se no Diabo! Mas, se os estan-
dartes foram enrolados, metidos nas suas fronhas e arrecadados no armazém da 
História, nem por isso se calaram ainda os mesmos propósitos, tidos – de um lado 

8 LINO, Raul – «[Projecto do Sistema Escolar]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 15 Maio 1971. 6 f. AFRL, Armário B: RAP 
(7.º vol.), 1281A, p. 3-4.

9 LINO, Raul – «[Projecto do Sistema Escolar]». [Dactiloscrito]. Lisboa. JNE. 15 Maio 1971. 6 f. AFRL, Armário B: RAP 
(7.º vol.), 1281A, p. 6.

Fig. 56 Separação de parecer em dois artigos. In LINO, 
Raul – «[Projecto do Sistema Escolar]». [Dactiloscrito]. 
Lisboa. JNE. 15 Maio 1971. 6 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º 
vol.), 1281A, p. 3.
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– como reivindicações de direitos, considerados por outros como concessões gene-
rosas que, aliás, mascaram muitas vezes habilidades de uma política social.»10 
E concluía lamentando que pessoas, com títulos, categorias e responsabili-
dades, ignorem que a arte também encanta os mais modestos de formação, 
revoltando-se: «Mas quando deixarão finalmente estes notáveis oradores de dis-
cursar e perorar?».

Dois anos depois em “Ver, desenhar...” (24 Agosto 1950), Raul Lino não 
descansava no chamar de atenção das autoridades, alertando para o des-
perdício e «atrofiamento voluntário das nossas faculdades perceptivas» e apre-
senta o remédio essencial citando uma enciclopédia alemã e outra argen-
tina: «“converter a prática do desenho num meio de instrução popular”» e «“dar 
ao desenho escolar o carácter de uma disciplina”», pois, sendo uma linguagem 
universal capaz de transmitir facilmente «ideias, pensamentos e emoções», o 
desenho contribui para intensificar as aptidões de  observação e compren-
são do mundo.11

No ano seguinte dois novos artigos sobre o mesmo tema.
“É proibido olhar” (1 Junho 1951) refere um texto publicado um ano antes 

num jornal da capital escrito por um ilustre pedagogo que explicava detalha-
damente «como se devia ensinar a ler, a escrever e a fazer contas. Do princípio ao 
fim não falava senão em leitura, escrita e operações aritméticas. Nem uma pala-
vra sobre desenho ou sobre outras disciplinas educativas.» Para ilustrar o assunto 
Lino recorda três episódios em que ele mesmo foi proibido de desenhar, dois 
quando jovem no Museu das Janelas Verdes e no Jardim Botânico, e outro, 
mais tarde, aquando de uma deslocação oficial, em que depois dos seus afaze-
res profissionais decidiu visitar a Sé de Leiria, acabando por ser interpelado 
pela polícia com direito a procedimentos de identificação. E conta admirado: 

10 In original dactiloscrito de LINO, Raul – “Reivindicações e Valorizações”. Diário Popular. Lisboa. (22 Nov. 1948). 
AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 525.

11 LINO, Raul – “Ver, desenhar…”. Diário de Notícias. Lisboa. (24 Agosto 1950). AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 606.

Fig. 57 Três desenhos do claustro principal do 
Convento de Cristo da autoria de Raul Lino. In LINO, 
Raul – “Missão Estética”. Arte de Ontem e de Hoje. 
Lisboa: Edições Ricardo Espírito Santo. (1948). AFRL, 
Armário B: RAP (3.º vol.), (512), 513.
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«A verdade é que eu levantara graves suspeitas por ter estado a olhar a arquitectura 
da matriz! […] É perigoso e arriscado olhar para as coisas, como se vê. […] Como se 
explica este estranho caso?»12

E em “Amadores e Artistas” (25 Outubro 1951) apresenta o assunto de 
outro ponto de vista, num acerto de passo para que não se confundissem as 
coisas. Dedica o início do texto aos ímpetos e devaneios artísticos de impe-
radores e reis, de Nero – cantor, tangedor de cítara e comediante nas festas 
agonais de Olímpia e de Delfi, de Guilherme II – escritor de legendas sen-
tenciosas, hinos e obras teatrais, de D. Fernando II – construtor de fantasias 
no castelo da Pena…, considerando o trabalho dos amadores útil e desejável, 
embora estes tenham muitas vezes como objectivo principal serem admi-
rados, espírito pouco adequado a artistas sinceros. Prossegue, no entanto, 
num tom menos confiante pois que, «o diletantismo […] se torna especial-
mente nocivo num meio como o nosso em que a cultura artística é inexistente. É 
assim mesmo, inexistente; mas que ninguém se assuste! Temos vivido assim desde 
há muito tempo. […] É claro que entre nós não pode existir cultura artística. […] 
– Sobre que alicerce se basearia a nossa cultura artística? Não o sei dizer; parece-
-me portanto impossível que ela por cá possa existir, a não ser em estado gasoso, 
ou então talvez suspensa… pelos cabelos.»13

Em boa verdade, amadores ou artistas, toda esta contenda pela quali-
dade da educação artística e estética era também aplicada por Raul Lino em 
relação à instrução dos jovens artistas que o arquitecto parecia não consi-
derar muito melhor preparados. Embora a sua experiência como docente 
tivesse sido sempre muito reduzida, em 1937, aquando da «Primeira Missão 
Estética de Férias» [< P.348] organizada pela Academia Nacional de Belas 
Artes e orientada pelo próprio Lino, desilude-se com a falta de interesse e 
empenho de muitos dos estagiários.

12 LINO, Raul – “É proibido olhar”. Diário Popular. Lisboa. (1 Junho 1951). AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 630.

13 LINO, Raul – “Amadores e Artistas”. Diário de Notícias. Lisboa. (25 Out. 1951). AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 642.

Fig. 58 Sessão de trabalho na Primeira Missão Estética 
de Férias orientada por Raul lino. In – “Em Tomar 
[Missão Estética de Férias]”. [ ]. Lisboa. (Agosto 1937). 
AFRL, Armário B: RRL.
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Por isso, em 1955 quando escreve “Reformas” (20 Setembro 1955) a 
propósito da necessidade de introduzir alterações no ensino das belas-artes 
e do discurso proferido pelo Ministro da Educação Nacional nas comemora-
ções do centenário de Malhoa nas Caldas da Rainha, Raul Lino ensaia algu-
mas reflexões sobre a insegurança sentida pelos estudantes de Belas Artes. 
Também neste contexto da educação dos artistas três aspectos lhe parecem 
fundamentais: a compreensão admirativa da natureza, a curiosidade pela 
tradição e a prática do desenho, referindo-se ao Inquérito à Arquitectura 
Popular com bastante agrado e esperança.

«Grande parte daquilo que hoje se escreve e diz sobre a arte não facilitam a ini-
ciação nos seus mistérios — longe disso! [...] Como íamos dizendo —, não nos 
admira, portanto, se os jovens praticantes de Belas-Artes não encontrem a dese-
jada segurança no caminho que se propõem percorrer. […] Duas disciplinas creio 
que, independentemente de aptidões inatas, são fundamentais na educação do 
artista; em primeiro lugar, sem uma compreensão admirativa da natureza não 
vejo que possa haver sólido poder criador. Como este amor da natureza se adquire, 
a partir da preparação primária e pré-primária, todos os pedagogos bem o sabem. 
O outro predicado que se não pode desprezar é a curiosidade pela tradição. […] 
A tradição é a memória da grei [...], é na tradição que nasce o nacionalismo — 
o nacionalismo puro, isento de significado político. Não há nenhum artista dos 
maiores que não tenha haurido da ambiência do País em que foi criado energias 
para a sua imaginação produtora. A propósito de reformas, seja lembrado que já 
lá vão para dez anos desde que o Conselho Superior de Obras Públicas fez uma 
exposição ao ministro, considerando a falta de adaptação estilística de muitos dos 
edifícios públicos ultimamente projectados, e referindo-se ao desrespeito pelas 
boas tradições, ao desconhecimento de valores paisagísticos do País e ao desprezo 
de algumas municipalidades pela conservação destes valores, etc. Muitos viram 
na exposição daquele organismo mais um trecho de «música celestial» sem qual-
quer consequência. Enganaram-se os pessimistas. Há pouco tempo, o Sindicato 
Nacional dos Arquitectos organizou uma série de brigadas, constituídas por 
jovens arquitectos e chefiadas por outros já mais amadurecidos, que percorrem 
diferentes regiões do País, tomando apontamentos desenhados de tudo o que ofe-
reça interesse em matéria de arquitectura menor ou popular e artes aplicadas de 
sabor regional. [...] Não se trata de compilar um inventário fotográfico nem de 
estudar apenas o folclore, mas de facultar a estudantes de arquitectura o modo 
de se integrarem no jeito caracterizadamente nosso de sentir a proporção e de 
resolver os problemas formais segundo uma estética instintiva, consentânea com 
a nossa índole. [...] 
Enfim, fortalecidos por uma compreensão devotada e admirativa da natureza, 
reintegrados num modo de sentir próprio da nossa naturalidade, que acaba por se 
tornar intuitivo, poderemos – querendo – criar uma consciência artística (que é 
o que nos falta) para então nos entregarmos com ânimo seguro às novas soluções 
que a actualidade exige ou lançarmo-nos nas fantasias que a nossa personalidade 
permita e, no caso da Arquitectura, que o bom senso não repugne. Uma vez criada 
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esta consciência artística, continuaremos então a sorrir benevolamente, não só 
das Lavallières da última geração, como agora dos bigodes em riste do Salvador 
Dali ou dos famosos «quites» arquitecturescos do sr. Corbusier.»14

A criação de uma consciência artística foi também o tema que Raul 
Lino escolheu para apresentar numa comunicação no Congresso da União 
Nacional em Maio de 1944 com o título «A Importância do Desenho como 
factor da Educação Nacional»15 [< P.398]. Os argumentos do texto em 
defesa do apuramento das faculdades visuais através do ensino e prática 
do desenho reeditam o que três décadas antes Raul Lino tinha exposto em 
‘Considerações sobre a Estética nas Escolas’ (1916) sobre o ensino do dese-
nho desde a escola infantil, dando continuidade aos seus esforços de sen-
sibilização dos mais altos responsáveis nacionais para a importância do 
conhecimento estético e artístico na educação dos povos.  

Enfim, quando em 1961 publica o artigo “Aprender a ver” (7 Junho 
1961) dedicado à admissão de René Huygue na Academia Francesa um ano 
antes, Raul Lino vê naquele acontecimento uma «espécie de justa na eterna 
emulação entre as Letras e a Arte» proporcionada desde logo pelo discurso do 
filósofo e historiador de arte francês que vê como «intermediário entre a ima-
gem e a palavra». E cita ainda a mensagem de boas vindas de Émile Henriot 
ao novo confrade, reconhecendo ali mesmo o seu próprio percurso em prol 
de uma educação estética e artística ao alcance de todos: 

«Henriot começa desta maneira e por palavras secas e netas: “Ensinam-nos 
muita coisa na escola e nos liceus. Mas durante muito tempo ninguém nos ensi-
nava a ver”.
Mas acabadas de ler estas duas frases que me soaram como toque de clarim, 
pareceu-me ouvir logo de seguida um relinchar estridente, um forte e enérgico 
relinchar que todo me estremeceu. Que poderia isto ser senão o meu velho e 
cansado cavalo de batalha que arrebitou as orelhas, mais uma vez reagindo 
com freima a um intento antigo que me levava ao ataque quixotesco tantas 
vezes começado, tantas vezes repetido contra moinhos de vento que eu tei-
mava em confundir com entidades responsáveis…»16

14 LINO, Raul – “Reformas”. Diário de Notícias. Lisboa. (20 Set. 1955). AFRL, Armário B: RAP (4.º vol.), 752.

15 LINO, Raul – «A Importância do Desenho como factor da Educação Nacional». [Comunicação apresentada no II Con-
gresso da União Nacional - XV Sub-Secção]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Maio 1944. 7 f. AFRL, Armário B: RAP (3.º vol.), 427.

16 LINO, Raul – “Aprender a ver”. Diário de Notícias. Lisboa. (7 Junho 1961). AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 931.

Fig. 59 HUYGHE, René – L’Art et l’Âme. Paris: 
Flammarion, 1960.
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Fig. 60 Diversas páginas da revista L’Art Vivant. Revue Bi-Mensuelle Complement Artistique des Nouvelles Littéraires 
- Au Portugal. Paris: Les Nouvelles Littéraires, Éditions Larousse. (Nov. 1934) n.º 190, onde foi publicado o texto ‘Les 
Maisons Portugaises au XVIIIe siècle’ da autoria de Raul Lino. AFRL, Armário E.
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4.2. VARIAÇÕES DAS CASAS PORTUGUESAS DO SÉCULO XVIII

Em Novembro de 1934, um número especial da revista artística L’Art 
Vivant dedicada a Portugal com o patrocínio do Secretariado de Propaganda 
Nacional e sob orientação do arquitecto Gonçalo de Mello Breyner, divul-
gava, acompanhados de imagens inspiradoras, textos de António Ferro, 
Alfredo Guimarães, Jorge Cid, Alberto Couto, José Bessanna, Jacques 
Guenne, Francisco de Almeida Moreira, Raul Lino, Alberto Couto, Lopes da 
Silva, Louis Keil e João Amaral, num gesto majestoso de investimento em 
publicidade de Portugal realizado pelo Estado Novo.

As primeiras palavras revelam o espírito sedutor da iniciativa:
«Le Portugal est à la mode parce que… Il est le Pays le moins cher de l’Europe. 
Le soleil est sûr. Le climat idéal. L’accueil cordial. Les paysages pittoresques. 
Le folklore tès riche. L’art émouvant. L’ordre assuré. Le français et l’anglais 
sont beaucoup parlés. Les routes sont bonnes. Les trains confortables. Les 
hôtels sont modernes. Dans un pays plein de traditions vous trouverez alliés 
à la beauté des temps anciens, le progrès et le confort des temps modernes.»1

Numa mistura de análise arquitectónica e descrição pormenorizada da 
vida quotidiana setecentista, Raul Lino escreve nesse tom estimulante, anun-
ciado pela introdução da revista, um texto denso de fino humor – ‘Les Maisons 
Portugaises au XVIIIe siècle’2 – construído em torno de uma forte sensação 
regressiva que recorda formas, volumes, cores, texturas, sons, odores e pala-
dares, para descrever a liberdade pitoresca da composição arquitectónica e o 
espírito hospitaleiro das casas portuguesas do século XVIII.

O texto era subtilmente acompanhado por fotografias, colocadas umas 
páginas antes, do Palácio da Brejoeira em Monção; do Palácio do Raio em 
Braga; da Casa de Mateus em Vila Real; da Casa das Torres em Ponte de 
Lima; de uma velha casa em Viseu; e de outra casa com capela em Guimarães; 
e continha passagens como estas:

«Sem grande cuidado na organização da planta, a casa [setecentista em 
Portugal] distingue-se – quanto à sua arquitectura – pela concepção pictórica 
das fachadas, pelo seu carácter ornamental, e apresenta-se-nos sempre com 
certa catadura prazenteira, acolhedora, num à vontade comunicativo que […] 
nos deixa por vezes saborear o doce viver de outros tempos e, nas cenas que 
os painéis nos depintam, em harmonia com o destino de cada sala, perpassa 
aquele perfume de galantaria que evoca a época das guerras do alecrim e da 
mangerona. […]
As cozinhas eram templos da abastança, com enormes lareiras providas de 
inúmeras fornalhas, mesas e poiais de mármore e, nas paredes, a mais bem-
-humorada decoração de azulejos alusivos à preparação dos manjares, com 

1 – L’Art Vivant. Revue Bi-Mensuelle Complement Artistique des Nouvelles Littéraires - Au Portugal. Paris: Les Nouvelles 
Littéraires, Éditions Larousse. (Nov. 1934) n.º 190.

2 LINO, Raul – Les Maisons Portugaises au XVIIIe siècle. In L’Art Vivant. Revue Bi-Mensuelle Complement Artistique des 
Nouvelles Littéraires - Au Portugal. Paris: Les Nouvelles Littéraires, Éditions Larousse. (Nov. 1934) n.º 190, p. 453-454. 
AFRL, Armário E.
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Fig. 61 – “«Casas Portuguezas do século XVIII». A 
nova conferência de Raul Lino”. A Noite, n.º 8451.  
Rio de Janeiro. (5 Junho 1935) p. 2.

fiel reprodução de pescado, caça, enchidos, presunto e exuberantes grinaldas 
de apetitosa fruta. […] Peitos de Vénus, papos de anjo, barriga de freira – era 
a exquisita nomenclatura anatómico-mística e pagã dalgumas especialidades 
vindas dos conventos. […]
Os jardins têm grande encanto. […] O que caracteriza o jardim verdadeira-
mente português é o arranjo brincado, colorido, caleidoscópico dos recintos 
fechados por muros altos, separados por altas sebes que dividem o jardim 
em outras tantas surpresas cheias de côr – casacatas de embrechados, ban-
cos de azulejo, alegretes, esplendor de trepadeiras floridas por tôda a parte, 
caramanchões ensombrados onde no murmúrio das fontes se percebe ainda 
o cochichar amoroso de outros tempos. […] Exteriormente, sempre achei 
que a arquitectónica destas casas setecentistas do Norte tem muito feitio de 
indumentária; e é talvez por essa razão que elas são tam evocadoras. Não 
julgamos por vezes distinguir nos ombrais duma porta a linha fugidia das 
abas de casaca daquele tempo? Não há coroamentos que lembram a curva do 
chapéu de três bicos? Arremates que têm recorte de fivela ou que parecem a 
portinhola duma algibeira? […]
Grande parte da vida espiritual era ocupada pela observância dos preceitos 
da igreja católica, e o culto religioso constituia o melhor e mais sumptuoso 
dos espectáculos públicos. Como se não pensava em guerra,  o serviço militar 
parecia resumir-se em cortezias e guardas-de-honra. A vida corria fácil. […]
Àparte o que no povo se encontra do espírito setecentista, muitas reminis-
cências existem, evidentes e palpáveis, que nos vêm do século feliz […]. Mas a 
mais curiosa sensação regressiva, experimentei-a quando de jornada […] eu 
passei pelo solar longínquo de um velho fidalgo arruinado. O bondoso senhor 
da casa reünia à sua mesa chusma de vèlhinhas, pobres parentas umas, outras 
antigas criadas, em fraternal confusão. […] Na falta de todas as modernas 
comodidades, à noite continuavam a viver à luz das velas […]. Quando me 
encontrei só, deitado no meu quarto em que tudo à roda de mim era antigo, 
e que pelo rectângulo fosco da janela chegavam as vozes da paisagem erma 
– o correr duma bica no pátio, o chiar dum carro de bois que passa ao longe; 
enquanto o silêncio da noite era franjado pelo latido desolador dum cão vaga-
bundo, – então, pus-me a sonhar que me aproximara tanto tanto do século 
XVII, que até parecia quasi uma realidade poder tocar-lhe positivamente com 
a mão…»3

O artigo era uma viagem no tempo com vigor encantatório!
E esse poder de encantar e seduzir seria no ano seguinte motivo 

para desenvolver o assunto, integrando os parágrafos de ‘Les Maisons 
Portugaises au XVIIIe siècle’ no texto da conferência «Casas Portuguesas 
do Século XVIII» [< P.268] que Raul Lino apresentaria no Brasil, agora 
não tanto pela sugestão das diferenças daquelas casas portuguesas em 

3 LINO, Raul – «As Casas do Século XVIII em Portugal». [Dactiloscrito]. Lisboa. Set. 1934. 4 f. (Versão portuguesa de 
LINO, Raul – Les Maisons Portugaises au XVIIIe siècle. In L’Art Vivant. Revue Bi-Mensuelle Complement Artistique des 
Nouvelles Littéraires - Au Portugal. Paris: Les Nouvelles Littéraires, Éditions Larousse. (Nov. 1934) n.º 190, p. 453-454.) 
AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), n.º 74.
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relação às do mesmo período na Europa, mas antes pelas afinidades 
existentes entre a arquitectura da metrópole portuguesa e a da colónia 
brasileira durante o século XVIII.

A 4 de Junho de 1935, pelas 21 horas, numa sessão do Gabinete 
Portuguez de Leitura no Rio de Janeiro presidida pelo Embaixador de 
Portugal e perante muitos representantes do governo brasileiro e de ins-
tituições portuguesas, a nova conferência foi proferida pela primeira vez, 
depois dos discursos introdutórios dos arquitectos Morales de los Rios, pre-
sidente do Conselho Federal de Engenharia e Architectura, e José Cortez, 
à época membro do Conselho da Colónia. Nas semanas seguintes, a pales-
tra acompanhada dos 44 diapositivos foi ainda lida no Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo a 25 de Junho, e, dois dias depois, no Salão 
Camoneano do Real Centro Portuguez em Santos.

De regresso a Portugal, uma versão reduzida ilustrada unicamente 
com o primeiro diapositivo seria publicada em 1937 no livro Auriverde 
Jornada, aparentemente repetida ao microfone da Emissora Nacional 
em 1938 e recomposta com o título «A Casa Portuguesa» [< P.354] em 
1939 como lição de um Curso de Férias de Verão da Faculdade de Letras 
de Lisboa no Estoril. Mas ofuscada pela presença constante da (outra!) 
campanha da Casa Portuguesa pouca atenção tem merecido.

A imagem fugaz mas sugestiva da sociedade portuguesa daquele 
período servia para melhor dar a compreender a arquitectura das casas 
setecentistas. Raul Lino considerava que a sua fisionomia nos era tão 
familiar que a descrição das suas expressões e atitudes se tornava tarefa 
difícil no âmbito científico (podia dizer-se histórico), cabendo mais aos 

Fig. 62 Casas Portuguesas do século XVIII. In LINO, 
Raul – Auriverde Jornada - Recordações de uma viagem 
ao Brasil. Lisboa: Edição de Valentim de Carvalho, 1937.

Fig. 63 – “Palestras Radiofónicas [A arquitectura 
portuguesa no século XVIII]”. Diário de Notícias e Diário 
de Lisboa. Lisboa. (15 Jan. 1938). AFRL, Armário B: RRL.

Fig. 64 – “Curso de férias da Faculdade de Letras. Uma 
conferência do arquitecto sr. Raul Lino”. [S.l.]. [Verão 
1939]. AFRL, Armário B: RLL. 
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artistas demonstrar ou sugerir os traços que as caracterizavam. É este o 
ponto de vista que permite explorar, ainda que sucintamente, um con-
junto de diferentes escritos e projectos, considerando que para a capta-
ção efectiva daquela expressão da arquitectura portuguesa que a distin-
gue por exemplo da arquitectura espanhola, Lino percorreu um extenso 
e de certa forma intuitivo percurso.

Assim, em 1939, na introdução da conferência «A Casa Portuguesa» que 
a distingue da palestra original  «Casas Portuguesas do Século XVIII», o 
arquitecto escreve:

«O nosso feitio um tanto dispersivo, muito pouco afecto à disciplina, certo des-
prêzo de convenções, o aprêço de exterioridades, – mas e, ao mesmo tempo, 
a comprovada lhaneza e liberalidade dos nossos costumes – explicarão tal-
vez que o interêsse das casas portuguesas reside mais no estilo de que elas se 
revestem em alçado, do que nas disposições de planta, – manifesta-se antes no 
processo de adaptação ao ambiente exterior do que na concordância sistemá-
tica com quaisquer hábitos marcantes rígidos  do viver dos seus moradores. É 
certo também que a casa se modifica conforme as variadas condições climáti-
cas e os costumes das gentes das províncias em que se construiu, surgindo aqui 
e além regionalismos ora motivados pela existência de determinados mate-
riais, ora condicionados por tradições do local. […] Mas a diferenciação de tipos 
ocorre também por vezes, de maneira flagrante, com relação ao país vizinho. 
[…] Nunca foi no equilíbrio geral ou na compreensão rigorosa do valor das pro-
porções que residiu a nossa fôrça. Somos dotados de exuberante robustez na 
maneira de compor, de basta fantasia no pormenorizar; é-nos corrente o desen-
volvimento decorativo ou arquitectural no sentido do pitoresco, mas fomos 
sempre um tanto avessos à noção perfeita das proporções – e de aí o facto de 
concebermos a grandeza em arquitectura de maneira diferente da dos caste-
lhanos. Por outro lado, se nos não é instintivo o sentido daquilo a que se chama 
pròpriamente grandeza, em compensação revela-se nas nossas casas do século 
XVIII certa expressão que podemos designar pela palavra largueza, na sua 
acepção figurada. A quem for corrente o significado e a diferença destas duas 
expressões – grandeza e largueza, logo também lhe será clara a distinção entre 
estas duas feições que caracterizam respectivamente os dois  povos vizinhos.»4

E prossegue, afirmando que a casa portuguesa não podendo ser sinte-
tizada num único organismo, caracterizador de um conjunto, se assemelha 
sobretudo a uma dinastia que podia ser entendida a partir de meados do 
século XV no período pré-manuelino com a introdução de elementos orien-
tais, seguindo depois pela fase inconfundível do manuelino, mistura de gótico, 
mudéjar, renascentismo e naturalismo. Parece-lhe no entanto, em 1939, que é 
a casa do período barroco a mais típica e expressiva da arquitectura doméstica 
portuguesa, delineada com maior liberdade, fantasia e originalidade.

4 LINO, Raul – «A Casa Portuguesa». [Conferência apresentada no Curso de Férias da Faculdade de Letras de Lisboa 
em 1939]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 1939. 26 f. Consultado no Arquivo da Família Raul Lino em Lisboa, Armário B: Pasta 
Relatórios, Artigos e Pareceres (2.º vol.), 265 A.
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A conferência começa por uma demonstração flagrante da diferença 
fundamental entre arte clássica e estilo barroco, mostrando duas teias das 
igrejas de S. Roque e S. Vicente; a primeira muito sóbria, elegante e distinta, 
académica; a segunda, menos de meio século depois, movimentada, pito-
resca e decorativa, relaxada.

Depois, Lino visita algumas casas: o percurso começa nas largas entra-
das, marcadas pela presença de elaboradas escadas, esculturas e azulejos com 
figuras de pagens que acolhem os visitantes – átrio da Casa dos Biscainhos 
em Braga [2]5 –, segue sugerindo o sabor figurado, alegórico e mitológico 
de painéis e silhares de azulejos que invadem as fachadas – Palacete dos 
Mesquitelas [10] –, observa as pinturas a fresco das salas, descreve o con-
forto dos alpendres, a agitação e exuberância das cozinhas, as bibliotecas, os 
pavimentos recobertos de esteiras e tapetes, os tectos de masseira sumptu-
osos que influenciavam a volumetria exterior [12-13], e os jardins – Palácio 
do Marquês de Pombal em Oeiras [33-35]. E assim mostra uma série de 
casas do século XVIII, algumas das quais ilustravam o artigo na revista fran-
cesa, – Casa das Torres em Ponte de Lima [15], Palácio do Raio em Braga 
[18], Paço Arquiepiscopal de Braga [19], Palácio da Brejoeira em Monção 
[21], Casa Amarela em Castelo de Vide [26], Palácio em Portalegre [27], 
Casa em Viseu [30], Palácio do Marquês de Pombal em Oeiras [33], Palácio 
dos Marqueses da Ribeira Grande em Lisboa [37], Quinta da Francelha em 
Camarate [38], entre outras, chamando a atenção para a linguagem plás-
tica das fachadas e concluindo:

«Não mencionei nomes de artistas, nem fixei datas. Para quê? Encontram-se 
listas de uma e outra coisa em bem elaborados livros que tratam da matéria. 
Apenas procurei dar um pouco da côr que nos seduz nas nossas antigas casas, 
algumas das quais aínda hoje são habitadas por descendentes de quem as edi-
ficou. – Simples esbôço ou apontamento aguarelado que procura não só pôr 
em relêvo o que as casas têm de mais característico, como também – o que é 
muito importante – sugerir um pouco da atmosfera em que elas vivem aínda 
actualmente e que tam necessária é à sua inteira compreensão.»6

Sugerir atmosferas. Esta é uma das tácticas mais impressionantes da 
obra escrita de Raul Lino e sobre este assunto tinha ele ensaiado fazê-lo 
anteriormente. Na verdade, as origens literárias destes argumentos, expli-
cações, exemplos e imagens surgem no texto A Casa Portuguesa, o fascículo 
escrito por convite para o livro Portugal: Exposição portuguesa em Sevilha, 
no âmbito da participação nacional na Exposição Iberoamericana de 1929, 
e reeditado em francês com todas as imagens concentradas no final do 
texto em 1937 pelo L’Institut Français du Portugal com o título Essai sur 
l’évolution de l’architecture domestique au Portugal.

5 Os números correspondem à numeração das imagens da conferência «Casas Portuguesas do Século XVIII» [< P.266].

6 LINO, Raul – «Casas Portuguesas do Século XVIII». [Conferência proferida no Brasil no Gabinete Portuguez de Leitura 
no Rio de Janeiro no dia 4 de Junho de 1935, repetida no Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo no dia 25 de Junho, 
e no Salão Camoneano do Real Centro Portuguez em Santos no dia 27 de Junho]. [Dactiloscrito]. [Maio] 1935. 35 f. AFRL, 
Armário B: RAP (1.º vol.), 74A.
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Fig. 65 LINO, Raul – A Casa Portuguesa. Fascículo 
do livro Portugal: Exposição portuguesa em Sevilha, 
Fasc. VX (Monografia do Livro de Portugal). Lisboa: 
[Comissariado Geral da Exposição Portuguesa em 
Sevilha] e Imprensa Nacional de Lisboa, 1929. AFRL, 
Armário E.
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Sobre esse texto diz José-Augusto França:
«Este conhecer, admirar e amar exprime-se nas páginas ilustradas de A Casa 
Portuguesa […], um ensaio histórico e tipológico, sem a firmeza do mais restrito 
estudo de Rocha Peixoto, em 1904. Trabalho sensível de género panorâmico, 
ele detecta pormenores morfológicos e relaciona-os com coerência sintáctica 
que chega finalmente a definir um sentido sentimental […]. Com este livro […] 
chegámos ao entendimento possível do portuguesismo da Casa Portuguesa […] 
através duma imagem situada num plano emblemático tanto quanto ecológico 
 mas traduzindo sobretudo um estado de alma, ou uma situação existencial. É 
um individualismo só aristocraticamente inserível no colectivo. […] Produzindo 
para uma clientela de escol, com a qual se sentia em afinidade, desde o princí-
pio da sua carreira, clientela unificada numa ideologia nacionalista de sinais 
contrários […] Raul Lino pôde manter-se sempre dentro dum esquema ideal 
aristocrático que fora o da sua geração […]. Por outro lado, imagem romântica, 
produto de uma cultura de valores germânicos de raça ou de índole, a imagem 
de casa portuguesa defendida por Raul lino refutava-se na realidade dos factos 
etnográficos – que, por isso mesmo e como muito bem viu o arquitecto logo em 
1929, não interessavam ao caso pois nenhum conteúdo historicista ele preten-
dia na diligência, antes pelo contrário.»7

Trata-se de um ensaio algo invulgar, se comparado por exemplo com o 
fascículo da mesma colecção que o antecedia da autoria de Reynaldo dos 
Santos8, que pode ser visto como relato historiado de uma viagem à procura 
do «sabor português» da arquitectura doméstica dos séculos XV, XVI, XVII e 
XVIII, apresentando exemplos de arquitectura popular e arquitectura eru-
dita através de 124 imagens e ao longo de três partes distintas – Idea Geral, 
Pormenorizando e Conclusão –, cada uma revirando os mesmos temas como 
se fizessem parte de um processo de averiguação minuciosa que se pretende 
ir enriquecendo constantemente para chegar a uma mesma constatação, 
confirmação.

Mas antes de dar seguimento a esse pensamento, proporciona-se uma 
breve concentração noutras razões deste processo de averiguação minuciosa 
ou desta diligência, como lhe chama José-Augusto França.

É sabido que nas suas frequentes viagens exploratórias pelo país, Lino 
observava, estudava, desenhava com dedicação a arquitectura portuguesa, 
acções completadas certamente com ávidas e cuidadosas leituras, e que 
tudo isso contribuiu para a conformação das ideias expressas nestes textos. 
No entanto, adicionalmente, parece ser possível afirmar que as origens des-
tes escritos sobre a casa portuguesa se encontram de alguma forma também 
enraizadas na prática quotidiana de projecto.

7 FRANÇA, José-Augusto – Raul Lino. Arquitecto da Geração de 90. In PIMENTEL, Diogo Lino; FRANÇA, José-Augusto; 
ALMEIDA, Pedro Vieira de; RIO-CARVALHO, Manuel – Raul Lino: Exposição retrospectiva da sua obra. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1970, p. 94, 104 e 106.

8 SANTOS, Reynaldo dos – A Arquitectura em Portugal. Fascículo do livro Portugal: Exposição portuguesa em Sevilha, 
Fasc. VX (Monografia do Livro de Portugal). Lisboa: [Comissariado Geral da Exposição Portuguesa em Sevilha] e Imprensa 
Nacional de Lisboa, 1929.
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Uma análise da cronologias de projectos [< P.194] permite verificar que 
depois dos proveitosos primeiros cinco anos do século XX, seguiu-se um 
período de dez anos, entre 1904 e 1914, de certa estagnação no desenho 
de novos projectos. No entanto, a partir de 1915 a situação inverte-se e a 
década de 1920 tornar-se-ia a mais produtiva do Atelier de Raul Lino.

Durante esse período recebe muitas encomendas para intervir em casas, 
solares, quintas, mais ou menos antigas, onde se respira aquele espírito dos 
séculos passados que o arquitecto descreve ou onde se pretende recuperá-lo 
ou, talvez mesmo, introduzi-lo.

As intervenções são variadas, por vezes até muito pequenas, outras difí-
ceis de avaliar a partir dos desenhos que as documentam, outras nem terão 
sido construídas, outras concretizaram-se em significativas obras de reno-
vação e ampliação, mas liga-as uma mesma intenção de reforço do carácter 
português da arquitectura e de procura de equilíbrio e afinidade entre obra 
antiga e obra nova.

Em 1922, em duas memórias descritivas dos projectos de ampliação do 
Solar António Calça e Pina, em Souzel, e da Casa João José Soares Mendes 
– Quinta da Fábrica, no Rossio de Abrantes, Lino escreve:

«Esta casa cuja parte mais interessante parece datar dos fins do século XVIII 
merece que nas obras que se projecta fazer se mantenha, respectivamente se 
restitua o carácter daquela época […]. Não digo que na decoração interior se 
exagere no sentido do arcaismo, o que se torna facilmente anacrónico e desti-
tuído de confôrto; mas quanto ao exterior deve-se sem dúvida seguir aquela 
orientação.»9

E «O aumento projectado harmoniza-se com a casa existente, como se 
demonstra pela fachada do conjunto – desenhada por completo. Esta harmo-
nia resulta principalmente das proporções dadas à parte nova assim como do 
emprego aí de motivos tirados da construção antiga.»10

Os projectos sucedem-se: Quinta do Contador nos Olivais (1915), Casa 
de Fortunato Abecassis em Lisboa (1916), Solar dos Chavões em Vila Chã 
de Ourique (1916), Casa Caldeira Cabral em Paços da Serra (1917-18), Casa 
Frederico de Albuquerque D’Orey  em Lisboa (1918),  Casa Carlos Sacadura 
na Guarda (1919), Casa Fritz de S. Presseler em Sintra (1919-20), Quinta da 
Fonteireira em Belas (1919), Quinta da Srª do Monte Carmo (1919), Casa 
Madail Lopes Monteiro (1920-21), Quinta de Artur Macieira (1920), todas 
em Lisboa, Quinta de Santo António em Sintra (1920), Casa Luís A. Malheiro 
de Távora em Viana do Castelo (1921), Quinta Mil-Flores em Lisboa (1921), 
Casa Santiago Prezado na Figueira da Foz (1922), Casa Vasco Bensaude em 
Lisboa (1922), Casa João José Soares Mendes no Rossio de Abrantes (1922), 
Solar António Calça e Pina em Sousel (1922), Casa Ary dos Santos em Lisboa 

9 LINO, Raul – «Casa dos Exmos. Senhores Calça e Pina. Souzel». [Memória descritiva]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier 
Raul Lino. 6 Fev. 1922. 4 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 140.0.

10 LINO, Raul – «Obras na Quinta da Fábrica. Rocio de Abrantes: aumento à Casa de Habitação». [Memória descritiva]. 
[Dactiloscrito]. Lisboa. Atelier Raul Lino. [1922]. 2 f. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 135.0.
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Fig. 66 1916-1917 – Solar dos Chavões. António Francisco Ribeiro Ferreira. Quinta dos Chavões, Vila Chã de Ourique, 
Cartaxo, Santarém. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 40: 5 desenhos. – Plantas: RLDA 40.0 e RLDA 40.2.

Fig. 67 1922 – Solar António Calça e Pina. Sousel. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 140: 3 desenhos, esquiços, postal, 
memória [Fev. 1922]  – Plantas e alçados da ampliação: RLDA 140.0 e Postal: RLP 140.1.

Fig. 68 1922 – Casa João José Soares Mendes – Quinta da Fábrica. Rossio de Abrantes. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
135: 5 desenhos, memória [1922].  – Plantas, cortes, alçados e pormenores da ampliação: RLDA 135.0 e RLDA 135.1.
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Fig. 69 1919 – Quinta da Fonteireira. Casa Eduardo F. Pinto Basto. Belas. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 64: 7 
desenhos, esquiços – Planta do 1.º piso: RLDA 64.3, Alçados existentes: RLDA 64.0, Alçados propostos: RLDA 64.1.

Fig. 70 1924 – Quinta de São Paulo. Manuel Maurício Ferreira. Almada. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 200: 23 
desenhos – Alçados: RLDA 200.3, Pormenores: RLDA 200.4.
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Fig. 72 1940-1957– Quinta da Fidalga. Casa Alfredo Reis. Seixal. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 499: 81 desenhos, 
esquiços, memória [1940] – Alçado: RLDA 499.0, Pormenores do alpendre: RLDA 499.67.

Fig. 71 1922-1924 – Casa Vasco Bensaude. Quinta Bensaude. Estrada da Luz n.º 151, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, 
RL 151: 72 desenhos, correspondência – Planta do piso 0: RLDA 151.11, Ampliação: RLDA 151.4, Alçados: RLDA 151.0.
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Fig. 73 1915 – Quinta do Contador. Casa Thomás da Costa. Olivais, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 30: 6 
desenhos – Alçados: RLDA 30.1, Plantas: LDA 30.4.

Fig. 74 1938-1957 – Casa da Agrela. Augusto Carneiro Pacheco. Santo Tirso. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 414: 22 
desenhos, memória [Janeiro 1940] – Alçado: RLDA 414.3, Planta: RLDA 414.5.
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Fig. 75 1922 – Casa Santiago Prezado. Figueira da Foz. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 149: 10 desenhos, esquiços – Planta 
RLDA 149.5, Pormenores: RLDA 149.3, Cortes: RLDA 149.0 e RLDA 149.1.

Fig. 76 1921 – Casa Luís A. Malheiro de Távora. Estrada Viana–Ponte, Viana do Castelo. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
105: 14 desenhos – Alçados: RLDA 105.0.
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(1923), Quinta de São Gonçalo na Ameixoeira (1923), Quinta dos Alfinetes 
em Sintra (1923-27), Quinta de São Paulo em Almada (1924), Quinta dos 
Pisões em Sintra (1926), Quinta de S. Sebastião em Lisboa (1926-29), Casa 
d’Assis Camilo em Sintra (1926), Casa de Valteiro em Lousada (1928); e pro-
longam-se nas décadas seguintes: Casa da Agrela em Santo Tirso (1938), 
Quinta da Fidalga no Seixal (1940), Quinta do Cartaxo em Castelo de Vide 
(1942), Quinta do Gaio no Cartaxo (1944), Palácio da Quinta Grande em 
Belas (1945), Quinta dos Arciprestes em Linda-a-Velha (1946), Palácio da 
Carreira em Santiago do Cacém (1955), entre muitos outros.

Os princípios de actuação são constantes com dedicação especial ao dese-
nho dos elementos arquitectónicos analisados desde ‘A Casa Portuguesa’ de 
1929: entradas, escadarias, alpendres, galerias, cantarias, cimalhas, beirais, 
ameias, obeliscos, cúpulas, pavimentos, tectos, lambris, azulejos, carpinta-
rias, lareiras, chaminés, pátios internos, torres, jardins, abrigos, muros de 
vedação, e procurando sempre, independentemente do programa especí-
fico, estabelecer vínculos coerentes com o existente valorizando-o, acres-
centando-lhe carácter.

José Veiga e Jesús García contam num artigo11 sobre a recuperação 
de  paços na Galiza durante a década de 1930, que a recuperação do paço 
galego se transformou num tema arquitectónico, uma fonte de inspiração 
romântica de aproximação ao património, que se insere numa mais ampla e 
crescente valorização, consolidação e reivindicação da língua e cultura gale-
gas. Os estudos e as intervenções nos paços serviam de base ao desenvol-
vimento de uma arquitectura regionalista aplicável no campo e na cidade, 
em grandes e pequenas habitações. Também na obra de Raul Lino podemos 
encontrar estas afinidades e contaminações, o que coloca porventura a sua 
campanha pelo aportuguesamento da arquitectura doméstica num patamar 
menos intuitivo e mais compreensível quando ancorado neste amplo grupo 
de intervenções em casas dos séculos anteriores.

O conjunto encontra unidade na cruzada de Raul Lino em busca da 
essência da casa portuguesa, o tal «sabor português» independente das 
influências estrangeiras:

«A construção passava a ser mais obra do arquitecto do que do escultor. O 
gôsto era por uma arquitectura mais lisa, formal; nasceu o apreço da unifor-
mização, a preferência pelas disposições claras e mais vastas. A regularidade 
tornava-se regra imperiosa, a simetria condição primacial. Nos exteriores sur-
gia a fórmula que nunca mais havia de abandonar a arquitectura portuguesa: 
nos extremos da frontaria cunhais apilastrados suportando a cimalha geral 
guarnecida de beirado; ao centro o portão amplo sobrepujado da janela-mes-
tra, e janelas uniformes para um e outro lado. […] No interior procurava-se 
a mesma clareza e regularidade de todas as disposições. […] No decorrer do 
século XVII a casa portuguesa atingia uma das suas mais características fases, 

11 VEIGA, José Ramón Iglesias; GARCÍA, Jesús A. Sanchez – “Bases ideológicas para la recuperación del pazo gallego 
en los años 30”. Navarra: Universidade de Navarra, 14 e 15 Março 2002.
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e desta vez tanto mais importante quanto se generalizou por todo o país. A 
feição sóbria dêste período da nossa arquitectura merece mais ser conside-
rada como pertencente à Renascença do que ao barroco […]. No princípio do 
século passado ainda se construíam casas de boa feição. Distinguem-se exte-
riormente por uma grande sobriedade, – digamos por uma pobreza honesta 
–, a que não falta certo ar digno. […] E, ainda mais tarde, as construções 
do romantismo, – quer seguissem a tradição setecentista, quer tomassem a 
feição especialmente romântica inspirada na idade média, no Oriente, etc. 
–, tinham todas aquela harmonia que hoje olhamos com fundado respeito, 
lastimando que se tenha rompido o fio da tradição – elemento que tempera o 
capricho das modas no decorrer das épocas, e que permite manter através de 
todos os estilos uma das cousas mais apreciáveis que pode haver – nas manei-
ras da gente, como nas formas da arquitectura – e que é: a naturalidade.»12

Em 1943 no artigo “O Estilo na casa portuguesa do século XVII” parecia 
mais seguro na identificação desse modo arquitectónico cujo aparecimento 
atribui à acção dos Jesuítas durante o reinado de D. Sebastião, prolongando-
-se depois por todo o século XVII. Refere as igrejas de S. Roque, de Santo 
Antão, de S. Vicente, em Lisboa, a Universidade de Évora, os templos da 
Graça, de S. Bento, em Coimbra, os colégios dos jesuítas no continente, nas 
ilhas, na cidade da Baía. Sugere que pertencem a um estilo original, monu-
mental e viril, ao qual seria impróprio apelidar de barroco, sugerindo consi-
derá-lo uma fase tardia do Renascimento sem paradigma fora de Portugal.

«Do Norte ao Sul, não há cidade ou vila mais importante onde se não encon-
trem exemplares desta arquitectura inconfundível , de modêlo uniforme, de 
aspecto quási estandartizado (que causa inveja no meio de dúvidas, hesita-
ções e discordâncias em que neste capítulo hoje nos debatemos), e de categoria 
que se pode classificar de europeia, sem embargo do seu carácter bem portu-
guês. […] Mas a maneira por que se fixou um estilo na arquitectura das casas 
e a uniformidade com que se propagou o tipo de habitação no decorrer do 
século XVII levam-nos a presumir, senão uma notável generalidade da cultura 
artística, do gôsto, – pelos menos sólida educação pragmática ou sentimento 
de decôro civil que é na verdade de admirar e, conforme já acima insinuámos, 
também de apetecer no meio das incertezas que nos apoquetam. […] Era como 
que a reacção tardia às tendências ascencionais de espírito gótico. As próprias 
tôrres de igreja desta época tornam-se baixas, largas, espécie de sobreposição 
de grandes cubos arrematados no alto por pirâmide atarracada. Nos palácios, 
abundantes nas cidades maiores, as fachadas são sempre majestosas na sua 
singeleza: série de janelões de sacada no andar nobre, todos com sua sobre-
vêga moldurada, e robustas grades de forja; por vezes sobreloja ou entressolo; 
portal no eixo da composição, mais ou menos académico, mais ou menos 
rico, a que corresponde geralmente janela-mestra no andar nobre; cunhais 

12 LINO, Raul – A Casa Portuguesa. Fascículo do livro Portugal: Exposição portuguesa em Sevilha, Fasc. VX (Monografia 
do Livro de Portugal). Lisboa: [Comissariado Geral da Exposição Portuguesa em Sevilha] e Imprensa Nacional de Lisboa, 
1929, p. 34-55. AFRL, Armário E.
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Fig. 77 LINO, Raul – “O Estilo na casa portuguesa do 
século XVII”. Revista Municipal, n.º 16. Lisboa: Câmara 
Municipal de Lisboa. (Abril-Junho 1943) p. 3-6. (AFRL, 
Armário B: RAP (2.º vol.), 394).
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apilastrados e, a coroar o todo, o incomparável beiral de telha à portuguesa, 
sobrepujado com predilecção por variados obeliscos. Êste o tipo que se tornou 
clássico da casa portuguesa citadina.»13

Quase três décadas depois, na sessão extraordinária de 7 de Abril de 
1970 da Academia Nacional de Belas Artes, Raul Lino, presidente da 
Academia apresentaria perante os vogais efectivos presentes – os arqui-
tectos Paulino Montez e Cristino da Silva, o engenheiro Santos Simões, os 
escultores Leopoldo de Almeida e António Duarte, e os pintores Ayres de 
Carvalho e Abel de Moura – a comunicação «Considerações e Comentários, 
Sem Título»  [< P.556] 14 – título ao estilo contemporâneo que dá à apresen-
tação dos preteridos estudos que tinha desenhado em 1956 para o comple-
tamento da inacabada Igreja de Santa Engrácia.

Para deles falar, Raul Lino escreve um texto subtil feito de aproximações 
progressivas ao que chama um sentimento presente em algumas obras de 
arquitectura construídas a partir de meados do século XVI que se prolongou 
pontualmente pelo século seguinte, um refinamento do gosto artístico que 
se manifesta num apuro das proporções, numa «sobriedade distinta que por 
vezes raia na severidade, numa isenção do supérfluo e na finura geral de todos os 
pormenores»15.

Na abertura da comunicação admitia que iria apresentar apenas o 
«esboço de uma ideia» – um «simples lamiré» – que ali partilhava na esperança 
que pudesse «produzir algum fruto académico» se alguém a quisesse aprovei-
tar e enveredar por «novo trilho nas lides da historiação».

O seu objectivo era o de dar visibilidade a um sentimento.
«É um sentimento que se encontra espalhado por várias obras nomeadamente 
nas artes da arquitectura, produzidas num período assaz curto a começar no 
meado do século XVI e diluindo-se rapidamente pelo século seguinte fora em 
obras isoladas, sem existir, segundo creio, um fio que as ligue ou coordene e 
sem que até hoje – que eu saiba – lhes haja sido atribuído nome certo de autor 
ou de escola conhecida.»16

Para o período entre o reinado de D. Manuel e o reinado de D. João, iden-
tifica um «estilo peregrino» feito de obras isoladas, «vítimas de indeferença 
e incompreensão». Ilustra o sentimento com diversas obras: o exterior da 
capela-mor dos Jerónimos, uma teia e um púlpito na Igreja de São Roque, as 
colunas das naves da Igreja de Santa Maria de Estremoz, a Igreja do antigo 

13 LINO, Raul – “O Estilo na casa portuguesa do século XVII”. Revista Municipal, n.º 16. Lisboa: Câmara Municipal de 
Lisboa. (Abril-Junho 1943) p. 3-6. (AFRL, Armário B: RAP (2.º vol.), 394).

14 «Presidiu o Arq. Raul Lino, estando presentes os vogais que compareceram na sessão ordinária do mesmo dia; e 
também o vogal correspondente Henrique Tavares. O Presidente fez a sua comunicação “Considerações e Comentários 
Sem Título”, acompanhada de projecções, sobre a qual fizeram elogiosas referências os vogais Arq. Paulino Montez, Eng. 
Santos Simões, Esc. António Duarte, Arqs. Cristino da Silva e Jorge Segurado.» Acta n.º  364 – Sessão extraordinária de 
7 de Abril de 1970 In Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes. 2.ª Série, n.º  27, 1972.

15 LINO, Raul – «Considerações e Comentários, Sem Título». [Comunicação apresentada à Academia Nacional de Belas 
Artes na sessão extraordinária de 7 de Abril de 1970]. [Dactiloscrito]. Lisboa. [Abril 1970]. 9 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º 
vol.), 1270.

16 LINO, Raul – «Considerações e Comentários, Sem Título». [Comunicação apresentada à Academia Nacional de Belas 
Artes na sessão extraordinária de 7 de Abril de 1970]. [Dactiloscrito]. Lisboa. [Abril 1970]. 9 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º 
vol.), 1270.
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colégio do Espírito Santo em Évora, a capela-mor da Igreja da Conceição 
Velha em Lisboa, o claustro principal do Convento de Cristo em Tomar.

Faltavam então dois anos para que George Kubler publicasse o livro 
Portuguese Plain Architecture, cuja versão portuguesa seria publicada apenas 
em 1988 com o título A Arquitectura Portuguesa Chã. Entre as especiarias e os 
Diamantes (1521-1706).17

Se zelo havia na afirmação de Paulo Varela Gomes no artigo “O 
Modernismo e Raul Lino”18 quando escreve «Lino foi, assinale-se entre 
parêntesis, um descobridor do nosso “estilo chão” (muito antes de Pais da Silva 
ou Kubler).», citando o ensaio A Casa Portuguesa de 192919; o artigo “O 
Estilo na casa portuguesa do século XVII”  e a conferência «Considerações e 
Comentários Sem Título» contribuem para esclarecer e reforçar aquela sen-
tença apesar de todas as incertezas levantadas pelo próprio Lino na iden-
tificação daquele «sentimento», com que nunca pretendeu estabelecer uma 
definição única e definitiva do que poderia ser um tipo perfeito de casa 
portuguesa.

O percurso mais intuitivo de Raul Lino difere evidentemente do de 
Kubler muito mais científico. No entanto, ambos os métodos e conclusões 
convergem. Ambos foram capazes de observar a arquitectura portuguesa 
ultrapassando a noção de estilo artístico demasiadamente coerente com 
um único local e período, ambos souberam encontrar uma expressão portu-
guesa emancipada das influências estrangeiras nomeadamente espanhola, 
ambos viram obras únicas e séries, divergências e convergências, e ambos 
reconheceram como elemento intrinsecamente português um certo «refina-
mento do gosto artístico [que se manifestou] num apuro das proporções, numa 
sobriedade distinta que por vezes raia a severidade, numa isenção do supérfluo e 
na finura geral de todos os pormenores»20, caracterizando-o como uma certa 
altivez, elegância, clareza, ordem e simplicidade, proporção.

Kubler escrevia na introdução ao seu estudo: «o estilo “chão” português é 
como que uma arquitectura vernácula, mais relacionada com as tradições de um 
dialecto vivo do que com os grandes autores da Antiguidade Clássica».

A crença nessa tradição de um dialecto vivo é como um lema de toda a 
atitude projectual de Raul Lino, que seguindo o seu próprio caminho 

17 Pequenas pistas: Une Raul Lino e George Kubler a amizade de Mario Tavares Chicó que acompanhou Kubler nas suas 
visitas a Portugal na década de 1960 que precederam e informaram o seu estudo, e Lino numa viagem à Alemanha. Por 
outro lado, Lino enquanto membro e presidente da Academia Nacional de Belas Artes dificilmente desconhecia o trabalho 
em curso de kubler, e vice-versa. E ainda, pode ler-se na acta da sessão ordinária de 1 de Março de 1973 da Academia, 
presidida por Raul Lino, o seguinte: «o arquitecto Paulino Montês leu o relatório da comissão do Prémio José de Figuei-
redo, em que se propôs a atribuição desse Prémio aos autores das obras Palácios Portugueses, de Raul Lino e outros, 
Portuguese Plain Architecture, de George Kubler, e Baroque Organ – Cases of Portugal, de Carlos de Azevedo. Depois de 
várias trocas de impressões, foi o relatório aprovado por unanimidade.»

18 GOMES, Paulo Varela – “Teoria da Arquitectura em Portugal: 1915-1945. O Modernismo e Raul Lino”. Vértice, II 
série, n.º 11. Lisboa: Editorial Caminho. (Fev. 1989) p. 67-79.

19 Talvez por infeliz acaso a selecção de escritos de Raul Lino feita por Paulo Varela Gomes no artigo de 1989 não con-
templava estes escritos, para além de conter outras imprecisões como a atribuição a Raul Lino do artigo da Construção 
Moderna de Abril de 1902 em boa verdade da autoria de José Pessanha.

20 LINO, Raul – «Considerações e Comentários, Sem Título». [Comunicação apresentada à Academia Nacional de Belas 
Artes na sessão extraordinária de 7 de Abril de 1970]. [Dactiloscrito]. Lisboa. [Abril 1970]. 9 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º 
vol.), 1270.
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acrescentaria: «Quando, por temperamento, se é um expressionista visual, não 
admira que criemos certas imagens-síntese de carácter plástico, para arquivar 
no nosso espírito noções que nos interessam ou que nos sejam particularmente 
simpáticas.»21

Assim, num período muito rico na vida e obra de Raul Lino, as origens 
e variações do texto «Casas Portuguesas do século XVIII» permitem identi-
ficar um conjunto alargado de pensamentos e estratégias que orientaram 
uma intensa prática de projecto e sustentaram uma não menos significativa 
obra teórica, baseadas num aprofundamento erudito e intuitivo das ques-
tões da história, da memória, das formas e dos ambientes herdados.

21 LINO, Raul – «Casas Portuguesas do Século XVIII». [Conferência proferida no Brasil no Gabinete Portuguez de 
Leitura no Rio de Janeiro no dia 4 de Junho de 1935, repetida no Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo no dia 25 de 
Junho, e no Salão Camoneano do Real Centro Portuguez em Santos no dia 27 de Junho]. [Dactiloscrito]. [Maio] 1935. 35 
f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 74A.
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Fig. 78 – “Vae fazer uma conferência [Casas 
Económicas]”. Diário da Noite, n.º 2392. Rio de Janeiro. 
(17 Agosto 1935) p. 5

Fig. 79  – “«Casas Economicas» em Portugal. Como 
correram a conferência do senhor Raul Lino e a sessão 
respectiva no Gabinete Portuguez de Leitura”. Gazeta de 
Notícias, n.º 195. Rio de Janeiro. (18 Agosto 1935) p. 6. 

Fig. 80 – “O professor Raul Lino chegará amanhã a 
esta capital”. Correio Paulistano, n.º 24305. São Paulo. 
(18 Junho 1935) p. 3.

Fig. 81 – “Segue, hoje, para São Paulo, o architecto 
portuguez Raul Lino”. A Noite, n.º 8463. Rio de Janeiro. 
(19 Junho 1935) p. 5.

Fig. 82 – “A última conferência do professor Raul 
Lino. Como está sendo feita a construcção de Casas 
Económicas em Portugal”. Correio Paulistano, n.º 24314. 
São Paulo. (28 Junho 1935) p. 2.
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4.3. CASAS ECONÓMICAS

A terceira conferência que Raul Lino preparou para apresentar no Brasil1 
– «Casas Económicas» [< P.300] – foi ouvida pela primeira vez no dia 26 de 
Junho de 1935 no Instituto de Engenharia de São Paulo2, em meados do mês 
seguinte na Escola Normal de Juiz de Fora3 e, por fim, no dia 17 de Agosto 
no Gabinete Portuguez de Leitura, no Rio de Janeiro, sendo esta a última das 
palestras da Auriverde Jornada e também aquela que não encontrou lugar no 
livro homónimo.

O discurso, acompanhado de catorze diapositivos – plantas, alçados, 
perspectivas, aguarelas e fotografias – era desta vez directo, embora não 
isento de trechos de ironia, mas sem recurso a sugestões, especulações e 
insinuações do género das usadas na conferência «Espírito na Arquitectura», 
e tinha como objectivo expor como, em Portugal, o Estado Novo estava a tra-
tar o problema da construção de casas económicas. No discurso introdutó-
rio, Lino fala do tema concreto e despretensioso da palestra, assumindo um 
carácter sobretudo informativo e descritivo. 

Entre 9 de Abril de 1934 e 23 de Janeiro de 1936, Raul Lino esteve ao 
serviço da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais como arqui-
tecto consultor do Serviço de Construção de Casas Económicas por sugestão do 
seu director, o Engenheiro Fernando Jácome de Castro, com o objectivo de 
desenvolver um projecto-tipo para uma casa económica, destinada a famí-
lias muito desfavorecidas, que seria construída em bairros de dimensões 
variáveis por todo o país, com e sem a participação directa do arquitecto.

No Verão de 1935, aquando das três apresentações da conferência no Brasil, 
tinham sido concluídos os primeiros Bairros de Casas Económicas no Porto 
e prosseguiam as obras dos bairros de Portimão, Vila Viçosa e Lisboa – Alto 
da Ajuda, Belém e Campolide. Nos anos seguintes, o projecto-tipo seria apli-
cado pelo Serviço de Construção de Casas Económicas em novos bairros no Porto, 
em Bragança, Braga, Viana do Castelo, São João da Madeira e Guimarães. E 
no âmbito alargado da política social do Estado Novo, os mesmos conceitos e  
desenhos seriam usados noutros bairros, menos fáceis de identificar, edifica-
dos por organismos públicos e corporativos, e empresas particulares.

1 Antes da partida, em diversas entrevistas Raul Lino informava sobre o carácter da terceira conferência preparada: 
«Quanto à terceira, será muito diferente das outras, mas interessa-me muito pela circunstância de ter estado em con-
tacto com os respectivos organismos oficiais: «As casas económicas». In [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Um grande 
artista português. O arquitecto Raul Lino fala-nos da sua viagem ao Brasil onde vai fazer algumas conferências”. Diário 
de Lisboa. Lisboa. (8 Abril 1935).

2 Pequenas notícias nos jornais brasileiros referem o acontecimento e Raul Lino escreve sobre o mesmo em diversas 
ocasiões, sendo que a primeira que registamos o relata desta forma:«Por fim, tive ocasião {numa noite} de falar sôbre 
Casas Económicas na esplêndida sede do Instituto de Engenharia de S. Paulo, a que preside a respeitabilíssima figura 
do Prof. Alexandre Albuquerque. A recepção desta sede, onde já havíamos ido na tarde do mesmo dia, teve um cunho de 
refinada elegância aliada a um tom de cordialidade que muitíssimo apreciei. Aí tive ocasião de conhecer muitos Colegas 
interessantes com quem troquei algumas impressões, lastimando ainda agora a rapidez com que aquelas horas se pas-
saram.» In [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – «[Impressões duma Viagem ao Brasil] [São Paulo]». [Dactiloscrito]. Lisboa. 
Julho 1935. 4 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 78 - 2º artigo.

3 Embora os jornais brasileiros acompanhem insistentemente a estadia de Raul Lino no Brasil, as informações reunidas 
não permitem documentar com rigor a sua viagem ao estado de Minas Gerais. A conferência em Juiz de Fora terá acon-
tecido entre o dia 10 e o dia 13 de Julho de 1935.
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A conferência de Raul Lino organizava-se em dois momentos: um intro-
dutório, composto por quatro curtos trechos; outro, de apresentação do 
projecto-tipo desenvolvido para o Serviço de Construção de Casas Económicas, 
com um remate orientando para outras sugestões.

No primeiro momento, introdutório, o trecho inicial continha um brevís-
simo apontamento sobre as origens do assunto. Escusando-se de tamanha 
síntese, e referindo rapidamente a história natural e os ensinamentos que 
se podem retirar da observação da vida dos animais – moluscos e cucos –, 
Lino fala do tonel de Diógenes, tão prático com o seu sistema giratório para 
melhor fruição dos ventos e dos raios solares; de barcos invertidos; de vagões 
abandonados; de tendas e de roulottes; para logo, num acerto de passo, defi-
nir o carácter da construção de bairros nas aglomerações urbanas: sedentário, 
colectivo, permanente, generalizável e económico, bem aproveitado.

No segundo trecho, recordando ainda num relance a vida nas casas do 
século XVIII até ao início do século XX, o arquitecto apresenta, com abun-
dante ironia, a natureza da casa actual enquanto «moldura da nossa vida»; uma 
casa onde reina clareza, lisura, higiene, claridade e eficiência, «sem o lampejo 
de fantasia»; onde a actual geração encontra ambiente propício a uma vida 
«errante, efémera, materialista, desportista», movimentada; e pergunta, sem-
pre no mesmo tom: «Esta moldura é boa; é má? A moldura é absolutamente pró-
pria; e o que é acertado, mal não pode estar. Nem é melhor, nem é peor do que as 
casas de outras épocas. É moldura tam simples, que parece delineada com o propó-
sito de fazer sobressaír bem o assunto do painel – a vida das pessoas. Não é mais 
que um filete comum traçado em volta do quadro social da nossa época.»4

Mas logo o tom voltava a mudar, tal como o centro de interesse; o ter-
ceiro trecho da introdução é dedicado à opção estratégica, ideológica e polí-
tica de desenho e construção de pequenas casas individuais, com seus jar-
dins e quintais privados, para famílias de operários e funcionários modestos, 
descartando sem hesitações os blocos de habitação colectiva e os grandes 
quarteirões urbanos, objecto de diversas experiências noutros países e lati-
tudes, numa repulsa arrepiada pelo «enfarelamento de famílias». Para justi-
ficar aquela preferência Raul Lino não resiste a citar alguns parágrafos do 
discurso «Os Conceitos Económicos da Nova Constituição» proferido por 
Oliveira Salazar na Sede da Comissão Central da União Nacional no dia 16 
de Março de 1933, onde este determina de forma absoluta e categórica a 
importância fulcral da casa independente e própria para a vivência e desen-
volvimento adequado das famílias portuguesas – «“para o nosso feitio inde-
pendente e em benefício da nossa simplicidade morigerada, nós desejamos antes 
a casa pequena, independente, habitada em plena propriedade pela família”».

E finalmente, no quarto trecho, Lino ainda pormenoriza as condições admi-
nistrativas e financeiras do empreendimento, consolidadas no Decreto-Lei 

4 LINO, Raul – «Casas Económicas». [Conferência proferida no Brasil no Instituto de Engenharia de São Paulo no dia 
26 de Junho de 1935, na Escola Normal de Juiz de Fora entre 10 e 13 de Julho e no Gabinete Portuguez de Leitura no Rio 
de Janeiro no dia 17 de Agosto]. [Dactiloscrito]. [Maio] 1935. 27 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 81A.
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n.º 23052 de 23 de Setembro de 1933, que previa que as casas económicas 
fossem construídas através de parcerias do Governo com câmaras municipais, 
corporações administrativas ou organismos corporativos; configurava o sis-
tema de distribuição das casas a famílias de operários, assalariados, funcioná-
rios públicos, civis e militares; definia o modo como os ocupantes iriam adqui-
rir para habitação própria aquelas propriedades e determinava as condições 
de pagamento das prestações e seguros em função dos rendimentos familia-
res; classificava os tipos de casas em duas categorias – Classe A e Classe B – e 
três tipos – 1. casais sem filhos, 2. casais com poucos filhos de um só sexo e 
3. casais com muitos filhos ou com filhos dos dois sexos; e estabelecia o pro-
grama comum – sala de estar, cozinha e quarto de banho – ao qual, para cada 
tipo de casa, se acrescentava o respectivo número de quartos.

Desta forma resumia Raul Lino, rapidamente, os aspectos antropológi-
cos, sociais, culturais, políticos, administrativos e económicos que enqua-
draram a primeira fase do empreendimento, levado a cabo por dois serviços 
públicos criados para o efeito: o Serviço de Construção de Casas Económicas 
(DGEMN) do Ministério das Obras Públicas e Comunicações, responsável pelos 
projectos e obras, e a Secção das Casas Económicas do Instituto Nacional do 
Trabalho e Previdência, encarregada dos aspectos financeiros e sociais.

No segundo momento da conferência, Raul Lino elogiava a dedica-
ção exemplar e minuciosa de todos os que integravam a equipa das Casas 
Económicas, mostrava-se honrado e empenhado em contribuir para aquela 
missão e congratulava-se com a inesperada realização da profecia que tinha 
desejado no livro A Nossa Casa:  «Há mais de quinze anos, ao publicar pela pri-
meira vez um pequeno livro intitulado “A Nossa Casa”, eu manifestava o grande 
desejo de que estava possuído de contribuir para o embelezamento da vida dos 
modestos obreiros da nossa civilização, escrevendo as seguintes frases nas duas 
páginas que à maneira de preâmbulo abriam aquele livro de apontamentos: “Hão 
de passar muitos anos – gerações talvez – antes que o povo possa começar a inte-
ressar-se pela sua habitação, preferindo as casas bonitas e bem situadas, visi-
tando exposições de mobília barata, adquirindo por transacções a longo prazo.»5

Depois explicava o seu contributo que, apesar de muito enquadrado 
pelas variadas condicionantes anteriormente expostas, se revelava em cer-
tas opções do projecto de arquitectura.

O primeiro problema que se colocava ao optar pela construção de casas 
independentes com algum espaço privado exterior, também próprio de cada 
família, era o da obtenção de terrenos adequados próximos dos núcleos fabris 
ou comerciais. Em Lisboa, contava Lino, tinha sido possível encontrar espa-
ços suficientemente amplos ao longo do rio, mas a escolha implicaria ainda 
cuidados especiais na avaliação da topografia, que se preferia inclinada, e da 
orientação, a Sul para óptima exposição solar e protecção dos ventos de Norte, 

5 LINO, Raul – «Casas Económicas». [Conferência proferida no Brasil no Instituto de Engenharia de São Paulo no dia 
26 de Junho de 1935, na Escola Normal de Juiz de Fora entre 10 e 13 de Julho e no Gabinete Portuguez de Leitura no Rio 
de Janeiro no dia 17 de Agosto]. [Dactiloscrito]. [Maio] 1935. 27 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 81A.
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usufruindo ainda de boas vistas sobre o Tejo. Ao mesmo tempo, os terrenos 
escolhidos na capital situavam-se junto de importantes monumentos como o 
Mosteiro dos Jerónimos – Bairro de Casas Económicas das Terras do Forno –, o 
Palácio Nacional da Ajuda – Bairro de Casas Económicas do Alto da Ajuda –, ou 
o Aqueduto das Águas Livres – Bairro de Casas Económicas do Alto da Serafina 
–, o que conduziria, se não imediatamente, a médio e longo prazo, a evidente 
desacerto de escala e de valores de âmbito urbano e cultural, aspecto este que, 
estranhamente, não parece ter causado qualquer incómodo ou incerteza.

Uma segunda questão, apresentada como uma «novidade agradável», era 
protagonizada pela disposição dos arruamentos que se desenhavam acom-
panhando as curvas de nível dos terrenos, através do que Lino classifica 
como uma «liberdade bem ordenada» onde a linha curva, a hierarquia entre 
ruas e a definição de zonas verdes entre as vias de circulação e as casas, 
dariam certo ar de cidade-jardim ao conjunto. Acrescia a estas resoluções 
de carácter urbanístico, uma terceira de dimensionamento geral dos bair-
ros: embora legalmente se limitasse a 100 o número de casas por bairro, 
pelo menos na capital, por conveniência, juntavam-se às vezes dois bairros, 
acrescentando alguma área para implantação de edifício de utilidade social.

Quanto às casas propriamente ditas, quarto aspecto abordado, a impres-
cindível economia obrigava à adopção de muitas medidas de estandardi-
zação que permitissem uniformizar a construção e, consequentemente, 
reduzir os custos em materiais e mão-de-obra. Na descrição de Raul Lino 
pressente-se um processo de concepção colectivo demorado de ajuste entre 
desenhos e orçamentos. Do ponto de vista geral, os estudos desenvolvidos 
tinham dado origem ao desenho de três tipos de plantas e alçados [Fig. 83] 
para pares de pequenas casas de um só piso da Classe A (Tipo 1, Tipo 2 e 
Tipo 3), definindo-se à partida um desenho evolutivo dos dois primeiros 
tipos, facilitador da ampliação do lar familiar através do simples aumento 
do número de quartos, e estabelecendo-se dois géneros, Citadino e Rural, 
sendo este último caracterizado por um aumento da área da sala comum que 
acolhia uma grande lareira e consequente redução da dimensão da cozinha.

Os resumidos desenhos das casas-tipo continham em si mesmos mui-
tas particularidades6. Raul Lino descreve algumas como: o agrupamento aos 
pares que permitia uma economia real de 8 %, o tamanho reduzido das casas 
obtido pelo restrito dimensionamento geral das divisões mas também pela 
redução da área de circulação interna ao mínimo, a presença permanente de 
casa de banho com banheira, lavatório e sanita com autoclismo, e de cozi-
nha com lar, lava-loiça, pia de despejos e poial de água potável, a forma e a 
dimensão das cozinhas e casas de banho definidas em função do tamanho dos 
ladrilhos evitando desperdícios de material e mão-de-obra, ou a concentração 
máxima dos pontos de água para poupar na extensão das canalizações.

6 Na Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian vinte e um desenhos, plantas e alçados, informam melhor 
sobre a organização do espaço interno e o dimensionamento das casas, avançando com sugestões de disposição de 
mobiliário: 1935 – Casas Económicas: secção sul, rural, Portimão, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 339: 21 dese-
nhos, legislação [Fig. 116].

Fig. 83 Construção de Casas Económicas: plantas e 
alçados tipo. Três diapositivos de LINO, Raul – «Casas 
Económicas». [Conferência proferida no Brasil no 
Instituto de Engenharia de São Paulo no dia 26 de Junho 
de 1935, na Escola Normal de Juiz de Fora entre 10 e 
13 de Julho e no Gabinete Portuguez de Leitura no Rio 
de Janeiro no dia 17 de Agosto]. [Dactiloscrito]. [Maio] 
1935. 27 f. Consultado no Arquivo da Família Raul 
Lino em Lisboa, Armário B: Pasta Relatórios, Artigos e 
Pareceres (1.º vol.), 81A.
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De seguida, o enorme empenho na estandardização era prontamente 
envolvido em estratégias de ilusão da uniformização, de introdução de varie-
dade e de reforço do carácter tradicional: desenho de ruas curvas, mistura 
dos diversos tipos de casas entre si, pintura dos socos, guarnições e frisos de 
cores variadas, e uso de outra cor, em contraste ou em harmonia, nas caixi-
lharias protegidas com tintas de óleo, recurso a diferentes elementos decora-
tivos, diversificados mas singelos, como latadas, parreira e bancos, etc.

A apresentação da colaboração de Raul Lino com o Serviço de Construção 
de Casas Económicas terminava com uma perspectiva e duas fotografias da 
obra do Bairro de Portimão [Fig. 86] que completam a série de imagens do 
processo de construção do bairro guardada no SIPA  – Sistema de Informação 
para o Património Arquitectónico [Fig. 85]. Neste bairro, destinado a trabalha-
dores da indústria conserveira, foram construídas cerca de setenta casas da 
Classe A, do Tipo 1 (41,44 m2 ampliável até 67,25 m2) e do Tipo 2 (53,01 m2 
ampliável até 65,33 m2), seguindo as orientações de Raul Lino em relação ao 
desenho de ruas curvas acompanhando a topografia [Fig. 84], e, a norte desse 
núcleo, adaptou-se um conjunto de trinta e duas casas quadripartidas, ante-
riormente iniciadas por uma empresa particular, para incluir habitações do 
Tipo 3 (78,50 m2 x 4 = 314 m2) [Fig. 87]. O bairro foi inaugurado a 7 de Julho 
de 1936, com a designação de Bairro Salazar, na presença do ministro Duarte 
Pacheco e outros membros do governo numa das muitas demonstrações do 
empenho público depositado no programa das Casas Económicas.

Fig. 84 Bairro Operário de Portimão. Vista aérea actual.  
2015. In Google Earth.

Fig. 85 Bairro Operário de Portimão. Seis fotografias 
da obra. Outubro 1934. Sistema de Informação 
para o Património Arquitectónico – IPA.00020475: 
SIPA FOTO.00134642, SIPA FOTO.00134648, SIPA 
FOTO.00134645, SIPA FOTO.00134646, SIPA 
FOTO.00134643 e SIPA FOTO.00134641.In http://
www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.
aspx?id=20475. 

Fig. 86 Bairro Operário de Portimão. Dois diapositivos 
de LINO, Raul – «Casas Económicas». [Conferência 
proferida no Brasil no Instituto de Engenharia de São 
Paulo no dia 26 de Junho de 1935, na Escola Normal 
de Juiz de Fora entre 10 e 13 de Julho e no Gabinete 
Portuguez de Leitura no Rio de Janeiro no dia 17 de 
Agosto]. [Dactiloscrito]. [Maio] 1935. 27 f. Consultado 
no Arquivo da Família Raul Lino em Lisboa, Armário B: 
Pasta Relatórios, Artigos e Pareceres (1.º vol.), 81A.
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Fig. 87 Bairro Operário de Portimão. In 1935 – Casas 
Económicas: secção sul, rural, Portimão, Lisboa. BA-FCG, 
Espólio Raul Lino, RL 339: 21 desenhos, legislação – 
Plantas Tipo 1: RLDA 339.13; Plantas do Tipo 2: RLDA 
339.14; Plantas do Tipo 3 (casas quadripartidas): RLDA 
339.15.
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A conferência de Raul Lino era lacónica perante a dimensão da tarefa 
solicitada ao seu projecto-tipo no âmbito dos primeiros passos da polí-
tica social do Estado Novo. E, apesar das três leituras no Brasil, «Casas 
Económicas», nunca editada e nunca repetida em Portugal, caiu no esque-
cimento. Muito mais tarde, em 1971, em plena contestação desencadeada 
pela Exposição Retrospectiva da sua Obra na Fundação Calouste Gulbenkian, 
numa muito breve nota manuscrita com o título «Para contestar as contes-
tações», Raul Lino escreveria em tom entristecido e ressentido: 

«Acusam-me de me ter alheado de tudo o que não fosse destinado a satis-
fazer as “elites cultas” e os meus pobres amigos. Ninguém fala no interesse 
com que trabalhei durante anos nas Casas Económicas, lutando contra toda a 
engenharia. O mais que consegui foi, que me lembre, tornar o primeiro Bairro 
Económico que se fez na Província (Portimão), num aglomerado sorridente 
com árvores, plantas trepadeiras, ruas curvas etc. (Ainda estará assim? – Há 
mais de 40 anos que não passo por lá).»7

Mas não havia, nem há, razão para esquecer ou diminuir a participação 
de Raul Lino nas primeiras operações do Serviço de Construção de Casas 
Económicas, pois a partir daqueles seus projectos de casas mínimas – 
económicas e duradouras – construíram-se por todo o país centenas de 
casas que correspondiam exactamente aos objectivos iniciais do programa 
elaborado pelo governo do Estado Novo; e, por outro lado, em boa 
verdade, estes bairros de casas arquétipo de aspecto rural e tradicional, 
continuam habitados actualmente, passadas oito décadas, dando provas de 
surpreendente resiliência.

Afastado do Serviço de Construção de Casas Económicas no início de 1936 
para assumir na Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais o cargo 
de Chefe da Repartição de Estudos e Obras de Monumentos, Raul Lino não che-
garia a acompanhar directamente a construção de grande parte dos Bairros 
de Casas Económicas onde foram aplicados os três tipos de casas económi-
cas da Classe A por ele desenhados: em Lisboa – Bairro do Alto da Ajuda 
[IPA.00021145], Bairro do Alto da Serafina (Campolide) [IPA.00029303] [Fig. 96 e 

97] e Bairro de Belém (Terras do Forno) [IPA.00024667] [Fig. 98] –, no Porto – 
Bairro do Ilhéu [IPA.00026692], Bairro das Condominhas [IPA.00026869] [Fig. 88], 
Bairro do Amial [IPA.00005439] [Fig. 89], Bairro da Azenha [IPA.00026866] [Fig. 91], 
Bairro de Paranhos [IPA.00026848] e Bairro de Ramalde [IPA.00026805] [Fig. 90] – 
e, noutros distritos, Bairro de Braga [IPA.00017395] [Fig. 92], Bairro de Bragança 
[IPA.00035296],  Bairro de Portimão [IPA.00020475] [Fig. 85-87],  Bairro de Viana 
do Castelo [IPA.00032027], Bairro de Vila Viçosa [IPA.00035072] [Fig. 95], Bairro 
de S. João da Madeira [IPA.00020435] [Fig. 94] ou, ainda, Bairro de Guimarães 
[IPA.00026459] [Fig. 93], Bairro de Ponta Delgada [IPA.00035070], entre outros.8

7 LINO, Raul – «Para contestar as contestações». [Manuscrito]. 1971. 2 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1299.

8 Acedendo ao SIPA – Sistema de Informação para o Património Arquitectónico através do endereço electrónico http://
www.monumentos.pt/ e através do número IPA é possível obter informação adicional sobre os Bairros de Casas Econó-
micos referidos.
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Porém, o esquecimento desta conferência no conjunto da obra escrita do 
arquitecto Raul Lino parece ter uma razão mais hierárquica do que adminis-
trativa ou, mesmo, arquitectónica como se verá mais à frente, pois precederam 
o texto de Lino outras intervenções sobre o assunto feitas pelos seus superio-
res, nomeadamente o Presidente do Conselho de Ministros António Oliveira 
Salazar9, o Ministro das Obras Públicas Duarte Pacheco10 e o Subsecretário 
de Estado das Corporações e Previdência Social Pedro Teotónio Pereira11. 12

Ademais, aconteceu que uns meses antes de Raul Lino partir rumo ao 
Brasil, a 26 de Janeiro daquele mesmo ano de 1935, o Engenheiro Fernando 
Jácome de Castro, que dirigia o Serviço de Construção de Casas Económicas, 
apresentou uma outra conferência com o título «Bairros Económicos»13,  
num ciclo de reflexão sobre problemas de urbanização organizado pela 
Câmara Municipal de Lisboa, onde também descrevia os princípios funda-
mentais do desenho das casas e bairros económicos num tom semelhante, 
talvez mais técnico e objectivo do que o da conferência «Casas Económicas» 
e, tendo sido publicada no ano seguinte pela autarquia, pode ter esvaziado 
a necessidade de divulgação do texto de Lino, mais descontraído e pessoal.

Jácome de Castro atacava o problema reflectindo sobre a essência da 
casa económica que em nada devia lembrar qualquer «máquina de habitar» ou 
«colmeia humana» construída nos centros urbanos como noutras paragens 
se experimentava. Esta casa deveria ser de habitação familiar, um lar onde 
se pudesse viver – «cozinhar, lavar, dormir, trabalhar e descansar» – um abrigo 
para os mais desfavorecidos, contribuindo para a moral e o decoro. E a eco-
nomia deveria ter em conta as fases de concepção, construção, exploração e 
conservação, por isso aquela casa nunca poderia ser entendida como cons-
trução «muito barata, brunida, embonecrada para enganar a vista do descuidado 
ou do incauto», mas antes de custo limitado pelos recursos das famílias mais 
pobres e considerando sempre a durabilidade futura. Assim, numa primeira 
fase, o desenvolvimento de uma casa mínima capaz de oferecer o máximo de 
condições era para Jácome de Castro, um enorme desafio: 

9 Veja-se: SALAZAR, António de Oliveira – “Conceitos Económicos da Nova Constituição”. [Discurso proferido na Sede da 
Comissão Central da União Nacional no dia 16 de Março de 1933]. In SALAZAR, António de Oliveira – Discursos. Coimbra 
Editora, 1935. E, SALAZAR, António de Oliveira – “A Revolução Nacional nos seus objectivos e nos seus processos”. 
[Discurso proferido no Palácio da Bolsa no Porto no dia 28 de Abril de 1934, aquando do lançamento da primeira pedra 
do Bairro de Casas Económicas do Ilhéu]. In Boletim do Instituto Nacional do Trabalho e Previdência, Ano I, n.º 11. Lisboa. 
(30 Abril 1934).

10 Consulte-se: PACHECO, Duarte – “A Casa Económica na Organização Corporativa do Estado” [Conferência proferida 
pelo Ministro das Obras Públicas e Comunicações no dia 27 de Janeiro de 1934, num ciclo promovido pelo Subsecre-
tariado das Corporações e Previdência Social]. In Boletim do Instituto Nacional do Trabalho e Previdência, Ano I, n.º 5. 
Lisboa. (30 Janeiro 1934).

11 Considere-se: PEREIRA, Pedro Teotónio – “Alocução”. [Discurso proferido aquando do lançamento da primeira pedra 
do Bairro de Casas Económicas do Ilhéu]. In Boletim do Instituto Nacional do Trabalho e Previdência, Ano I, n.º 11. Lisboa. 
(30 Abril 1934).

12 Informação sobre o início do Programa das Casas Económicas em SILVA, Sérgio Dias da; RAMOS, Rui Jorge Garcia 
– “Housing, Nationalism And Social Control: The First Years Of The Portuguese Estado Novo’s Affordable Houses Pro-
gramme”. In LEAL, Joana Cunha; MAIA, Maria Helena, TARRAS, Degoña Farré (ed.), Southern Modernisms: critical stances 
though regional appropriations. Porto: Instituto de História da Arte, Centro de Estudos Arnaldo Araújo. (2015) p. 257-276.

13 CASTRO, Fernando Jácome de – “Bairros Económicos”. Separata de Conferências sobre problemas de urbanização, 
realizadas no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Novembro de 1934 a Janeiro de 1935. Lisboa: Câmara Municipal 
de Lisboa, 1936.

Fig. 88 Bairro de Casas Económicas das Condominhas. 
Porto. Domingos Alvão. [1938]. SIPA – Sistema de 
Informação para o Património Arquitectónico – 
IPA.00026869: SIPA FOTO.00551211,  
SIPA FOTO.00551112. In http://www.monumentos.pt/Site/
APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=26869.

Fig. 89 Bairro de Casas Económicas do Amial. Porto 
[1940]. SIPA – Sistema de Informação para o Património 
Arquitectónico – IPA.00005439: SIPA FOTO.00551216, 
SIPA FOTO.00551217. In http://www.monumentos.pt/Site/
APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5439.

Fig. 90 Bairro de Casas Económicas de Ramalde. Porto. 
[1940]. SIPA – Sistema de Informação para o Património 
Arquitectónico – IPA.00026805: SIPA FOTO.00551321, 
SIPA FOTO.00551322. In http://www.monumentos.pt/Site/
APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=26805.

Fig. 91 Bairro de Casas Económicas da Azenha.
Porto. [1940]. Sistema de Informação para o Património 
Arquitectónico – IPA.00026866: SIPA FOTO.00551216, 
SIPA FOTO.00551217. In http://www.monumentos.pt/Site/
APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=26866.
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«Quando, depois de tantas considerações, V. Ex.ªs virem uma casa dêste tipo, 
têm certamente uma grande decepção. Realmente uma casa tão pequena não 
é digna de tanta explicação. Tanta consideração para chegar a tão pouco. 
Muita gente dirá: isto todos sabem fazer! Nós também assim o julgamos, 
lamentando apenas que não o tenham já feito, impossibilitando tanta barba-
ridade que se encontra por toda a parte.»14

A descrição da casa idealizada pelo Serviço de Construção de Casas 
Económicas começava por uma reflexão sobre o que de comum podiam ter 
casas destinadas a diferentes famílias e regiões, concentrando esforços na 
definição de um programa base:

«Como concebemos nós a casa mínima? Na expressão mais simples reduzi-
ríamos a casa a um compartimento para dormir e descansar e outro para 
cozinhar e comer com os seus anexos necessários, podendo até, como nalgu-
mas soluções conhecidas reduzir-se tudo a um só compartimento. Para mim 
essa solução nunca corresponderia ao necessário. Pelo contrário, seria aceitar-
mos como razoável uma situação que certamente todos nós condenamos. Nós 
temos, como atrás disse, que considerar o mínimo conforto e de arranjo para 
que seja obra durável e não de ocasião. É por isso que, no mínimo, fixámos 
uma casa de entrada, uma cozinha e mesa, uma casa de banho com retrete e 
um, dois ou três quartos de cama.»15

É a partir desta premissa que se desenvolveu a configuração das casas 
económicas da inaugural Classe A e foram estabelecidas as condições de 
desenho de uma casa evolutiva, tendo por base inicial uma habitação de 
apenas quarenta metros quadrados. 

Jácome de Castro descreve os três tipos de casas apoiando o seu dis-
curso na exposição ou projecção de desenhos, provavelmente da autoria de 
Raul Lino, podendo nessa condição as imagens inéditas da conferência do 
arquitecto, ora reconstituída, ilustrar também, em certa medida, as pala-
vras do engenheiro.

Este preocupava-se com aspectos semelhantes e complementares, como 
o bom isolamento das diferentes divisões garantindo independência de fun-
ções e capacidade de preservação da intimidade da família em relação à casa 
de entrada, com o estudo detalhado de um reduzido sistema de distribuição 
de água dentro da casa, com as características dos dois armários introdu-
zidos no local onde poderão surgir as portas dos quartos a acrescentar ao 
Tipo 1 destruindo apenas dois pequenos panos de tijolo, com as possibili-
dades de dispor o mobiliário na cozinha e nos quartos, com a redução dos 
pés direitos sem descurar as necessidades de iluminação e ventilação, com 
o uso de materiais e mão-de-obra locais, com a adaptação do Tipo Citadino 

14 CASTRO, Fernando Jácome – “Bairros Económicos”. Separata de Conferências sobre problemas de urbanização, 
realizadas no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Novembro de 1934 a Janeiro de 1935. Lisboa: Câmara Municipal de 
Lisboa, 1936, p. 198-199.

15 CASTRO, Fernando Jácome – “Bairros Económicos”. Separata de Conferências sobre problemas de urbanização, 
realizadas no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Novembro de 1934 a Janeiro de 1935. Lisboa: Câmara Municipal de 
Lisboa, 1936, p. 199-200.

Fig. 92 Bairro de Casas Económicas de Braga. [1940]. 
SIPA – Sistema de Informação para o Património 
Arquitectónico – IPA.00017395: SIPA FOTO.00551211, 
SIPA FOTO.00551112. In http://www.monumentos.pt/Site/
APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=26459.

Fig. 93 Bairro de Casas Económicas de Guimarães. 
[1940]. SIPA – Sistema de Informação para o Património 
Arquitectónico – IPA.00026459: SIPA FOTO.00551211, 
SIPA FOTO.00551112. In http://www.monumentos.pt/Site/
APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=26459.

Fig. 94 Bairro de Casas Económicas de São João da 
Madeira. [1940]. In – 1934-1940 Bairros de Casas 
Económicas. Lisboa: Instituto Nacional do Trabalho e 
Previdência, e Secção das Casas Económicas, 1940.

Fig. 95 Bairro de Casas Económicas de Vila Viçosa. 
[1940]. In – 1934-1940 Bairros de Casas Económicas. 
Lisboa: Instituto Nacional do Trabalho e Previdência, e 
Secção das Casas Económicas, 1940.
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ao Tipo Rural sem acarretar modificações profundas, com a instalação das 
casas em terrenos dimensionados para acolher as ampliações sem prejuízo 
do quintal, com a configuração e perfil das ruas adaptadas ao terreno evi-
tando a «escravatura da linha recta» e despesas com aterros e escavações, com 
as criação de faixas verdes entre as ruas e as casas, com uma implantação de 
volumes que se afaste de um esquema de distribuição geométrica em tabu-
leiros, e a partir desta explanação referia-se também às condições da inter-
venção do Estado, dos municípios e dos futuros habitantes.

Acrescente-se que a defesa convicta da casa mínima e independente era 
suficientemente lúcida para admitir outras soluções:

«Nós sabemos bem, e é frequente a referência, que se o espaço faltar, se a necessi-
dade de ocupação de determinado local obrigar, teremos que recorrer a soluções 
em vertical em vez de horizontal como esta, mas o caso então, é diferente. As 
intenções serão outras, portanto, as soluções diferentes. Quando se torne neces-
sário abrigar de qualquer maneira não se poderá atender a tantas condições. 
[…] Haverá que considerar soluções de ocasião, haverá que facilitar alojamen-
tos e não construir casas. Em tudo que temos dito focámos apenas, digamos 
assim, a unidade da casa mínima dentro da casa económica; não atingimos 
ainda o conjunto. […] E procuremos finalizar: o problema tem uma extensão 
tão grande que me parece que nem só com novas construções no aproveitamento 
dos espaços livres existentes êle se pode resolver. Há também dentro das cida-
des, como em Lisboa, bairros antigos esplendidamente localizados sob o aspecto 
da higiene e das necessidades. […] Numa cidade muito conhecida, o Município 
resolveu assim grande parte de tão importante problema. Construíram-se nos 
últimos anos para cima de cinquenta mil alojamentos e a maior parte foi pelo 
aproveitamento do que havia de velho e de mau.»16

Entretanto, enquanto se concluíam diversos daqueles primeiros bairros 
e se estudavam novas soluções para outras classes e tipos de casas, as doze 
variantes – seis citadinas e seis rurais – proporcionadas pelo projecto-tipo de 
Raul Lino seriam as mais utilizadas, aparentemente mesmo nas situações em 
que os planos de urbanização dos bairros eram definidos por outros arquitec-
tos, situação pouco esclarecida nos estudos actualmente disponíveis.

Em 1940, o governo congratulava-se com o sucesso do programa das 
Casas Económicas: 18 bairros concluídos, 2718 casas independentes das 
quais 2344 da Classe A (Tipo 1: 459, Tipo 2: 1138, Tipo 3: 747), 45 estabe-
lecimentos diversos, 2340 adquirentes num total de 8108 beneficiários con-
siderada a totalidade dos membros dos agregados familiares.

Os dados eram revelados pela Secção das Casas Económicas do Instituto 
Nacional do Trabalho e Previdência, numa interessante acção de propaganda do 
Estado Novo, realizada através da publicação de um extraordinário álbum de 
fotografias de Alvão & C.ª e M. Alves San Payo intitulado 1934-1940 Bairros de 

16 CASTRO, Fernando Jácome – “Bairros Económicos”. Separata de Conferências sobre problemas de urbanização, 
realizadas no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Novembro de 1934 a Janeiro de 1935. Lisboa: Câmara Municipal de 
Lisboa, 1936, p. 204 e 211.

Fig. 96 Bairro de Casas Económicas do Alto da 
Serafina. Campolide. [1940]. In – 1934-1940 Bairros de 
Casas Económicas. Lisboa: Instituto Nacional do Trabalho 
e Previdência, e Secção das Casas Económicas, 1940.

Fig. 97 Bairro de Casas Económicas do Alto da 
Serafina. Campolide. [1940]. In – 1934-1940 Bairros de 
Casas Económicas. Lisboa: Instituto Nacional do Trabalho 
e Previdência, e Secção das Casas Económicas, 1940.

Fig. 98 Bairro de Belém (Terras do Forno). [1940]. In – 
Casas Económicas. Lisboa: Secretariado da Propaganda 
Nacional, 1943.
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Casas Económicas [Fig. 99] que documenta o trabalho desenvolvido durante os 
primeiros seis anos e que representa, até agora, o melhor registo da escala a que 
foi aplicado o projecto de Raul Lino.

As imagens eram legendadas com frases soltas de conteúdo informativo, 
persuasivo e encantatório (nem sempre da melhor prosa e poesia) numa atitude 
política de grande exaltação das qualidades dos bairros e casas económicas, e de 
vontade de demonstração de perfeição e harmonia:

«“Lançámos as bases duma experiência difícil: embora que ela frutifique em 
todo o País – não é a expressão dum desejo, é a de um pensamento de Govêrno.” 
Salazar»  – «“Os Bairros de Casas Económicas são uma das melhores expressões 
da política social do Estado Novo: vida nova nos aspectos espiritual e material, 
mas fundada na tradição e no modo de ser próprio da família portuguesa” Pedro 
de Castro e Almeida» – […] «Os serviços da Repartição das Casas Económicas 
estão modelarmente montados» – […] «Em cada Bairro de Casas Económicas um 
fiscal responde pela ordem e conservação das habitações» – […] «Em Portimão, 
as casas escalam a vila como as flôres escalam as casas – No bairro tranquilo, 
a própria rua parece um passeio – […] – Tôda a casa parece um vaso florido – 
Num lar assim, é fácil bordar a felicidade, prender a ventura numa rede… – Cada 
alpendre tem o seu quê de sala de visitas» […] – «Ao lado dos Jerónimos e, em 
frente ao Tejo, o Bairro de Belém é para os trabalhadores uma das certezas da 
política de Salazar – “O velho problema da casa económica é, sob muitos dos seus 
múltiplos aspectos, essenciais ou de detalhe, uma solução nova, construído sob 
princípios de economia, de justiça social e de moral que dão à nossa casa econó-
mica características muito próprias, que hão-de fazer dela um aglutinante social 
forte, estável e duradouro.” (Eng.º Duarte Pacheco – discurso de 27/1/1934, no 
S.P.N.) – O primeiro cuidado dos moradores é o arranjo dos seus quintais – …um 
murozito apenas, revestido de rosas de toucar, de ariolas, de glicínias, de verba-
nas (Augusto Gil) – Eu quero então que a nossa casa diga Bondade e alegria de 
viver (Augusto Gil) […]» – […] «No Pôrto […] – Até a boneca se sente feliz no 
ambiente acolhedor da sua nova casa – O pão nosso de cada dia, a nossa casa de 
tôda a vida – e tôda a casa sorri – Duas cadeiras de criança, um último retoque 
nas flôres – pequenas coisas – o amor de uma família portuguesa – Nas moradias 
económicas não foi evidentemente descurado o aspecto higiénico – […] – Parece 
“maquette” mas é uma realidade – Os factos confirmam que a casa económica 
portuguesa constitui um excelente instrumento de defesa da instituição fami-
liar e de conservação da ordem social existente. (Relatório do Decreto-Lei n.º 
28:912, de 12/8/938) – Vá de roda, vá de roda… […] – A minha casa, caiada, 
Entre as sombras do arvoredo, Aos ricos não dá nas vistas; Aos pobres, não lhes 
faz mêdo (António Corrêa de Oliveira)»17 18

17 – 1934-1940 Bairros de Casas Económicas. Lisboa: Instituto Nacional do Trabalho e Previdência, e Secção das 
Casas Económicas, 1940.

18 O álbum de fotografias 1934-1940 Bairros de Casas Económicas foi seleccionado por Martin Parr e Gerry Badger 
para o terceiro volume de The Photobook: A History da editora Phaidon em 2014, juntamente com outros três fotolivros 
portugueses: Portugal 1934 editado nesse ano pelo Secretariado de Propaganda Nacional, Uma Certa Maneira de Cantar 
divulgado em 1977 pelas Edições Avante! com fotografias do arquitecto Costa Martins, e Things Here and Things Still To 
Come da autoria de José Pedro Cortes publicado em 2011 por Pierre von Kleist Editions.

Fig. 99 – 1934-1940 Bairros de Casas Económicas. 
Lisboa: Instituto Nacional do Trabalho e Previdência, e 
Secção das Casas Económicas, 1940.

Fig. 100 Oito fotografias dos Bairros de Casas 
Económicas habitados. [1940]. In – 1934-1940 Bairros de 
Casas Económicas. Lisboa: Instituto Nacional do Trabalho 
e Previdência, e Secção das Casas Económicas, 1940.
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Fig. 101 1935 – Casas Económicas: secção sul, rural, 
Portimão, Lisboa. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 339: 21 
desenhos, legislação – Casas Económicas. Secção de 
Lisboa: Classe A - Tipo 1: RLDA 339.16; Classe A - Tipo 2: 
RLDA 339.18; Classe A - Tipo 3: RLDA 339.19.
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Dois anos depois, em 1943, o Secretariado da Propaganda Nacional dedica 
uma outra publicação às Casas Económicas [Fig. 102] onde se descrevia o pro-
grama em quatro capítulos – A habitação dos trabalhadores na política 
social do Estado Novo, Experiências do passado, O regime legal das Casas 
Económicas, A obra realizada e a que está em projecto – e se apresentava algu-
mas, poucas, fotografias adicionais de vários Bairros de Casas Económicas. 
No último capítulo, expunham-se os resultados e objectivos do programa que 
entretanto iam sendo reajustados e clarificavam-se as razões do abandono do 
projecto-tipo inicial sem nunca referir autores de estudos e projectos:

«A partir de 1938 abandonou-se a orientação inicialmente seguida de para as 
moradias da classe A se construírem casas térreas, dado o aspecto de pobreza 
que êste tipo de construção apresenta, sobretudo aos olhos do citadino, habi-
tuado às edificações de mais de um andar. Desta data em diante as moradias 
passaram a ser construídas com dois pavimentos, o que lhes dá uma feição 
mais agradável e elegante.»19

Deste modo, oficial e autocrítico, ao fim de seis anos o projecto-tipo de 
Raul Lino é posto de lado, apesar de haver indícios de que tenha sido utili-
zado até mais tarde noutros bairros de província. 

O afastamento em relação à fase inicial seria também confirmado, ainda 
que de forma velada, pelo próprio engenheiro Jacóme de Castro numa nova 
conferência com o título «Notes sur le problème de l’habitation, sous l’aspect 
d’habitation à bon marché, au Portugal»20, apresentada em Setembro de 
1946 no Congrès Tecnhique International em Paris, em pleno rescaldo da 
Segunda Grande Guerra num cenário de emergência de reconstrução euro-
peia. O discurso do participante português mantinha a defesa da constru-
ção dos Bairros Económicos formados de casas individuais como a solução 
mais adaptada ao caso de Portugal e, genericamente, introduzia o problema 
como na conferência de 1935. Os exemplos apresentados eram contudo, 
pois tanto o texto como os desenhos dos três tipos de casas da Classe A e da 
Classe B já só contemplavam casas geminadas de dois pisos, não ampliáveis.

Porém, apesar de Raul Lino estar associado à fase mais pobre do 
Programa das Casas Económicas e às casas mínimas de apenas um piso, no 
Espólio Raul Lino da Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian o con-
junto de desenhos do projecto Casas Económicas: secção sul, rural, Portimão, 
Lisboa (1935) inclui estudos de outras plantas-tipo nomeadamente para a 
Secção de Lisboa [Fig. 101] em que para o Tipo 3 da Classe A se previa a cons-
trução de casas quadripartidas de dois pisos. 21 

19 – Casas Económicas. Lisboa: Secretariado da Propaganda Nacional, 1943, p. 26.

20 CASTRO, Fernando Jácome – Notes sur le probléme de l’habitation, sous l’aspect d’habitation à bon marché, au 
Portugal. Lisboa: [Tipografia da Papelaria Fernandes], 1946.

21 Não foi possível confirmar se estes desenhos deram origem a obra construída. Os desenhos da Secção de Lisboa, 
não datados e não assinados ou referidos por Raul Lino (apenas rubricados por diversos engenheiros advertindo para 
a hipótese lógica de autoria partilhada), mostram uma solução para os três tipos de casas da Classe A com áreas 
inferiores às da proposta que o arquitecto expôs na conferência «Casas Económicas» (Tipo 1: 33,75 m2 ampliável até 
54,15 m2, Tipo 2: 52,70 m2 e Tipo 3: 57,00 m2)  e o conjunto é menos coerente não só por introduzir a hipótese de casas 
quadripartidas de dois pisos para o Tipo 3, por apenas o Tipo 1 ser ampliável, mas também por haver grandes diferenças 
no dimensionamento e organização interna dos três tipos.

Fig. 102 – Casas Económicas. Lisboa: Secretariado da 
Propaganda Nacional, 1943.
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Fig. 103 1939-[1940] – Bairro de Casas Económicas 
de Montemor-o-Novo. BA-FCG, Espólio Raul Lino, RL 
420: 4 desenhos, esquiços, memória descritiva – Planta 
topográfica: RLDA 420.0; Perspectiva: RLA 420.0; 
Plantas, alçados e cortes: RLDA 420.1 e RLDA 420.2.

Mas o desenvolvimento do projecto-tipo inicial da autoria de Raul Lino 
e a adaptação dos seus princípios evolutivos a casas de dois pisos seriam 
concretizados apenas no final da década de 1930, quando o arquitecto rede-
senhou as casas da Classe A – acrescentando-lhes alpendres junto às entra-
das principais e secundárias –  e projectou casas da Classe B – com quatro 
quartos no piso superior e várias divisões comuns no piso térreo – para o 
Bairro de Casas Económicas de Montemor-o-Novo, que foi divulgado por 
Lino em 1943 nas Estampas XXIX e XXX da terceira edição do livro Casas 
Portuguesas. Alguns Apontamentos sobre o arquitectar das casas simples.

O que nos leva de volta à conferência «Casas Económicas» e às suas 
sugestões finais expressas através de exemplos de pequenas casas de dois 
pisos retirados das duas primeiras edições do mesmo livro no ano de 
1933: Casita no Ribatejo [Estampa VI] construída em Abrantes, Casa na 
Estremadura [Estampa VII], Casa no Sul [Estampa XIX] e Casita à Beira 
Mar [Estampa XVIII], sendo esta a Casa do Marco (1920) que Raul Lino 
construiu para si nas Azenhas do Mar, acrescentando uma nota autobiográ-
fica à palestra e remetendo o público brasileiro para o conteúdo dos livros  
A Nossa Casa e Casas Portuguesas, tão conhecidos em Portugal como no 
Brasil, e que o arquitecto Adolfo Morales de los Rios, principal anfitrião da 
“auriverde jornada” de Lino, elogiara nas páginas do Jornal do Brasil alguns 
dias antes do arquitecto português ter chegado ao Rio de Janeiro conside-
rando-os «verdadeiros breviários de arte e estética da ciência de morar bem, que 
deveriam estar na estante de todos aqueles que desejam construir suas casas. 
Neles, todos aprenderão aquilo que um sonhador, um emotivo, um homem bom e 
um bom arquitecto aconselha para que a casa sendo melhor, melhor fiquem nela 
os que a devem habitar, e, assim, mais felizes sejam»22.

Ora se Lino termina a sua conferência falando da sua experiência pessoal 
de habitar uma pequena e modesta casa, o trabalho que desenvolveu para 
o Serviço de Construção de Casas Económicas caracteriza-se sobretudo pelo 
rigor e precisão do desenho que transmite ao conjunto das diversas varian-
tes do projecto-tipo uma enorme segurança e coerência arquitectónica.

22 RIOS, A. Morales de los – “Nossa Casa. Uma obra notável de Raul Lino”. Jornal do Brasil, n.º 99. Rio de Janeiro. (26 
Abril 1935) p. 8.
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O Programa Intelectual e Arquitectónico de Raul Lino é ensaístico.
Esta é a resposta directa à pergunta “– Qual a natureza do Programa 

Intelectual e Arquitectónico de Raul Lino?” enunciada na apresentação do 
Tema desta tese.

E é na consideração das particularidades da sua natureza ensaística que 
se pode encontrar o fio condutor, não necessariamente linear e homogéneo, que 
permite ler e interpretar a vasta e diversificada obra do arquitecto Raul Lino e, 
tanto mais, se como objecto de estudo se elege a sua vasta e fecunda obra 
escrita, produzida ao longo de mais de seis décadas em contextos variados.

I
Mas o que é um ensaio?
Fernando Savater no seu livro A Arte do Ensaio afirma que no âmbito da 

escrita o ensaio é a materialização mais evidente do carácter continuamente 
inacabado da obra de um artista:

«Na sua origem, o ensaio é a opção do escritor que aborda um tema cujo tama-
nho e complexidade sabe, à partida, que o ultrapassam. O ensaísta não é um 
invasor prepotente, nem tão-pouco um conquistador da questão abordada, 
mas, quando muito um explorador audaz, talvez só um espião, no pior dos 
casos um simples bisbilhoteiro.»1

Ora, o arquitecto Raul Lino não se cansa de alertar os seus leitores e 
ouvintes sobre este tipo de predisposição que voluntariamente emprega 
nas suas experimentações literárias e apelida-os frequentemente de sim-
ples excursões, esboços, sugestões, impressões, bosquejos, exercícios, como 
se pode constatar percorrendo alguns dos escritos lidos.

Logo em 1916, nas primeiras frases de «Considerações sobre a Estética 
nas Escolas»2 [<P.222]  Raul Lino confessa o desejo de desenvolver um «traba-
lho interessante» sobre o assunto, mas consciente da falta das «devidas habili-
tações» e «da indispensável bagagem científica» admite limitar-se a «uma fugi-
dia excursão periférica com algumas observações de simples circunstante» que, 
como vimos, ainda assim, iriam alimentar constantemente os seus escritos 
como argumento de repetidas indagações sobre a importância e o valor da 
educação estética da população.

Em 1935, no Brasil, na Escola Nacional de Belas-Artes do Rio de Janeiro, 
não se mostra impositivo e ao introduzir pela primeira vez a conferência 
«Espírito na Arquitectura» [<P.240] chega a pedir indulgência ao auditório de 
ilustres personalidades, professores e estudantes:

«Farei de conta que estou esboçando – e de esbôço não passa o que vou dizer, – 
e que Vs. Exas. olhem com indulgência, por cima do meu ombro, para a folha 
sôbre que vou traçando o confuso desenho. – Deixo correr o lápis um pouco à 
toa sôbre o papel num leve rabiscar, – da esquerda para a direita, de cima a 
baixo, para diante e para trás, – em breve já tôda a folha estará coberta, e no 

1 SALVATER, Fernando – A Arte do Ensaio. Ensaios sobre a cultura universal. Lisboa: Círculo de Leitores, Set. 2009, p. 9-10.

2 LINO, Raul – Considerações sôbre a Estética nas escolas. [Opúsculo da Exposição de Arte na Escola]. Lisboa: [Socie-
dade de Estudos Pedagógicos], [1 Março 1916]. AFRL, Armário E.
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emaranhado das linhas negrejam agora sombras em que pouco a pouco surge 
uma ou outra figura, mal definida – sim, mas onde eu espero que seja possível 
encontrar a justa e necessária sugestão.»3

De sugestões era também composta a conferência «As minhas primei-
ras impressões do Brasil» proferida no ano seguinte em Lisboa para contar 
a viagem ao Brasil porque, como confessa Lino, entre conferências, visitas e 
eventos sociais não lhe sobrou tempo «para qualquer estudo, para demorados 
apontamentos ou observações».

Nas décadas seguintes o método não se alterou, porventura tornou-se 
até mais consistente e voluntário, autorizado pela própria acumulação de 
experiência que reclama como uma das raras compensações da idade avan-
çada e que lhe permitem falar com convicção assente em valores sólidos 
sobre os mais variados assuntos sem qualquer pretensão de os esgotar.4

Quando em 1953 foi convidado para falar sobre a «Arquitectura de 
Lisboa» [<P.466] num dos ciclos de conferências organizados pelo Grupo dos 
Amigos de Lisboa é realmente como «simples bisbilhoteiro» em terra alheia 
que se apresenta:

«Começarei por pedir a V. Exas que admirem a minha coragem de vir aqui falar 
sobre a nossa cidade, onde tantas pessoas ilustres já se fizeram ouvir acerca 
destes assuntos, pondo no caso a sua erudição, o seu prestígio, o seu brilho lite-
rário. Compreendo, no entanto, que, perante tão momentoso tema como é o da 
Arquitectura de Lisboa, não seja demais ouvirem-se algumas vozes diferentes, 
mesmo quando pouco possam acrescentar de inédito ao muito que já tem sido 
apresentado e discutido.
Há sempre vantagem em virar o motivo que nos interessa para todos os lados, 
para que a luz incida sobre ele em variados ângulos revelando um ou outro 
aspecto que, embora não seja dos mais importantes, contribua contudo para 
perfazer ou aclarar o objecto no seu conjunto.»5

E dezasseis anos mais tarde, em 1969, voltando a falar de questões rela-
cionadas com o desenvolvimento das cidades na conferência «Das cidades e 
do sentido humanista» [<P.538] acrescenta:

«O que aqui tenho para apresentar não é uma tese que precisasse de ser 
defendida, é antes simples exposição monologada em que uma ou outra 
ideia poderá por ventura ressaltar como sendo original ou novidade, ou pelo 
menos parecer que não faz parte dos lugares-comuns, das noções convencio-
nadas usuais. Em tudo o que digo, no entanto, se alguma coisa for julgada 

3 LINO, Raul – «Espírito na Arquitectura». [Conferência proferida no Brasil na Escola Nacional de Belas Artes do Rio 
de Janeiro no dia 30 de Maio de 1935 e na Escola de Engenharia Mackenzie em S. Paulo no dia 21 de Junho de 1935]. 
[Dactiloscrito]. [Maio] 1935. 49 f. AFRL, Armário B: RAP (1.º vol.), 80.

4 LINO, Raul – «Arquitectura, Paisagem e a Vida». [Conferência proferida na Sociedade Portuguesa de Geografia de 
Lisboa no dia 16 de Janeiro de 1957]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 16 Janeiro 1957. 2 doc. 42 (24+18) f. AFRL, Armário B: RAP 
(4.º vol.), 839.

5 LINO, Raul – «Arquitectura de Lisboa. Generalidades». [Palestra lida na noite de 29 de Janeiro de 1953 no ciclo de 
conferências do Grupo Amigos de Lisboa sobre “Arquitectura de Lisboa”]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Janeiro 1953. 14 f. AFRL, 
Armário B: RAP (4.º vol.), 677.
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demasiado personalista é só por reflectir o meu desejo de não repetir o que já 
muitas vezes tem sido dito, inclusivamente por mim próprio.»6

Com o tempo, a natureza ensaística da obra escrita do arquitecto Raul 
Lino iria instalar-se como assumido modo de estar e de olhar para a arte, 
a arquitectura e a vida contemporâneas. A faceta de «explorador audaz», 
observador e crítico, liberto de filiações institucionais e de constrangimen-
tos formais, tornar-se-ia predominante. E é nesse espírito de liberdade 
que redigiria a maioria dos seus artigos publicados na imprensa diária ou 
palestras como «Sobre Alguns Elementos Morfológicos da Arquitectónica 
nas Artes Plásticas» [<P.514] e «Considerações e Comentários, Sem Título» 
[<P.556] apresentadas à Academia Nacional de Belas Artes em 1962 e 1970.

Sobre a primeira, disse então:
«As considerações que se seguem e que não têm a pretensão de implicar uma 
tese, são simples notas esparsas na imensidade do nosso desconhecimento, da 
nossa ignorância. Mas não é impossível que destas notas, destes apontamen-
tos nós consigamos extrair alguns dados que atinjam, para além da origem de 
certas formas, as próprias fontes da inspiração artística.
Desde que comecei a estudar, cismava no mistério da causa original de algu-
mas formas artísticas, nomeadamente nas que aparecem na arte basilar 
da arquitectura. O que vou expor é o resultado de observações que pude ir 
fazendo no decorrer dos anos e que, resumindo-as, aqui reúno agora por me 
parecer que podem porventura interessar a nossa Academia.»7

E sobre a segunda:
«Na nossa Academia têm sido apresentadas inúmeras comunicações de alto 
interesse para a Arte que atestam as brilhantes qualidades de estudo e de 
investigação que distinguem os nossos ilustres Confrades. O que eu aqui vos 
trago hoje não se pode confundir com qualquer dessas comunicações. […]. 
Será apenas uma ideia que vos quero apresentar […] com possibilidade de 
porventura produzir então qualquer fruto académico. A bem dizer, o que lhes 
vou oferecer não é mais que um simples lamiré que talvez, por feliz acaso, 
possa vir a despertar nalguém o apetite de enveredar por um ou outro novo 
trilho nas lides da historiação. O objectivo do que vou tratar é na sua essência 
nada mais que um sentimento, um certo sentimento.»8

Assim, aceitando as frequentes advertências do próprio Lino sobre o 
carácter inacabado e impressionista da sua produção teórica, os seus lei-
tores melhor poderão compreendê-la como um «falamento», uma conversa 
informal de profundidade relativa, uma «causerie» que é definitivamente 
a primeira particularidade da obra escrita do arquitecto Raul Lino que se 

6 LINO, Raul – «Das cidades e do sentido humanista». [Conferência proferida no Instituto de Altos Estudos da Academia 
das Ciências de Lisboa no dia 24 de Abril de 1969]. [Dactiloscrito]. Lisboa. 1969. 17 f.  AFRL, Armário B: RAP (6.º vol.), 1235.

7 LINO, Raul – «Sobre Alguns Elementos Morfológicos da Arquitectónica nas Artes Plásticas». [Comunicação apresen-
tada à Academia Nacional de Belas Artes na sessão de 21 de Fevereiro de 1962]. [Dactiloscrito]. Lisboa. Fevereiro 1962. 
12 f, 21 imagens. AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 957.

8 LINO, Raul – «Considerações e Comentários, Sem Título». [Comunicação apresentada à Academia Nacional de Belas 
Artes na sessão extraordinária de 7 de Abril de 1970]. [Dactiloscrito]. Lisboa. [Abril 1970]. 9 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º 
vol.), 1270.
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procurou evidenciar nesta tese através da selecção de textos apresentados 
no capítulo 3 – Os Escritos do Arquivo Pessoal de Raul Lino: amostra.

II
Uma segunda particularidade da obra escrita de Raul Lino é o tom viven-

cial com que escreve que lhe permite acessibilidade a qualquer tipo de leitor.
Embora os textos intencionalmente autobiográficos surjam apenas no 

final da década de 1960 – «[Num jantar do Cenáculo da Tábua Rasa]» (1966)  
[<P.534], «Calendário da minha carreira desde os seus remotos antecedentes 
mais importantes, ilustrado com algumas pequenas vinhetas» (1969) mais 
conhecido pelo título “Raul Lino Visto por ele próprio” (1969) com que foi 
publicado, e «A vida corre. O Tempo continua» (1970) [<P.564] – e sejam, 
infelizmente, raros e difíceis de identificar os textos dedicados à sua tão 
vasta obra desenhada e construída que ultrapassem o âmbito das memó-
rias descritivas e dos cadernos de encargos – «A Expressão na Arquitectura 
Colonial» (1944) a propósito dos seus projectos para as províncias ultrama-
rinas nomeadamente de Moçambique e «Considerações e Comentários Sem 
Título» (1970) sobre o concurso do projecto de completamento da Igreja de 
Santa Engrácia –, os escritos de Raul Lino estão repletos de referências à sua 
vivência, encontrando-se facilmente neles relatos de diversas experiências 
pessoais a propósito dos mais variados assuntos.

Quando fala de educação artística raramente deixa de evocar o modo 
como foi educado em Inglaterra e na Alemanha; as viagens a Roma servem-
-lhe para falar do charme das pequenas praças e de certos elementos arqui-
tectónicos pitorescos a conservar em Lisboa ou insistir na preservação das 
espécies arbóreas típicas de cada região e da sua importância para a imagem 
da capital portuguesa; outras viagens são também motivo para afirmações 
e comparações; escreve muito a propósito de exposições de arte e arquitec-
tura que visita, embora nem sempre as identifique; cita frequentemente 
escritos e discursos de diversos autores estrangeiros, mais raramente nacio-
nais, cujos livros possui ou lê por intermédio de revistas literárias nomeada-
mente Les Nouvelles Littéraires e Le Figaro Littéraire; descreve simples acon-
tecimentos que protagonizou ou observou como uma viagem de eléctrico 
onde a população elogia o corte de árvores na Avenida da Liberdade9, um 
lojista que decora a montra da loja num dia de tumultos nas ruas10, um pro-
grama na televisão portuguesa onde a voz de Françoise Hardy lhe lembra 
uma travessia de Berlim em tempo de guerra11, um beijo de dois adoles-
centes estrangeiros em pleno Terreiro do Paço12, uma briga entre dois tran-
seuntes13, etc.; inventa ou mitifica certas personagens como a sua amiga 

9 LINO, Raul – “O Lisboeta e as árvores de Lisboa”. Diário de Notícias. Lisboa. (13 Dez. 1964). AFRL, Armário B: RAP 
(5.º vol.), 1115.

10 LINO, Raul – “Os castelos de marmelada”. Diário de Notícias. Lisboa. (5 Set. 1961). AFRL, Armário B: RAP (5.º vol.), 945.

11 LINO, Raul – “Coisas que passam, coisas que ficam…”. Diário de Notícias. Lisboa. (26 Janeiro 1964). AFRL, Armário 
B: RAP (5.º vol.), 1074.

12 LINO, Raul – “Juventude Contemporânea”. Diário de Notícias. Lisboa. (31 Out. 1971). AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1291.

13 LINO, Raul – “Onde está o Modernismo”. Diário de Notícias. Lisboa. (24 Jan. 1971). AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1275.
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D. Soledade com quem conversa tantas vezes sobre arte contemporânea 
ou acontecimentos da sociedade lisboeta; apresenta de forma nem sempre 
explícita e por vezes com grandes desfasamentos no tempo assuntos extraí-
dos dos pareceres que redigiu para a Junta Nacional de Educação, a Direcção 
Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais ou a Câmara Municipal de 
Lisboa; enfim, quase tudo o que presencia – da observação de uma pequena 
planta escondida atrás de um rochedo à audição de discursos das maiores 
individualidades – lhe serve de pretexto para alimentar e ancorar os seus 
pensamentos. 

Outras vezes, muitas, serve-se de pequenas historietas, anedotas, ale-
gorias, comparações, ironia, que de tão inesperadas, surpreendentes, curio-
sas ou estranhas, chegam a tomar conta dos textos deixando pouco lugar às 
reflexões filosóficas, aos conceitos artísticos ou às considerações técnicas 
que pretendiam enquadrar.

Por vezes, o tom vivencial é tão forte que Raul Lino mais parece um 
comentador de factos e acontecimentos dispersos da actualidade, simples 
amador dos assuntos da arte e, particularmente, da arquitectura, capaz 
de encantar apesar das particularidades do seu humor quase sempre acre, 
amargo e ríspido14, apenas compensado por um intrínseco bom senso a cuja 
razão é difícil resistir mesmo quando efectivamente não se está de acordo.

III
A destreza com que Raul Lino abusa de figuras de estilo, nomeadamente 

da ironia, pode facilmente induzir em erro um leitor esporádico e casual dos 
seus escritos que neles espera reconhecer toda uma panóplia de convicções, 
e que dificilmente será capaz de os encarar como experimentações literárias. 
No entanto, da leitura paciente empreendida para análise e catalogação dos 
inumeráveis escritos referidos no capítulo 2 – Os Escritos do Arquivo Pessoal 
de Raul Lino: cronologias, ressalta como terceira particularidade da obra 
escrita do arquitecto uma intrínseca tendência exploratória que os caracte-
riza como auto-exercícios do espírito.

Emanando directamente das motivações e razões de escrever do arqui-
tecto, esta característica manteve-se muito tempo como uma espécie de indí-
cio improvável. Mas, surpreendentemente, é o próprio Lino que numa nota 
inédita oferece a prova necessária!

No final da década de 1950 Raul Lino deu os primeiros passos para ten-
tar reeditar em livro meia centena dos seus artigos de jornal que tinham sido 
publicados desde 1942, procurando reuni-los numa colectânea de disper-
sos, que teria como título Folhas que o vento leva e subtítulo Arte e Sentido da 
Vida, que nunca chegou a ser concretizada. A listagem inicial era composta 
por quarenta e um artigos, seguida de uma outra com quarenta e sete, para 

14 Infelizmente Raul Lino desenvolve um particular interesse pela referência aos defeitos de tudo e todos como bem 
explica, por exemplo, no artigo “Nobreza” (3 Abril 1963): «Para caracterizar uma pessoa, uma obra ou qualquer outra 
coisa, mais vale às vezes apontar a falta de uma virtude do que mencionar uma mancheia de boas qualidades. Tenho 
sentido isto em muitas ocasiões quando preciso de apreciar a fundo uma coisa qualquer, nomeadamente quando se trate 
de obras artísticas.»
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finalmente conter cinquenta artigos por sugestão do amigo Luís Reis-Santos 
numa carta dirigida ao arquitecto datada de 27 de Novembro de 1959.15

Desde Janeiro desse ano, Raul Lino era colaborador permanente do Diário 
de Notícias, mas não podia antever que na década seguinte iria publicar quatro 
vezes mais artigos na imprensa diária, para chegar a inventariar mais de duzen-
tos. Na recta final dessa proeza, numa pequena nota escrita no primeiro dia do 
ano de 1970 com o título «Razão dos meus artigos», ensaia encontrar a motiva-
ção que imprimiu ao conjunto uma certa intensidade, explicação que reeditaria 
dez meses depois na conferência «A vida corre. O tempo continua» [<P.564]:

«Dada a importância que para mim foram tomando os artigos, nomeada-
mente os que o Diário de Notícias publicou, parece-me útil procurar a sua 
mais funda razão de ser. Esburgando-os de tudo o que é acessório, casual, 
episódico ou contemporâneo à sua respectiva data, julgo descobrir neles a sua 
ultima ratio: – uma necessidade, para mim íntima satisfação, de precisar cla-
ramente os pontos mais importantes para atingir um certo equilíbrio sem o 
qual me parece estúpido viver-se. Devo dizer que o exercício mental a que isto 
me obriga constitui um certo prazer, e, quanto mais difícil é – ou são – de atin-
gir as sensações a que tento dar forma, clara e correcta, maior é o gozo que 
sinto em o conseguir, que é semelhante ao vencer de uma pequena luta ou à 
solução de um problema novo.»16

IV
Claro que estes auto-exercícios mentais de procura de clareza e equilí-

brio pessoal surgem de, ou dão origem a, argumentos que fazem parte da 
referida panóplia de convicções linescas que o arquitecto tenta incansavel-
mente transmitir aos seus leitores e ouvintes:

«Mas se fosse apenas isto, nada adiantaria sobre uma paciência com cartas 
de jogar ou a um entretimento de palavras cruzadas. – A chama (oh! é só 
uma pequena chama, como a de uma lamparina de azeite) que adianta esta 
tensão é o elemento ético que falta e me parece justo mencionar. Bem, é fácil 
compreender que nesta prática a que me tenho dedicado ocorre-me muitas 
vezes a ideia de que as minhas intenções possam porventura interessar uma 
ou outra pessoa das algumas que me lêem. E se isto acontece, então dar-me-ia 
um particular gosto de ter ajudado alguém que ande buscando um sentido à 
nossa vida, ou que procure encontrar um possível equilíbrio que conseguisse 
torná-la mais digna de ser vivida. E com este resultado julgo eu que talvez 
ficasse justificado o meu intento, que é modesto naturalmente pois que não 
pode superar as qualidades de que apenas disponho.»17

Ora, porque atingir e transmitir um estado de equilíbrio nunca é tarefa 
fácil mesmo quando se possuem valores fortes e fincados, com o tempo a 

15 LINO, Raul; SANTOS, Luís Reis – «[Preparação de Edição de Dispersos]». [Dossier: Correspondência, Listas de arti-
gos e Maqueta do livro]. 1959-1969. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1329-1338.

16 LINO, Raul – «Razão dos meus artigos». [Dactiloscrito]. Lisboa. 1 Jan. 1970. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1257.

17 LINO, Raul – «Razão dos meus artigos». [Dactiloscrito]. Lisboa. 1 Jan. 1970. 1 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1257.
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busca de Raul Lino transformou-se num processo permanente de aproxima-
ção progressiva ao âmago das questões que o interessam.

Talvez por isso os seus escritos permanecem revisitáveis, passíveis de 
serem reutilizados, reescritos, retocados, afinados, enriquecidos – caracte-
rística que determina, por fim, uma quarta particularidade da obra escrita de 
Raul Lino que se procurou evidenciar no capítulo 4 – Os Escritos do Arquivo 
Pessoal de Raul Lino: percursos.

Esta revisitação não segue uma lógica predeterminada, surge quando a 
oportunidade se apresenta provocada por algum novo acontecimento ou pela 
recordação de qualquer episódio vivido anteriormente, mas materializa-se 
numa constante viagem dos escritos de Raul Lino ao longo do tempo com sal-
tos frequentes entre contextos de redacção.

Daí a importância de uma leitura global da obra escrita do arquitecto Raul 
Lino a partir do seu próprio acervo como proposta no capítulo 4.

V
A revisitação dos escritos empreendida por Lino não se traduz em alte-

rações profundas de significado. Trata-se sobretudo de aproveitamentos de 
conteúdo, de reforços de exemplos, de aprofundamentos subtis, de olha-
res a partir de outros pontos de vista, mas insistindo sempre nas mesmas 
convicções, ano após ano, década após década, o que contribui para que «a 
coerência da sua argumentação [seja] um dado aceite por todos» como concluía 
Maria Antónia Palla na entrevista realizada em Dezembro de 1970 referida 
na introdução.18

As leituras da obra escrita de Raul Lino apontavam então para duas 
grandes polaridades:  – a dos que o apreciavam e que lhe reconheciam uma 
ancoragem em sólidos pressupostos, numa admirável conciliação da teoria com 
a prática, pedagógica e isenta, apurada e subtil, clara e sedutora, harmoniosa, 
analítica e irreverente, inspiradora nos conceitos teóricos e nos conhecimentos de 
aplicação prática, enriquecida por uma filosofia humana e construtiva, singela 
mas profunda e – a dos que o desprezavam e que apenas lhe encontravam 
afastamento teórico e prático dos problemas da sociedade do século XX, vazio de 
dialéctica entre teoria e prática, superficialidade teórica de argumentação estag-
nada, incapacidade de produção de teoria motivadora numa desarmante ausên-
cia de qualquer linha de investigação em arquitectura.

Não sabemos o que realmente leram ou ouviram uns e outros.
Contudo, é quase certo que ambas as tendências se centravam na lei-

tura dos livros A Nossa Casa. Apontamentos sobre o Bom Gôsto na Construção das 
Casas Simples e Casas Portuguesas. Alguns Apontamentos sobre o arquitectar das 
casas simples – onde todos gostariam de ter encontrado uma base sólida e 
duradoura para o desenho de uma arquitectura (pelo menos mais) portu-
guesa –, e de uns quantos artigos de jornal onde predominou a oposição de 
Lino à adopção de um estilo arquitectónico de carácter, digamos, utilitário e 

18 PALLA, Maria Antónia – “Útil ou nefasto à arquitectura portuguesa? - A grande polémica em torno de Raúl Lino”. O 
Século Ilustrado, nº 1721. Lisboa. (26 Dez. 1970) p. 58-64. AFRL, Armário E.
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internacional, nomeadamente nos edifícios mais representativos do Estado 
Português  – onde todos gostariam de ter encontrado um caminho mais certo 
e seguro para o desenvolvimento de uma arquitectura contemporânea (tam-
bém mais) portuguesa.

Esta dupla militância, que se reflecte numa disposição comum a ambas 
as facções para desejar que a obra construída e escrita de Raul Lino estivesse 
sempre repleta de ensinamentos passíveis de serem reproduzidos, resulta 
de um conjunto de equívocos sobre a verdadeira capacidade de influência de 
Lino no desenvolvimento geral da arquitectura em Portugal, que efectiva-
mente não se vislumbra na documentação consultada por muito elogiosa ou 
áspera que fosse a crítica feita através dos seus textos aos projectos e obras 
de outros arquitectos.

Desiludido pelo fraco sucesso do seu empenho na campanha da Casa 
Portuguesa que o próprio afirma repetidamente ter dado origem a uma grande 
série de imitações desqualificadas, os escritos de Raul Lino, cujo incremento 
começa exactamente quando essa campanha já não o entusiasma, ou seja, a 
partir de meados da década de 1930, são sobretudo obra não de um céptico 
eternamente insatisfeito mas de alguém que busca o sentido, o equilíbrio e a 
dignidade num mundo de incerteza. Neles não se encontram as certezas de 
um tratadista, e talvez ainda menos exemplos que tenham por base a admi-
ração por outros arquitectos ou obras de arquitectura que o inspirem, mas 
antes as conjecturas de um perito em autodivagações que interessam sobre-
tudo ao desenvolvimento pessoal do próprio arquitecto-escritor e à ancora-
gem da sua obra aos conceitos e modos de fazer que tinham servido de base 
à sua formação profissional.

Daí a importância da tese de que o Programa Intelectual e Arquitectónico de 
Raul Lino é ensaístico, defendida através das particularidades de uma árdua 
metodologia de trabalho baseada na exploração de enorme quantidade de 
documentos que procurou encontrar a essência do seu espírito criativo, 
dando origem uma nova atitude de leitura da obra escrita do arquitecto que 
não procura desvendar ou justificar códigos estagnados, mas propõe como 
alternativa a valorização de outros temas, períodos e contextos de produção 
de escritos, por meio de uma revisão bibliográfica radical proporcionada pela 
exploração do Arquivo Pessoal de Raul Lino.

À custa de inúmeras operações filológicas, esta revisão bibliográfica ofe-
rece uma renovada visão da dimensão e da cronologia do conjunto, permi-
tindo aceder mais facilmente a informações até agora quase ou totalmente 
desconhecidas, e contribuindo simultaneamente para a divulgação de escri-
tos inéditos, nomeadamente através da reunião e reconstituição dos escritos 
lidos pelo arquitecto Raul Lino entre 1915 e 1973.

É evidente que a partir dos dados recolhidos se abrem inúmeros campos 
de investigação sobre a vida e obra de Raul Lino que podem justificar outras 
tantas releituras. Um desses caminhos é o do alargamento do estudo das 
histórias dos projectos e obras do próprio Raul Lino até agora muito focados 
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na análise da sua arquitectura doméstica. Outro é o do aprofundamento 
do conhecimento das vicissitudes de inúmeros projectos e obras de outros 
arquitectos e artistas portugueses que foram alvo dos comentários de Raul 
Lino para melhor compreender uns e outros.

Em relação a ambos podemos ainda acrescentar que para um enquadra-
mento geral das acções de Raul Lino, das afinidades e divergências em relação 
a outros artistas e arquitectos seus contemporâneos e da sua relação com as 
individualidades e instituições técnicas e políticas nacionais e internacionais, 
é essencial que outros investigadores possam dedicar atenção às actividades 
colectivas da Repartição de Estudos e Obras de Monumentos da Direcção Geral 
dos Edifícios e Monumentos Nacionais chefiada por Lino entre 1936 e 1949, da 
Delegação das Novas Instalações para os Serviços Públicos também da Direcção 
Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais com a qual o arquitecto colaborou 
depois de se reformar em 1949, da Academia Nacional de Belas Artes da qual 
Raul Lino foi membro fundador e vogal efectivo entre 1932 e 1974, ocu-
pando sucessivamente os cargos de secretário, vice-presidente e presidente, 
e onde juntamente com tantos outros ilustres artistas, arquitectos e historia-
dores de arte participou em decisões e acontecimentos fundamentais da his-
tória da arte e da arquitectura portuguesas, do Conselho de Estética Citadina e 
da Comissão Consultiva Municipal de Arte e Arqueologia da Câmara Municipal de 
Lisboa onde Lino terá representado durante muitos anos a Academia Nacional 
de Belas Artes, e ainda da Câmara Municipal de Sintra para a qual, entre 1952 
e 1969, apreciou pedidos de licenciamento de obras de arquitectura de parti-
culares, zelando pelo cumprimento do Ante-Plano de Urbanização de Sintra da 
autoria do urbanista De Goer.

Em todo o caso, razões de sobra para recordar as palavras de Raul Lino 
num “Artigo Frustado” escrito em 1950  – «Confesso que me senti deveras des-
consolado, e fui-me andando pela rua fora a pensar que neste nosso mundozinho 
desanimador as pessoas se dividem nitidamente em as que não querem saber e as 
que já sabiam tudo. Não há meio termo!»19 –, tendo em conta que nem todo o 
meio-termo é feito de apenas «mais uns mochos de Atenas ([que] como todos 
sabem é a antiquíssima maneira de caricaturar a matéria que nada de novo nos 
vem trazer, que nada adianta sobre o que já é consabido)»20.

VI
Enfim, pessoalmente, face ao desconhecimento inicial da personalidade 

de Raul Lino, ignorando a avassaladora dimensão da sua obra escrita publi-
cada e não publicada e todas as peripécias que dela se podem extrair, surpre-
enderam-me dois aspectos fundamentais.

O primeiro relacionado com a enorme crença do arquitecto Raul Lino na 
intuição como instrumento primordial da criação artística, fruto de uma 

19 LINO, Raul – “Um Artigo Frustrado”. Diário Popular. Lisboa. (17 Junho 1950).

20 LINO, Raul – «José de Figueiredo e o seu tempo». [Conferência proferido no Museu Nacional de Arte Antiga no dia 9 
de Janeiro de 1973 no âmbito das Comemorações do 1.º Centenário do Nascimento do Dr. José de Figueiredo]. [Dactilos-
crito]. Lisboa. Janeiro 1973. 9 f. AFRL, Armário B: RAP (7.º vol.), 1300.
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aptidão natural dos artistas para a observação, estudo e compreensão da 
natureza, da sociedade e da arte, que pode e deve ser constantemente explo-
rada e enriquecida.

O segundo, não menos profundo e complexo, é a sua convicção absoluta 
de que essa mesma apreciação artística da natureza, da sociedade e da arte, 
ao alcance de qualquer pessoa ainda que em níveis variáveis, é o elemento 
essencial para a sobrevivência espiritual do ser humano através de tem-
pos extremamente conturbados, instáveis e imprevisíveis que, tal como nós 
hoje, também Raul Lino viveu.

Estes são porventura os dois motivos universais do seu pensamento que 
lhe permitem manter uma enorme autonomia crítica e que fazem todo o 
sentido quando se reconhecem os valores dos tempos longos.

Por isso, tomou-se  O Valor do Tempo para intitular a presente tese, igual-
mente título de um dos últimos artigos do arquitecto publicado no Diário de 
Notícias em meados de Novembro de 1972 e que protagoniza o final desta 
aventura de leitura do Arquivo Pessoal de Raul Lino.

Como tantas outras vezes, quando Lino escreve um artigo para a 
imprensa quotidiana, o motivo é um acontecimento da actualidade. Neste 
caso escrevia a propósito de uma notícia sobre o novo aeroporto de Lisboa a 
ser construído numa localidade a sul do Tejo. [Desde então, como sabemos, 
passado quase meio século, o tema do novo Aeroporto de Lisboa não deixou 
de ser um caso nacional, qual aventura repleta de estudos multidisciplina-
res de um processo sempre interrompido, provavelmente para o bem e para 
o mal, que ciclicamente volta a preencher a agenda dos sucessivos governos 
portugueses].

Raul Lino, à época com mais de noventa anos, não se deixa impressionar 
pelo ar sobejamente matemático da notícia – áreas de construção, verbas 
necessárias, calendário das obras, «dimensões, quantidades e valores expressos 
quase sempre em moeda corrente». Prefere, claro, «as proporções aos tamanhos, 
as qualidades às quantidades e [aprecia] mais o que é equilibrado do que tudo 
aquilo que [lhe] pareça exorbitante» e gigantesco.

Na verdade o que o preocupava ao escrever o artigo era o espírito em que 
a obra poderia ser concebida perante a evolução permanente mas incerta dos 
avanços tecnológicos constantes quando «já se [anunciava] a suplantação dos 
actuais tipos mais avançados de aviões»! E desenvolve o seu pensamento num 
julgamento sobre a valorização do tempo – que na construção actual de um 
aeroporto é incomparável àquela que, por exemplo, se fazia na edificação das 
catedrais medievais – para logo concluir que o «valor do tempo é flutuante».

A valorização adequada do tempo parece-lhe ameaçada e comprometida 
pelo contemporâneo desprezo pela durabilidade das obras arquitectónicas 
inspirado por falsos e desprezáveis proveitos técnicos e económicos, que 
representa a «absoluta negação» de uma sentença que noutros artigos ante-
riores já tinha apresentado: «“Aedifica quasi semper victurus. Vive quasi statim 
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moriturus.”» – «Criai obras como se fora para a eternidade. Vivei como se logo 
tivésseis de morrer.» 

E, claro, nos novos preceitos de desvalorização da duração em arquitec-
tura, desprezo pela continuidade e pela tradição implícitos, vê Raul Lino 
«um empobrecimento espiritual» contra o qual erigiu todo o seu Programa 
Intelectual e Arquitectónico, resistindo a tudo o que ameaçava destabilizar 
o equilíbrio entre o ser humano e o meio em que vivia e procurando o con-
tacto com um público alargado e heterogéneo com que comunica sobretudo 
através dos seus escritos numa linguagem acessível e sempre em tom de 
conversa.

No entanto, talvez se possa dizer sem erro que Raul Lino se centrou 
demasiadamente na sua própria existência e no seu modo de pensar e tra-
balhar; que apesar de toda a sua vasta cultura e conhecimento sobre outras 
paragens e realidades que evoca positivamente por exemplo em termos de 
educação, de respeito pela natureza, de desenho e vivência das cidades, as 
suas observações e críticas nem sempre tiveram em conta o direito à explo-
ração da diversidade na arte e na arquitectura.

Em 1973, numa última entrevista para a revista Observador, aquando 
da sua última conferência «José de Figueiredo e o seu tempo», esse era um 
aspecto a que dava particular destaque:

«– O que fiz, fiz o melhor possível, mas hoje não voltaria a repeti-lo. 
Mudaram-se de tal maneira as condições de vida, somos hoje de tal maneira 
cosmopolitas, que tal não podia acontecer. É preciso saber desistir.»21

Ou como disse o arquitecto Eduardo Souto Moura numa recente 
entrevista:

«Há [agora] várias arquitecturas. A arquitectura que eu estudei, acabou! Não 
vou ser moralista “aquilo no meu tempo é que era bom”, não é nada disso. 
Existiam determinadas condições que se alteraram. Portanto aquilo a que eu 
chamava arquitectura […] hoje é impossível […] porque não há tempo nem 
dinheiro para a fazer dessa maneira e mesmo que houvesse, não há operários, 
não há artesanato, muitos dos nossos profissionais saíram do país. Existe 
outra maneira de a fazer. […] Não é pior nem melhor, é outro. Tal como o con-
ceito de arquitectura que mudou completamente.»22

21 [ ]; LINO, Raul [entrevistado] – “Raul Lino e o seu mundo”. Observador, nº 115 (Panorama). Lisboa. (27 Abril 1973) 
p. 27-30. AFRL, Armário E.

22 In http://www.diarioimobiliario.pt/Entrevistas/A-arquitetura-que-eu-estudei-acabou
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dade e o potencial. [Orientador: Rui Póvoas]

4 NOVEMBRO 2013

Vogal do júri da Prova de Mestrado Integrado em Arquitectura de
João Paulo Ramos Martins – Aprendendo com Sou Fujimoto. Uma abordagem teórica e prática da 
retórica do arquitecto Sou Fujimoto. [Orientador: Álvaro Domingues]

8 NOVEMBRO 2012

Vogal do júri da Prova de Mestrado Integrado em Arquitectura de
Ana Rita Sequeira Baldaia – A Galeria Interna no Edifício de Habitação Colectiva. [Orientação: 
Marta Rocha]

7 NOVEMBRO 2012

Vogal do júri da Prova de Mestrado Integrado em Arquitectura de
Diana Maria Pinho Neves – O projecto doméstico. A evolução da terminologia do programa da 
casa. [Orientação: Marta Rocha]

25 NOVEMBRO 2011

Vogal do júri da Prova de Mestrado Integrado em Arquitectura de
Nuno Ricardo da Silva Rego – O Terceiro Elemento. A concretização dos limites do espaço. 
[Orientador: José Quintão]

21 NOVEMBRO 2011

Vogal do júri da Prova de Mestrado Integrado em Arquitectura de
Samuel Pereira Pinto – Casa DeLuxe. Paradigmas do luxo arquitectónico.
[Orientador: Marta Rocha].

30 SETEMBRO 2011

Vogal do júri da Prova de Mestrado Integrado em Arquitectura de
Miguel André César Pereira – Tipologia+Programas de habitação social evolutiva no Chile. 
[Orientador: Marta Rocha].
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20 JULHO 2011

Vogal do júri da Prova de Mestrado Integrado em Arquitectura de
Inês Lencastre Fernandes – Representação e Realidade na procura de habitação no centro do Porto. 
[Orientador: Álvaro Domingues].

2 DEZEMBRO 2009

Vogal do júri da Prova de Mestrado Integrado em Arquitectura de
Cláudia Patrícia Pinto Freitas – Transparências: a fachada de vidro como meio para a diluição dos 
limites do habitar. [Orientador: Rui Ramos].

OUTUBRO 2009

Arguente da Prova Final de Licenciatura em Arquitectura de Pedro Lima da Costa – Do processo 
de reabilitação do edifício do Arq. Marques da Silva na rua Alexandre Braga. [Orientador: Nuno 
Valentim].

JULHO 2009

Arguente da Prova Final de Licenciatura em Arquitectura de Patrícia Andreia Gabriel Coelho – 
Arquitectura Prisional em Portugal. Contributo para uma Sistematização Tipológica. [Orientador: 
Joaquim Teixeira].

NOVEMBRO 2008

Arguente da Prova Final de Licenciatura em Arquitectura de Eduardo Henrique Machado Machado 
– Catalisador urbano com estudo de caso: reabilitação de silos para a residência de estudantes do 
Instituto Politécnico de Bragança. [Orientador: António Madureira].

NOVEMBRO 2008

Arguente da Prova Final de Licenciatura em Arquitectura de Rita Machado Lima – Sentidos e 
construções: uma casa numa árvore. [Orientador: Nuno Brandão Costa].

JANEIRO 2007

Arguente da Prova Final de Licenciatura em Arquitectura de Sónia Isabel Guedes Pinto e Sousa 
– A casa da Palmeira, uma construção no Douro: arquitectura portuguesa versos arquitectura 
brasileira. [Orientador: José Quintão].

JANEIRO 2007

Arguente da Prova Final de Licenciatura em Arquitectura de Pedro Dias Gonçalves – Casa-Pátio: 
1934-1962. [Orientador: Domingos Tavares].

NOVEMBRO 2007

Arguente da Prova Final de Licenciatura em Arquitectura de Nuna Filipa da Silva Castro – A casa 
re-localizável. [Orientador: Marta Rocha].

NOVEMBRO 2007

Arguente da Prova Final de Licenciatura em Arquitectura de
Bruno Miguel Serralva da Costa – Casa atípica portuguesa: novas expressões do habitar. 
[Orientador: Marta Rocha].

NOVEMBRO 2007

Arguente da Prova Final de Licenciatura em Arquitectura de Márcia Raquel Torres Reis Areal – 
Arquitectura e alta-costura: do esquiço à passarelle. [Orientador: Marta Rocha].



MARTA ROCHA MOREIRA CURRICULUM VITÆ VI

20 JULHO 2011

Vogal do júri da Prova de Mestrado Integrado em Arquitectura de
Inês Lencastre Fernandes – Representação e Realidade na procura de habitação no centro do Porto. 
[Orientador: Álvaro Domingues].

2 DEZEMBRO 2009

Vogal do júri da Prova de Mestrado Integrado em Arquitectura de
Cláudia Patrícia Pinto Freitas – Transparências: a fachada de vidro como meio para a diluição dos 
limites do habitar. [Orientador: Rui Ramos].

OUTUBRO 2009

Arguente da Prova Final de Licenciatura em Arquitectura de Pedro Lima da Costa – Do processo 
de reabilitação do edifício do Arq. Marques da Silva na rua Alexandre Braga. [Orientador: Nuno 
Valentim].

JULHO 2009

Arguente da Prova Final de Licenciatura em Arquitectura de Patrícia Andreia Gabriel Coelho – 
Arquitectura Prisional em Portugal. Contributo para uma Sistematização Tipológica. [Orientador: 
Joaquim Teixeira].

NOVEMBRO 2008

Arguente da Prova Final de Licenciatura em Arquitectura de Eduardo Henrique Machado Machado 
– Catalisador urbano com estudo de caso: reabilitação de silos para a residência de estudantes do 
Instituto Politécnico de Bragança. [Orientador: António Madureira].

NOVEMBRO 2008

Arguente da Prova Final de Licenciatura em Arquitectura de Rita Machado Lima – Sentidos e 
construções: uma casa numa árvore. [Orientador: Nuno Brandão Costa].

JANEIRO 2007

Arguente da Prova Final de Licenciatura em Arquitectura de Sónia Isabel Guedes Pinto e Sousa 
– A casa da Palmeira, uma construção no Douro: arquitectura portuguesa versos arquitectura 
brasileira. [Orientador: José Quintão].

JANEIRO 2007

Arguente da Prova Final de Licenciatura em Arquitectura de Pedro Dias Gonçalves – Casa-Pátio: 
1934-1962. [Orientador: Domingos Tavares].

NOVEMBRO 2007

Arguente da Prova Final de Licenciatura em Arquitectura de Nuna Filipa da Silva Castro – A casa 
re-localizável. [Orientador: Marta Rocha].

NOVEMBRO 2007

Arguente da Prova Final de Licenciatura em Arquitectura de
Bruno Miguel Serralva da Costa – Casa atípica portuguesa: novas expressões do habitar. 
[Orientador: Marta Rocha].

NOVEMBRO 2007

Arguente da Prova Final de Licenciatura em Arquitectura de Márcia Raquel Torres Reis Areal – 
Arquitectura e alta-costura: do esquiço à passarelle. [Orientador: Marta Rocha].

MARTA ROCHA MOREIRA CURRICULUM VITÆ vii

ACTIVIDADES DE EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA NOVEMBRO – DEZEMBRO 2013

Co-responsável pelo acompanhamento da visita às instalações da FAUP da Comissão 
de Avaliação Externa dos Ciclos de Estudos: MIArq e PDA da Agência de Avaliação e 
Acreditação do Ensino Superior (A3ES)

JULHO 2007 – OUTUBRO 2009

FAUPvisitas. Docente responsável
Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto
Criação, organização e gestão de um serviço de acolhimento para os inúmeros visitantes do 
património edificado da FAUP.

JULHO 2002 – JANEIRO 2003

Membro da comissão de organização da Anuária’02 – Mostra de Trabalhos de Alunos 
da FAUP
Exposições na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto e na Galeria 

INVESTIGAÇÃO DESDE 2009

Investigadora
Atlas da Casa. Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo (FCT)
[http://www.ceau.arq.up.pt/grupo.asp?id=6]

INTERESSES DE 
INVESTIGAÇÃO Habitação unifamiliar e plurifamiliar. Cenários domésticos.  

Arquitectura de museus e estratégias de exposição.  
Escritos de arquitectos.  
Metodologias de Intervenção no Património Arquitectónico.

PUBLICAÇÕES  ROCHA MOREIRA, Marta – “Cenários Domésticos. Casa-Museu – Acumulação e Experimentação”. 
In Actas – 3.º Congresso Internacional Casa Nobre – Um Património para o futuro – 2, 3 e 4 de Dezembro 
de 2011, Casa das Artes de Arcos de Valdevez, Setembro de 2013.
https://drive.google.com/folderview?id=0B7gTbanG6F6MODRmZE1ISHF3Mm8&usp =sharing

ROCHA MOREIRA, Marta – Da Casa ao Museu: adaptações arquitectónicas nas casas-museu em 
Portugal. Porto: Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, Outubro 2006.
https://sigarra.up.pt/faup/pt/publs_pesquisa.FormView?P_ID=4336
http://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/53514

ROCHA MOREIRA, Marta – A casa que ainda não temos… Porto: Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto, Outubro 2001.
https://sigarra.up.pt/faup/pt/publs_pesquisa.FormView?P_ID=4338
http://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/53955

COMUNICAÇÕES ORAIS 3 ABRIL 2014

Raul Lino e as Conferências no Brasil
Comunicação oral no colóquio C+C+W 2014, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto.

18 MAIO 2013

Processos de revisitação na obra de Raul Lino: a Casa de Santa Maria
Conferencista convidada do evento Duas casas, Duas Mundividências Roteiro, Biblioteca 
Conde Castro Guimarães/Casa de Santa Maria, Câmara Municipal de Cascais, Dia Internacional 
dos Museus.
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27 OUTUBRO 2012

Raul Lino. Leituras cruzadas da sua acção na arquitectura e na decoração dos Palácios Nacionais
Comunicação oral no IV Colóquio de Artes Decorativas: O Móvel e o seu Espaço, Escola Superior de 
Artes Decorativas da Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva/Centro de Estudos de Artes Decorativas.

13 JULHO 2012

Variações de «As Casas Portuguesas do século XVIII» por Raul Lino
Comunicação oral no Seminário A Casa: Recuperação e Usos, XI Congresso Internacional de Reabi-
litação do Património Arquitectónico e Edificado, Casa das Histórias Paula Rego, Cascais.

3 FEVEREIRO 2012

O Corte Habitado: cruzamentos disciplinares
Conferencista convidada do Curso de Artes Plásticas e Arquitectura do Mestrado Integrado em 
Arquitectura, Escola Superior Artística do Porto. 

7 FEVEREIRO 2012

Da casa ao museu: histórias possíveis para a (re)construção do lugar
Conferencista convidada do Curso de Animação e Produção Cultural, Escola Superior Artística do Porto.

3 DEZEMBRO 2012

Cenários Domésticos. Casa-Museu : acumulação e experimentação
Comunicação oral no 3.º Congresso Internacional Casa Nobre – Um património para o futuro, Casa 
das Artes, Arcos de Valdevez.

13 ABRIL 2012

Coupe d’une maison parisienne le 1er Janvier 1845. Cinq étages du monde parisien
Comunicação oral no colóquio C+C+W 2011, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto.

6 MAIO 2011

A modernidade de uma estética da memória: dilemas do património arquitectónico 
através da obra de Raul Lino
Aula a convite do Prof. Arq. Rui Ramos na unidade curricular “Cultura e Habitar”, Programa de 
Doutoramento em Arquitectura, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto.

31 OUTUBRO 2008

Da casa ao Museu: mecanismos de reapropriação
Comunicação oral no 1.º Encontro Internacional de Casas-Museu: As Casas-Museu, Do Passado aos 
Novos Desafios – Casa de Camilo, S. Miguel de Seide, Vila Nova de Famalicão.

COMUNICAÇÕES EM PAINEL JULHO 2015

Casa rv
Exposição das 17 Obras Seleccionadas do PNAM’15 – Prémio Nacional de Arquitectura em Madeira, 
Estação de Metro de São Bento, Porto.

SETEMBRO 1999

Projecto IV. Casa da Arquitectura
Painel, Anuária’99 – Mostra de Trabalhos de Alunos da Faculdade de Arquitectura da Universidade 
do Porto, sob orientação do Arq. Henrique Carvalho.

SETEMBRO 1998

Projecto III. Reestruturação e Complemento de uma Área em Transformação
Painel, Anuária’98 – Mostra de Trabalhos de Alunos Faculdade de Arquitectura da Universidade do 
Porto, sob orientação do Prof. Arq. Bernardo Ferrão.
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PROJECTOS DE 

ARQUITECTURA 2000-2009

Arquitecta. Profissional Liberal
Projectos em co-autoria com o Arq. Fabien Vacelet
–  Casa rv, V. N. de Gaia. 2009-2014. Projectos e obra.
–  Laborial. Stand Normédica. Exposição de mobiliário. 2009. Projectos e obra.
–  Laborial. BLAU. Linha de mobiliário de Laboratório. 2008. Projecto, produção e catálogo. 
–  Porto de Vinho, Porto. Exposição itinerante da Câmara Municipal do Porto. 2007. Projectos e 

obra em colaboração com o Atelier da Imagem.
–  Centros Escolares de Celorico de Basto, Fermil e Mota. 2007.  Primeiros classificados nos 

três concursos lançados pela Câmara Municipal de Celorico de Basto em co-autoria com os 
Arquitectos Carlos Guimarães e Luís Soares Carneiro.

–  CRIF. Sala Polivalente, Fátima. Ginásio, sala de espectáculos e festas para crianças com multide-
ficiências. 2006. Licenciamento e Execução.

–  Casa 4 x 4, Póvoa de Midões, Tábua. Residência de férias a construir pelo cliente em atelier com 
montagem posterior no terreno. 2005. Estudo Prévio.

–  Arquivo Vincent Dioh, Matosinhos. Mobiliário de arquivo para pinturas de um menino autista. 
2005. Estudo Prévio e projecto de execução.

–  CRIF. Colónia de Férias, Nazaré. Colónia de férias para 40 crianças com multideficiências. 2004.  
Estudo Prévio. 

–  Atelier da imagem, Porto. Reorganização e mobiliário. 2004. Projectos e obra.
–  Edifício de habitação, Estremoz. Quatro lojas e sete apartamentos. 2003.  Estudo Prévio.
–  Quinta da Pitança, Santo Tirso. Reconstrução da casa da quinta. 2003.  Estudo Prévio.
–  Escritório do Advogado Júlio Oliveira, Fátima. 2003.  Estudo Prévio.
–  CRIF. Lar Residencial, Fátima. Lar para 14 jovens com multideficiências. 2003. Estudos Prévios, 

Projectos de Licenciamento e Execução.
–  Piscina Dr. Cesaltino, S. Mamede, Batalha. 2003. Estudo Prévio.
–  Ecodimulti, Ourém. Estudo da fachada. 2002. Estudo Prévio.
–  Casa da Taberna, Fátima, Ourém. Recuperação da casa e do hangar, arranjos exteriores. 2002. 

Projecto de Licenciamento.
–  Casa da Travessa do Eirado, Praia da Granja. Recuperação e Ampliação. 2002. Projecto de 

Licenciamento.
–  Zona comercial: cinema, comércio, escritórios, supermercado, Castelo Branco. 2000. 

Estudo Prévio.

2002

Arquitecta colaboradora
Traço Banal, Arquitecto José Paulo dos Santos, Porto
–  Tribunal do Trabalho, Porto. Concurso.
–  Museu de Lamego. Concurso internacional de recuperação e ampliação
–  Entreposto Alto do Vieiro, Leiria. Projecto de execução de dois stands de automóveis.
–  Casa Pissarra, Afurada, V. N. de Gaia. Projecto de execução.
–  Casa Dessa, Porto. Desenhos de apoio à obra.
–  Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Beja. Concurso em 

co-autoria com a Arq. Luísa Penha.
–  Hotel na Maia. Programa-base.

SETEMBRO 2000 – MARÇO 2001

Arquitecta estagiária
Atelier de Emmanuelle & Laurent Beaudouin, Nancy, França
–  La nature Invisible. Retrospectiva da obra do Atelier Beaudouin no Musée de Beaux-Arts de 

Nancy. Acompanhamento da obra de carpintaria.
–  Musée Matisse de Le Cateau-Cambresis. Recuperação e ampliação. Projecto de execução, 

desenhos de apoio à obra e projecto museográfico.
–  Collège de Montaigu Heillecourt. Anteprojecto.
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–  Collège de Duttlenheim, Alsácia. Concurso.
–  Médiathèque de La Ciotat. Concurso: coordenação geral do projecto.

PRÉMIOS  2015

1.º Prémio PNAM’15
Prémio Nacional de Arquitectura em Madeira (EDIÇÃO 2012-2014)

AIMMP. Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário em Portugal
Atribuído à obra da Casa rv – Projecto em co-autoria com o Arq. Fabien Vacelet. 
[http://aimmp.pt/pnam15]

2008 
Melhor Trabalho de Museologia 2007 
APOM. Associação Portuguesa de Museologia, Portugal
Atribuído à dissertação de mestrado Da Casa ao Museu: adaptações arquitectónicas nas 
casas-museu em Portugal.

2007

1º prémio
Concurso de Projecto do Centro Escolar de Celorico de Basto 
Concurso de Projecto do Centro Escolar da Mota
Concurso de Projecto do Centro Escolar de Fermil de Basto 
Câmara Municipal de Celorico de Basto, Portugal
Projectos em co-autoria com os arquitectos Fabien Vacelet, Carlos Guimarães e Luís Soares Carneiro.

LÍNGUAS IDIOMA COMPREENSÃO LEITURA FALA ESCRITA

Português Excelente Excelente Excelente Excelente
Francês Excelente Excelente Excelente Excelente
Espanhol Excelente Excelente Elementar Bom
Inglês Bom Bom Elementar Bom

Porto, Agosto, 2015
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–  Collège de Duttlenheim, Alsácia. Concurso.
–  Médiathèque de La Ciotat. Concurso: coordenação geral do projecto.

PRÉMIOS  2015

1.º Prémio PNAM’15
Prémio Nacional de Arquitectura em Madeira (EDIÇÃO 2012-2014)

AIMMP. Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário em Portugal
Atribuído à obra da Casa rv – Projecto em co-autoria com o Arq. Fabien Vacelet. 
[http://aimmp.pt/pnam15]

2008 
Melhor Trabalho de Museologia 2007 
APOM. Associação Portuguesa de Museologia, Portugal
Atribuído à dissertação de mestrado Da Casa ao Museu: adaptações arquitectónicas nas 
casas-museu em Portugal.

2007

1º prémio
Concurso de Projecto do Centro Escolar de Celorico de Basto 
Concurso de Projecto do Centro Escolar da Mota
Concurso de Projecto do Centro Escolar de Fermil de Basto 
Câmara Municipal de Celorico de Basto, Portugal
Projectos em co-autoria com os arquitectos Fabien Vacelet, Carlos Guimarães e Luís Soares Carneiro.
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