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Resumo 
Os objetos de estudo do presente trabalho de dissertação de mestrado são as 

pinturas murais produzidas ao longo do período de permanência do sistema político 

ditatorial do Estado Novo com principal incidência sobre as obras que se encontram no 

centro da cidade do Porto e que abrangem uma baliza cronológica entre 1944 e 1962, 

tornando-se o nosso desígnio, compreender a pintura mural nas suas circunstâncias 

técnicas e históricas como reflexo do modernismo nacional. Recorremos à problematização 

do conceito de modernismo português, para a compreensão do próprio contexto. 

Abrangendo um estudo de fontes, debruçamo-nos também sob diversas formas de 

expressão artística adotadas na época, como a arquitetura, a escultura e a pintura pelo 

principal motivo que estas são demonstrativas do reacender da integração de todas as artes 

num mesmo projeto criativo, como forma de valorização, readaptando os hábitos artísticos, 

das épocas áureas da história da arte.  

Paralelamente foi criado um roteiro de localização das pinturas murais no Estado 

Novo na cidade do Porto. Este foi registado e acompanhado por um minucioso 

levantamento fotográfico, levantamento do estado de conservação e principalmente 

determinação in situ das técnicas de produção artística aplicadas por cada pintor 

responsável pelas obras identificadas.  

Concluímos que a intenção de projetar o modernismo em Portugal tem sido 

interpretada de diversas formas consoante os autores. Concluímos, também, que a procura, 

na época, de práticas corretas da produção artística dos frescos e a correta utilização das 

suas nomenclaturas não foram totalmente concretizadas.  

 

Palavras-chave: Pintura Mural, pintura a fresco, Estado Novo, Emboço, Reboco, 

Modernismo. 
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Abstract 
The objects studied in this dissertation are mural paintings produced during the 

political dictatorship known as “Estado Novo”. Its main focus is on mural paintings that 

belong to the city center of Porto, in which they cover a chronological period between 

1944 and 1962. The study and understanding of mural art through its technical and 

historical circumstances is the main subject as a reflection of the Portuguese modernist 

movement. We questioned the concept of Portuguese Modernism in order to understand 

the proper historical context. Covering a vast reading of various sources, as well as 

scrutinizing the various forms of artistic expression adopted at that time, we studied 

architecture, sculpture and painting for the reason that these art forms are demonstrative of 

the restitution of the integration of all art forms in one creative project. Therefore, there 

was a knew appreciation and artistic re-adaptation from the recognized golden eras of art 

history. 

 

In parallel, a route map has also been created indicating the exact location of all the 

existing mural paintings that belong to “Estado Novo” in the city center of Porto. This was 

registered online, accompanied by a detailed photographic survey. We also determined the 

conservation conditions of each painting and, through in situ observations, which 

techniques were applied by each painter. 

 

We came to the conclusion that the intent of modernism in Portugal can be 

interpreted in various forms, depending on the authors and that the demand and results 

expected at the time by the mural paintings (being manly wanted and preferred frescos) 

and the proper use of their terminologies, were not completely achieved. 

 

Key-words: Mural Painting, fresco painting, Estado Novo, Arriccio, Intonaco, 

Modernism. 
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Introdução 
O estudo da história e da sua arte proporciona o acesso a um tempo construído por 

mãos idênticas às nossas, conhecem-se séculos compostos por vontades e intenções de 

pessoas que terão tido também a capacidade de sentir. A leitura do século XX, um século 

único e com acontecimentos que marcaram a alteração da consciência da história da 

Humanidade, faz-nos pensar se alguma vez os aplicadores das ideologias e os 

provocadores das guerras mundiais teriam consciência ou pelo menos sentido das 

consequências das suas ações.  

Com o decorrer dos anos, não se poderá desprezar que o distanciamento temporal 

provocará alguma incompreensão do século referido, onde os jovens investigadores do 

presente, nunca sentiram as consequências diretas de uma grande guerra, somente temos 

acesso à sua memória por testemunhos. Este distanciamento provoca alguma falta de 

apreensão do clima vivido no passado, que afeta diretamente o seu dia-a-dia. Em efeito um 

jovem investigador do século XXI da União Europeia pode cair tendencialmente no erro de 

desenvolver ideias e conceitos incoerentes, baseados numa visão incompleta e deturpada 

da própria história, perante as diferentes interpretações.  

O final do primeiro quartel do séc. XX motivou observações tal como: Quando é 

preciso escolher entre liberdade e erudição, quem não dirá que prefere mil vezes a 

primeira?1 Provoca uma vontade de se querer conhecer a origem e a necessidade de ter de 

haver uma escolha entre erudição e liberdade. Aquando se vive com acesso fácil e 

constante aos dois, faz com que as palavras proferidas não passem, por vezes, por 

substantivos desvalorizados. 

O desenvolver da presente dissertação, é realizado com o reconhecimento de que a 

produção artística é o reflexo da vivência da sociedade e das suas experiências perante a 

sua história. Procura-se conhecer o contexto sociocultural e de que forma foi refletido o 

papel da arte durante a época do Estado Novo na cidade do Porto através da pintura mural. 

A fonte documental principal será maioritariamente composta por estudos em arquivos 

distritais do Porto e também Lisboa, como o Arquivo Histórico da Câmara Municipal do 

Porto (Casa do Infante), Biblioteca Municipal do Porto, Arquivo da Faculdade de Belas 

Artes da Universidade do Porto, Arquivo da Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto, Arquivo da antiga Direção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, hoje 

designada como SIPA (Sistema de Informação para o Património Arquitetónico) gerido 
                                                
1 MEILE, Pierre - Expériences de vérité ou autobiographie par M. K. Gandhi. Paris: Presses 

Universitaires de France, 1950, p. 187. 
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pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), Arquivo do Ministério de 

Obras Publicas e o arquivo do Ministério da Justiça. Pretende-se elaborar uma comparação 

destes com o produto artístico final dos interiores e exteriores dos edifícios construídos 

entre 1944 e 1962. Aliada a este ponto pretendemos conhecer também aos ideais políticos 

da época, através da comparação entre as pinturas murais de propaganda ditatorial 

nacional.  

A baliza cronológica e local determinado é exclusivo e pertencente às datas de 

produção das primeiras pinturas murais até à última na cidade do Porto. Mas considera-se 

todo o tipo de documentação aliada às influências das decisões e gostos presentes antes e 

depois das datas determinadas, no Porto e em todo o território nacional, não sendo a baliza 

proposta intencionalmente rígida e limitadora. 

A principal metodologia aplicada foi com base na avaliação e interpretação de 

todos os objetos existentes que foram identificados e associados ao tema descrito. Iniciou-

se com a leitura extensiva dos principais autores que já teriam desenvolvido investigações 

sobre o modernismo. Sem ter existido nenhuma discriminação relacionada com o tipo de 

objeto de arte estudado, focando exclusivamente na compreensão dos principais métodos e 

dilemas descritivos do modernismo português. As mesmas leituras aliaram-se à 

identificação de documentos primários da época como discursos, catálogos, exposições e 

coletâneas publicadas e editadas pelas identidades do Estado. Onde se pôde recolher 

referências às intenções responsabilizantes dos diversos papéis impostos às artes. Foi-nos 

fundamental a compreensão da ênfase simbólica e seletiva das formas de expressão e 

momentos de divulgação aplicadas.  

No final do extensivo levantamento bibliográfico, que permitiu conhecer que havia 

um reduzido número de publicações exclusivamente debruçadas sobre a pintura mural, e 

com o reconhecimento de haver somente referências aos murais como complemento 

embelezador das outras artes: registou-se que até a data, foi estudada a contextualização 

sociocultura, a arquitetura, a escultura e a pintura de cavalete. As referências mais 

extensivas, mas também ainda muito incompletas surgem na leitura de biografia específica 

de pintores. Identificamos somente referências breves e pouco analíticas das intenções dos 

muralistas. Os pintores mais estudados são Dordio Gomes e Almada Negreiros, mas as 

mesmas limitam-se ao reconhecimento da existência das próprias pinturas mural. Não foi 

registado uma análise crítica das capacidades de aplicação das boas práticas e 

metodologias de produção artística da pintura mural nem a justificação da origem do 

reacender da vontade de o produzir, ao longo do modernismo.  
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Toda esta dificuldade e escassez de dados, foi suportada também pela incompleta 

organização dos arquivos históricos, em particular o da Faculdade de Belas Artes da 

Universidade do Porto e o arquivo histórico do Ministério das Obras Públicas. Não 

apresentam uma catalogação completa e ordenada de toda a documentação da época 

estudada. Isto obrigou a uma constante estratégia física e psicológica movimentada entre 

os vários arquivos, para a interligação de dados que permitiriam responder às diversas 

questões que iriam consecutivamente surgindo na identificação de novos documentos. 

Toda a investigação foi aliada a uma constante procura de apoios por parte das identidades 

que estariam envolvidas de uma forma direta ou indireta com a época referida. Recorreu-se 

à marcação de entrevistas a artistas, bem como a historiadores de arte, conservadores 

restauradores, arquitetos, arqueólogos e por várias vezes a amigos, colegas e familiares que 

poderiam ter presenciado, lido ou identificado momentos complementares à compreensão 

do clima vivenciado aquando da produção das pinturas murais. 

A estrutura base da organização da redação da dissertação é composta por dois 

volumes, é focada sobre uma ordem descritiva dos pensamentos tidos ao desenvolver a 

investigação. No primeiro volume, inicia-se a compreensão analítica do conceito do 

modernismo em Portugal, complementada pela compreensão descritiva do papel das artes 

em território nacional no século XX. Consecutivamente é aliado a contextualizações 

sociocultural nacional e internacional, como meio de perceção de todos os processos 

ditatoriais totalitários e autoritários vivenciados na Europa. Esta análise permitiu-nos focar 

numa segunda parte, dedicada à pintura mural. Sendo o mesmo construído com um 

pograma analítico que permite conhecer a origem da readaptação, reutilização e renascer 

do gosto pelas técnicas da pintura sobre um suporte mural. Esta estortura permite chegar ao 

último capítulo desenvolvido, que consiste na descrição de uma plataforma online, de 

acesso facilitado com o formato de um roteiro. Vindo a culminar na conclusão, através da 

descrição do momento em que 13 pintores criaram 79 pinturas murais na cidade do Porto, 

aliados a uma aprendizagem analítica das técnicas de produção artística, em que nem todos 

responderam às exigências da técnica de produção artística de pintura mural. 

O segundo volume é composto por duas partes, uma documental e outra 

exclusivamente digital, sendo as duas complementares uma à outra. A sua secção 

documental consiste na explicação textual de como se poderá proceder à pesquisa 

facilitada dos dados disponibilizados na secção digital, através da compreensão das tabelas 

analíticas desenvolvidas. Permitindo o acesso a todos os dados analíticos, documentais e 

iconográficos registados e estudados ao longo da investigação. 
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Estado da Questão 
A reflexão do estado da presente questão e as respostas a ela associadas é escassa, 

dentro da área científica de História de Arte. Mas identificam-se diversas publicações que 

abrangem o tema da pintura mural em Portugal, por diversos autores, mas as mesmas, não 

se debruçam sobre a época marcada pelo modernismo. São exclusivas do fim da idade 

Média e do início da Idade Moderna nas regiões do Norte e no Alentejo. Os principais 

autores como Dalila Rodrigues2 e Paula Virgínia de Azevedo Bessa3, dedicam-se 

principalmente à descrição do contexto sociocultural e as técnicas de produção artística 

presente nas pinturas murais que se encontram em locais litúrgicos no Norte do País e 

Catarina Vilaça de Sousa4 é responsável pelas publicações que abrangem a mesma 

contextualização litúrgica, com o reconhecimento da existência de pinturas murais que se 

encontram na região do Alentejo. Todos estes autores complementaram as suas 

investigações em parceria com a área de Conservação e Restauro, contendo sempre o apoio 

e cooperação do conservador-restaurador especializado em pintura mural, Joaquim Inácio 

Caetano, mas também um escritor assíduo sobre a pintura mural e a sua história da Arte.  

Identificamos autores como Flórido de Vasconcelos5, Maria de São José Pinto 

Leite6 e Eduarda Moreira da Silva7, que se debruçaram principalmente sobre a pintura 

mural produzida ao longo das diversas épocas. Mas apresentam-se exclusivamente na 

vertente produtiva sobre um suporte em estuque, não tendo sido pontos de relevância que 

tenha influenciado as conclusões obtidas na presente investigação.  

Dividimos o trabalho apresentado em duas principais secções, uma primeira que 

foca o reconhecimento do papel do modernismo em Portugal, em parceria com a 

compreensão do contexto sociocultural nacional e internacional. E uma segunda dedicada 

ao ressurgimento do gosto e à forma aplicada das técnicas das pinturas murais na cidade do 

modernismo em Portugal, em parceria com a compreensão do contexto sociocultural, 

                                                
2 RODRIGES, Dalila - A pintura Mural portuguesa na região Norte: Exemplares dos séculos XV e 

XVI. in A colecção de pintura do Museu de Alberto Sampaio, séculos XVI – XVIII. Lisboa: Instituto 
Português de Museus, 1996. 

3 BESSA, Paula Virgínia de Azevedo - Pintura Mural do fim da idade Média e do inicio da Idade 
Moderna no Norte de Portugal. Braga: Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, 2007, Tese 
de Doutoramento. 

4 SOUSA, Catarina Vilaça de - Roteiro do Fresco. Associação de Municípios do Alentejo Central, 
2003. 

5 VASCONCELOS, Flórido - Os Estuques do Porto. Porto: Câmara Municipal do Porto, 1997. 
6 LEITE, Maria de São José Pinto. Estuques no século XX no Porto: a oficina Baganha. Porto: 

Reimpressão, 2008. 
7 SILVA, Eduarda Moreira da - Revestimentos decorativos tradicionais de cal e estuque em 

Portugal.  Porto : UCP, Escola das Artes, 2008. 
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estudamos principalmente autores como Rui Mário Gonçalves8, José Augusto França9, 

António Manuel Nunes10, Lúcia Almeida Matos11, Jorge Ramos Ó12 e Bernardo Pinto de 

Almeida13. Todos estes referem-se ao modernismo, em avaliação das artes e intenções 

desenvolvidas ao longo da época do Estado Novo, como um utensílio prático que não foi 

na sua totalidade moderna. Como complemento deste conceito, achamos necessário 

também proceder à leitura de diversas publicações da época, com intenção de avaliar a 

consciência teórica vivenciada pelas artes perante os objetivos aplicados pelo estado. Para 

tal recorreu-se principalmente a documentos de autoria de António Ferro.  

António Ferro, em coletânea editada nos finais dos anos 40 e inícios da década de 

50 pelo S.N.I14, reúne um conjunto de discursos de 1934 até 1948. Estes proferidos 

principalmente nas entregas dos prémios literários, eram também aliados a edições de 

discursos de Oliveira Salazar. Aqui surge rentabilizada uma ideia que já os filósofos 

cristãos condenavam abertamente: a autonomia da arte. Onde se propõe em alternativa uma 

arte socialmente empenhada, dependente do primado moral, austera e educativa. Mas os 

discursos permitiram-nos conhecer qual o fundamento ideológico determinado pelo Estado 

Novo na primeira metade do séc. XX, e o papel responsabilizante das artes. Em 

conformidade com o autor António Manuel Nunes, esta Era de produção artística precisava 

de ser filtrada e matizada, de modo a corresponder a funções morais, políticas e 

pedagógicas, que o Estado lhe passou a atribuir15. Abriu-se uma nova conjuntura de 

apaziguamento de mecenato oficial, colaboracionismo voluntário, pautado pelo desejo de 

                                                
8 GONÇALVES, Rui Mário - História da Arte em Portugal: Pioneiros da Modernidade. Vol. 12. 

Lisboa: Alfa, 1986; GONÇALVES, Rui Mário. Pintura e escultura em Portugal – 1940 a 1980, volume nº 
44. Lisboa: Biblioteca Breva, 1991; GONÇALVES, Rui Mário. História da Arte em Portugal: Pioneiros da 
Modernidade. Vol. 12. Lisboa: Alfa, 1986. 

9 FRANÇA, José – Augusto - História da Arte em Portugal: O Modernismo. Lisboa: Editorial 
Presença, 2004; FRANÇA, José Augusto. A Arte em Portugal no Século XX. Venda Nova: Bertrand, 1991; 

10 NUNES, António Manuel - Espaços e Imagens da Justiça no Estado Novo – Templos da Justiça e 
Arte Judiciaria. Coimbra: Minerva Coimbra, 2003. 

11 MATOS, Lúcia Gualdina Almeida - Escultura em Portugal no século XX (1910 – 1969) – 
Academias, Modernismo e vanguardas. Porto: Faculdade de Belas – Artes da Universidade do Porto, Julho 
de 2003, Tese de Doutoramento, vol. I e II. 

12 Ó, Jorge Ramos - Modernidade e Tradição - algumas reflexões em torno da exposição do mundo 
português, in Estado Novo: Das origens ao Fim da Autarquia (1926 - 1959), volume II, Lisboa: Editorial 
Fragmentos, 1987. 

13 ALMADA, Bernardo Pinto de - Pintura Portuguesa no Século XX. Porto: Lello & Irmão, 1993. 
14 FERRO, António - A política do espírito e os prémios literários do S.P.N: discurso prenunciado 

em 21 de Fevereiro de 1935. Lisboa: Edições do Secretariado de Propaganda Nacional, [S/d]; FERRO, 
António. Apontamentos para uma exposição. Lisboa: Edições SNI, 1948; FERRO, António. Arte moderna. 
Lisboa: Edições SNI, 1949; FERRO, António. Artes decorativas. Lisboa: Edições SNI, 1949; FERRO, 
António. Prémios literários: 1934-1947. Lisboa: S.N.I, 1950; 

15 NUNES, António Manuel - Espaços e Imagens da Justiça no Estado Novo – Templos da Justiça e 
Arte Judiciaria. Coimbra: Minerva Coimbra, 2003. 
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fazer obra, de granjear em estatuto social solidamente reconhecido, onde caberia ao artista, 

difundir bom gosto, o amor à arte e aos monumentos, educar a nobreza de carácter, com 

força de vontade.  

No final da segunda guerra mundial, uma época contemporânea às publicações dos 

discursos de António Ferro e Oliveira Salazar estudadas, a situação sociocultural, sofre 

uma alteração marcante. Através da leitura das publicações da autora Margarida 

Acciaiuli16, conhece-mos A Exposição do Mundo Português, sendo um momento marcante 

para a determinação dos princípios impostos e aceites pelas artes produzidas e aplicadas 

em todo território nacional. 

A secção que consideramos como uma segunda parte é composta por três capítulos 

complementares, que permitem conhecer as principais características das Pinturas Murais 

do Estado Novo na cidade do Porto. Focamos inicialmente no estudo do tema da 

Integração das Três Artes em Portugal, onde se recorreu principalmente à leitura do 

doutoramento de Lúcia Almeida Matos17 e o Harnet Senie18. Este serviu como um ponto de 

partida para reconhecimento das principais fontes primárias e periódicas complementares 

ao tema. Mas os documentos que deram a conhecer as aplicações teóricas desta integração 

na sua totalidade e em particular no Porto foram as fontes primárias e da época, existentes 

no Arquivo da Faculdade de Belas Artes do Porto. Através da leitura de diversas atas, 

memorandos, catálogos e cartas registadas, de pintores, escultores e arquitetos, que 

também eram professores, como Carlos Ramos, Dordio Gomes e Barata Feyo, reconhece-

se um objetivo claro em aplicar, deste não tão novo conceito.  

Para o estudo da pintura mural, é essencial a compreensão das técnicas de produção 

artística da mesma. Como elemento fulcral, desenvolvemos um capítulo exclusivamente 

dedicado a este tema, sendo o mesmo, um principal ponto de partida para a realização do 

levantamento das pinturas murais na cidade do Porto. Além de nos termos baseado sobre 

os conceitos práticos e teóricos apreendidos ao longo do exercício de conservadora-

restauradora especializada em conservação e restauro de pintura mural, a principal e única 

publicação utilizada foi a de Paulo Mora, Paula Mora e Paul Philippot19. Um livro que se 

                                                
16 ACCIAIUOLI, Margarida - Exposições do estado novo: 1934-1940. Lisboa: Livros Horizonte, 

1998. 
17 MATOS, Lúcia Gualdina - Almeida. Escultura em Portugal no século XX (1910 – 1969) – 

Academias, Modernismo e vanguardas. Porto: Faculdade de Belas – Artes da Universidade do Porto, Julho 
de 2003, Tese de Doutoramento, vol. I e II. 

18 SENIE, Harnet - Studies in the Development of Urban Sculpture: 1950 – 1975. New York: New 
York University, 1995. 

19 MORA, Paolo, MORA, Laura, PHILIPPOT, Paul - Conservation of Wall Paintings. Londres: 
ICCROM, Butterworths, 1984. 
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dedica exclusivamente à pintura mural em todas as épocas registadas da sua existência, e 

consequentemente das suas técnicas de conservação e restauro. Apresentado este ponto, foi 

possível desenvolver confiantemente o último capítulo. Desenvolvido com base na criação 

individual de fichas técnicas das pinturas murais no Porto. Procedendo à avaliação in situ e 

a olho nu e atribuindo-lhes uma catalogação específica com base num princípio 

alfanumérico. Complementámos o estudo das fontes periódicas e primárias existentes em 

Arquivos como o da Biblioteca Municipal do Porto, SIPA / IHUR e da Faculdade de Belas 

Artes da Universidade do Porto.  

Identificaram-se breves publicações especificamente debruçadas sobre as técnicas 

de produção da pintura mural, mas estas foram desenvolvidas por um dos próprios pintores 

e principais responsáveis pela sua adoção na cidade portuense, Dordio Gomes. Mais tarde 

também o professor e pintor António Quadros, em parceria com a Faculdade de Belas 

Artes, lança uma pequena edição na própria faculdade dos escritos de Dordio Gomes, 

sobre a mesma técnica, vindo a ser mais tarde adaptada por Flórido Vasconcelos a uma 

edição e publicação da Câmara Municipal do Porto. Como não foram identificado nenhum 

autor da área de História da Arte ou de Conservação e Restauro que desenvolvesse um 

texto especificamente sobre todo o tema adotado, complementámos obrigatoriamente o 

estudo, com a inserção e avaliação das biografias de cada um dos 13 pintores muralistas. E 

para tal apoiamo-nos principalmente sobre os estudos da autora Laura Castro20, escritora 

focada e elegantemente dedicada aos pintores que optaram ao longo da sua carreira, 

expressar a sua arte em qualquer tipo de formato que surgisse sobre uma estrutura 

muralisada.  

 

 

 

 

 

                                                
20 CASTRO, Laura; MACHADO, Fátima - Dordio Gomes: frescos. Câmara Municipal, Matosinhos: 

1997; CASTRO, Laura - Júlio Resende – Tentação da Pintura Ocidental. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa 
da Moeda, 1999; CASTRO, Laura - Augusto Gomes. Matosinhos: Edições ASA, 2000;  CASTRO, Laura - 
António Sampaio – Sobreviver na (e à) Sensibilidade. António Sampaio (1916 -1994) - O Homem e a Obra. 
Porto: Arvore – Cooperativa de Actividades Artísticas, C.R.L, 2004; CASTRO, Laura - A pintura de 
Guilherme Camarinha (antes e depois da tapeçaria) in “Guilherme Camarinha: 1912 – 1994”. Porto: Museu 
Nacional de Soares dos Reis, 2003. 
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1. As Artes como utensílio do Estado Novo 

A alterabilidade das artes ao longo dos tempos reflete a mutabilidade das 

mentalidades vividas, atestadas como voláteis e influenciáveis pelos meios sociais. É, no 

entanto, difícil determinar precisamente o que é influenciador, se é a necessidade da 

expressão artística que influência a alteração do clima social, ou se será a sociedade que 

influência a alterabilidade das artes, ou se tudo decorre em forma de osmose.  

A palavra moderno é determinada como um contraponto ao que é excedido, e 

chama-se genericamente modernismo ao conjunto de movimentos culturais, escolas e 

estilos que interpuseram as artes no início do século XX. É baseado na ideia de que as 

formas acostumadas das artes, as organizações sociais e a vida quotidiana conhecidas até 

então, se tornaram superadas e foi considerado fundamental abandonar-se o que era 

obsoleto, para a criação de uma nova sociedade. Esta foi uma constatação motivadora da 

ideia de se ultrapassar os aspetos conhecidos até então da existência humana, para ser 

substituída a tradição por novas formas progressistas. Como exemplo temos o manifesto de 

Walter Gropius (1919), em que se referia que a expressão plástica tinha como fim último a 

construção e que adorná-la era um papel nobre das artes já ultrapassada.21 

O modernismo em Portugal desenvolveu-se aproximadamente no início do século 

XX até ao final do Estado Novo, na década de 1970 e o presente capítulo, ambiciona 

funcionar como um meio de compreensão do conceito de modernidade no panorama 

nacional. É determinado por autores como Rui Mário Gonçalves, que o movimento 

apadrinhado pelo Estado Novo é apenas um “modernismo” decorativo e pouco moderno 

no que se refere às artes plásticas22, pretende-se assim averiguar se assim terá sido na sua 

totalidade.  

O início do Modernismo Português ocorreu num momento em que o panorama 

mundial estava profundamente perturbado. Presenciava-se a Revolução Russa em 1917 e o 

eclodir da primeira grande Guerra em 1914. Em Portugal estava em jogo a posse das 

colónias e em 1911 foi eleito o primeiro presidente da República, a sociedade portuguesa 

vivia uma situação de crise aflautada e de uma considerada desagregação de valores.  

                                                
21 Manifesto da Bauhaus: (Consult. 4 de Janeiro de 2012) Disponível em www: 

http://www.arkitekturbo.arq.br/bauhaus_manifesto_por.html. 
22 GONÇALVES, Rui Mário - História da Arte em Portugal: pioneiros de modernidade. Lisboa: 

Publicações Alfa, 1993, p. 166. 
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É proferido que os principais artistas modernistas portugueses se iniciaram através 

da sua emigração para Paris, com uma temperada de bolsas oficias 23, resultando em cerca 

de vinte artistas, quase todos Pintores, que partiram para França no princípio do século, 

em busca de aprendizagem24. Um tipo de aprendizagem que não existia nas escolas 

Academicistas portuguesas e como resultado, presenciou-se em 1911 os primeiros 

expositores livres, na Exposição dos Livres25 e em 1912 em Lisboa, a 1ª Exposição dos 

Humoristas Portugueses. Aquando da criação da 2ª Exposição dos Humoristas Portugueses 

(1913), as novidades artísticas traziam uma ganga de importação, por vezes indiscreta mas 

necessária para provocar a rutura de gosto que se anunciava26 e a par destes vinham a 

público obras com maior responsabilidade pictórica27. Os inúmeros exemplos de artistas 

modernistas que trabalharam na área da caricatura, documentaram uma relação que evolui, 

em muitos casos, no sentido da incorporação, nas práticas artísticas, de “liberdade” 

formais traduzidas por estilizações e distorções até ai reservadas apenas para um mundo 

da imagem popular, distinto da expressão visual erudita28.  

Em 1914, segundo José Augusto França, em consequência do então já habitual 

Salão da Primavera da Sociedade Nacional das Belas – Artes (SNBA), surgiria pela 

primeira vez, em Portugal, e em forma de reportagem a expressão: “modernistas” (…) O 

termo surgia (…) com sentido genérico e incerto (…)29, mas no ano seguinte no Porto 

abrir-se uma exposição nomeada de Humoristas e Modernistas.  

Este movimento, segundo o mesmo autor, poderá ser divido em duas principais 

gerações. Uma primeira composta por pintores nascidos nas décadas de 80 e 90 do século 

XIX, que atingem o seu ponto mais elevado de produção artística nas décadas de 1910 e 20 

e que motiva a publicação da revista Orpheu em 1915, de modo polémico mas geradora 

das forças modernistas que vigorariam até 1940. Esta geração é principalmente marcada 

pela presença de Amadeo de Souza Cardoso, Santa - Rita Pintor, Cristiano Cruz, Correia 

Dias e Almada Negreiros. A segunda, nascida desde os primeiros anos do século e até 

cerca de 1915, e surgida nas lides artísticas já na segunda década, mas sobretudo ao 

                                                
23 FRANÇA, José Augusto - O Modernismo na Arte Portuguesa, vol. 43. Lisboa, Biblioteca Breve, 

1991, p. 8. 
24 Ibidem, p. 8. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem, p. 9. 
27 Ibidem, p. 8. 
28 MATOS, Lúcia Gualdina Almeida - Escultura em Portugal no século XX (1910 – 1969) – 

Academias, Modernismo e vanguardas. Porto: Faculdade de Belas – Artes da Universidade do Porto, Julho 
de 2003, Tese de Doutoramento, vol. I e II, p. 57. 

29 FRANÇA, José Augusto - O Modernismo na Arte Portuguesa, vol. 43. Lisboa, Biblioteca Breve, 
1991, p. 10. 
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longo dos anos 3030, é composta por: Eduardo Viana, Dordio Gomes, Abel Manta, Carlos 

Botelho, Lino António, Júlio Soares, Augusto Gomes, Estrela Faria, Magalhães Filho, 

Manuel Lapa, Guilherme Camarinha, Francisco Franco, Diogo de Macedo, Tomás de 

Melo, José Tagarro, Paulo Ferreira, Carlos Carneiro, Eduardo Malta, todos eles com 

semelhantes tendências decorativas, mas que marcaram os valores plásticos e revelaram 

boa consciência31. Sendo ainda necessário, José Augusto França referir que por razões 

normais de idade e de atividade, muitos deles passaram os meados do século, e com eles 

se observou também a presença de gente da primeira geração32. Mas, independentemente 

da avaliação dos tipos de gerações, que poderão ter existido, conhece-se que todos 

sofreram as mesmas influências do mesmo contexto internacional de forma direta ou por 

partilha de experiências, tendo eles demonstrado ao longo das suas carreiras a sua 

apreensão de uma capacidade avaliadora e interrogativa, perante as artes que viriam e 

vieram a produzir. 

  A necessidade de avaliar a história de arte diante parâmetros compartimentados, 

poderá motivar a existência de fatores limitadores, sendo este tema de gerações 

modernistas, um tema que ainda deverá ser questionado. Mas independentemente dos 

nomes dos autores e da forma como se desenvolveram, toda a contextualização 

sociocultural do início do século XX, motivou o aparecimento de uma necessidade de 

romper com o passado. Assumiu-se um carácter anárquico, com um sentido demolidor e 

irreverente, acompanhado por um nacionalismo com múltiplas facetas (o nacionalismo 

crítico, que retoma uma postura crítica, irónica e questiona a situação social e cultural do 

país, e um nacionalismo ufanista, ligado principalmente às posturas da extrema-direita). 

1.1.  Modernismo Português v. “Modernismo” 

Para que se compreenda a Arte em Portugal no século XX, é necessária a 

compreensão da realidade política que é claramente informadora da realidade cultural e 

artística vivida. Uma parte substancial do século XX português sucedeu sob a orientação 

da Ditadura Militar (1926 – 1933) e do Estado Novo (1933 – 1974). As suas principais 

bases orientadoras e ideológicas instauradas foram Deus, Pátria, Família e Trabalho, que 

                                                
30 FRANÇA, José Augusto - O Modernismo na Arte Portuguesa, vol. 43. Lisboa, Biblioteca Breve, 

1991, pp..33 e 34. 
31 Ibidem, p. 40. 
32 Ibidem, p. 34. 
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associados dão origem ao nacionalismo do regime33. Este nacionalismo aliciou o Estado 

Novo em manter uma responsabilidade de dignidade, independência e integridade da 

pátria, tendo sido afirmado claramente, que apenas este regime o poderia realizar com 

êxito34. Assim, a História e as tradições foram recorridas pelo Estado Novo em três 

vertentes e foram sustentadas pela Política de Espírito, fundamentadas pelo jornalista 

António Ferro e inspiradas pelo processo ditatorial italiano, instaurado por Benito 

Mussolini35.  

Pôs-se em processo, a exaltação de um fenómeno representativo e 

consequentemente projetos da imagem de Portugal, composto por portugueses que sempre 

desejaram ser independentes. Esta era aliada à criação de uma avassaladora intenção de 

sacrifício pelo bem da nação de indivíduos pertencentes à história, tendo sido 

continuamente afirmado e fundamentada a tese de que o território nacional sempre teve 

uma propensão para a liberdade face ao resto da Península Ibérica. A história foi utilizada 

como um fundamento ideológico para a elevação da qualidade do herói António Oliveira 

Salazar, do Estado Novo. 

Foi projetado, a nível nacional e internacional, como o homem que foi capaz de 

resolver o mais grave problema nacional, o descalabro económico e financeiro, e foi capaz 

de devolver à nação um sentimento de dignidade36, já à muito apetecida. A imposição desta 

imagem aliada à tradição foi continuamente utilizada para também se afirmar o valor do 

coletivo social, encerrada pelos vernáculos de uma cultura popular. Tendo o regime desta 

forma sublimado um segundo herói, o povo. Ele era representativo da nação, ajustado às 

ideologias historiográficas, construído à luz de uma interpretação de multidões com uma 

aura de santidade, com um sentido de heroicidade nacionalista insuperável. Sendo o 

principal objetivo, criar-se um sentido centralizadora no país, sem base exclusiva na 

vontade política das elites37. Estas características afirmadas como objetivos ideológicos, 

são idênticas a qualquer outro movimento ditatorial de estrema direita, que surgiam pela 

                                                
33SALAZAR, António de Oliveira - Discursos e notas Políticas, Coimbra Editora, 2ª ed., vol. II, 

Coimbra, 1946, p. 130 a 135: "Não discutimos Deus; não discutimos a Pátria; não discutimos a Autoridade; 
não discutimos a Família; não discutimos o Trabalho.". 

34 Ibidem. 
35 Cf. FERRO, António - Viagem à Volta das Ditaduras. Lisboa: Empresa do Diário de Notícias, 

1927 e MATOS, Lúcia Gualdina Almeida. Escultura em Portugal no século XX (1910 – 1969) – Academias, 
Modernismo e vanguardas. Porto: Faculdade de Belas – Artes da Universidade do Porto, Julho de 2003, Tese 
de Doutoramento, vol. I e II., p. 60. 

36 FERRO, António - Salazar. O homem e a sua obra. Imprensa Nacional de Publicidade, Lisboa, 
1933, p. 12.  

37 LIRA, Sérgio - Arte Portuguesa do século XX [Consult. 4 de Janeiro de 2012] Disponível em 
www: http://www2.ufp.pt/~slira/artigos/arte_port_xx.pdf. 
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primeira vez como estratégia política em território europeu38, claramente reacionárias ao 

clima socioeconómico e político vivido ao longo do século XIX. Mas a metodologia 

adotada para a implementação deste ‘espírito’ é retratável de formas diversas.  

O papel da arte assume uma responsabilidade irrefutável e claramente refletora das 

intenções permitidas pelos estados que a adotaram como utensilio, surgindo pela primeira 

vez nos países ditatoriais europeus, ministérios de propaganda vincadamente aliadas á 

produção artística. Perante os diferentes interesses, maioritariamente económicos, de cada 

país assumiram-se tipos de movimentos ou estilos artísticos destintos, que foram variáveis 

de país para país, consoante o tipo de imagem que cada grupo pretendia prosperar ao longo 

dos tempos. Em Portugal pretendeu-se demonstrar que eramos um país moderno, que se 

tinha já abandonado os hábitos do século XIX e a melhor forma de o fazer foi apadrinhar o 

movimento modernista (tal como na Itália), até porque este movimento era esperado pelos 

jovens artistas da época que não se demonstravam como tolerantes perante os hábitos e 

gostos artísticos academicistas, demasiadamente impregnados na cultura de todos os 

portugueses.  

Este ponto de vista das ideias interpretativas da história nacional, poderá baralhar 

qualquer leitor consciente. O Estado Novo sempre pretendeu a glorificação da tradição, 

mas utilizou o movimento moderno para o fazer: isto é um contra senso, o moderno não 

pode ser tradicional, porque são opostos, a intenção do moderno é romper com o 

tradicional. Esta dualidade é refletida nas obras que foram encomendadas pelo Estado, e 

produzidas pelos artistas apadrinhados pelo mesmo. No entanto, a questão matem-se: por 

não ter respondido na totalidade aos elementos formais do movimento moderno, faz com 

que a arte produzida em Portugal durante o Estado Novo, deixa de ser modernista?  

1.1.1. “Modernismo” 

O conceito, aqui apresentado como “modernismo”39, avalia o movimento auxiliado 

pelo Estado Novo, como um movimento moderno mas não na sua totalidade, dai 

apresentar a palavra entre aspas. José Augusto França, a propósito da Exposição do Mundo 

Português com uma avaliação da Arquitetura nela produzida, também se refere ao mesmo 

tema como: formas modernas e formas laboriosamente estilizadas do passado, em 

                                                
38 Cf. FERRO, António - Viagem à Volta das Ditaduras. Lisboa: Empresa do Diário de Notícias, 

1927. 
39 GONÇALVES, Rui Mário - História da Arte em Portugal: pioneiros de modernidade. Lisboa: 

Publicações Alfa, 1993, p. 166. 



20 
 

desejada garantia nacionalista40. Segundo o António Manuel Nunes, sobre a mesma 

Arquitetura e em particular sobre as encomendas realizadas pelo Ministério das Obras 

Públicas e Comunicações (MOPC), afirma que na década de 30, os aspetos da linguagem 

arquitetónica, procuraram refletir sobre as suas conivências o movimento moderno, a 

tradição clássica e um ocasional estilo nacional em parceria com as Arquiteturas 

regionais41. A autora Lúcia Almeida Matos refere-se á escultura e aos escultores da mesma 

época como: incluindo na designação de modernistas, são numerosas as obras de gosto 

oitocentistas. De fato, mesmo aquelas Esculturas de características claramente 

modernistas, nunca estabeleceram ruturas, nunca pretenderam definir novos cânones, ou 

filiar-se em qualquer grupo ou escola vanguardista42 (referente a Francisco Franco, Diogo 

de Macedo, Canto da Maia, António de Azevedo e Raul Xavier). O autor Jorge Ramos Ó 

refere-se a este ponto, como uma produção da verdade e a repressão43, onde existiria um 

rigoroso conservadorismo disfarçado por um chamado modernismo. 

Bernardo Pinto de Almeida confere que:  

Em 1940, o Estado Novo, vai-se projetar de uma forma megalómana através da 

grande Exposição do Mundo Português. Esta constituirá o momento glorificador45, mas 

também derradeiro da preconizada Política de Espírito de António Ferro, que já vinha 

desde 1937, a ser marcado nas diversas exposições internacionais (de Nova York e Paris) 

                                                
40 FRANÇA, José Augusto - O Modernismo na Arte Portuguesa. vol. 43. Lisboa, Biblioteca Breve, 

1991, p. 89. 
41 Cf. NUNES, António Manuel - Espaços e Imagens da Justiça no Estado Novo – Templos da 

Justiça e Arte Judiciaria. Coimbra: Minerva Coimbra, 2003. 
42 MATOS, Lúcia Gualdina Almeida - Escultura em Portugal no século XX (1910 – 1969) – 

Academias, Modernismo e vanguardas. Porto: Faculdade de Belas – Artes da Universidade do Porto, Julho 
de 2003, Tese de Doutoramento, vol. I e II, p. 68. 

43 Ó, Jorge Ramos - Os anos de ferro: o dispositivo cultural durante a "política do espírito", 1933-
1949: ideologia, instituições, agentes e práticas. Lisboa: Estampa, 1999, p. 33. 

44 ALMADA, Bernardo Pinto de - Pintura Portuguesa no Século XX. Porto: Lello & Irmão, 1993, p. 
71. 

45 Ó, Jorge Ramos - Modernidade e Tradição - algumas reflexões em torno da exposição do mundo 
português, in Estado Novo: Das origens ao Fim da Autarquia (1926 - 1959), volume II, Lisboa: Editorial 
Fragmentos, 1987 e ACCIAIUOLI, Margarida - Exposições do estado novo: 1934-1940. Lisboa: Livros 
Horizonte, 1998. 

A década de 30 - 40 foi no contexto da arte nacional, o período de consolidação 
de um afinidade estética e ética de muitos dos artistas portugueses com o regime: não 
apenas no que se refere à quase unânime vinculação dos artistas às encomendas e aos 
Salões oficiais, como sobretudo à sua adesão a um programa estético que tentava 
conciliar produção artística e acção de propaganda política. (…)44 
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ou nas diversas exposições patrocinadas pelo S.P.N/S.N.I46 em território nacional. Mas 

ainda em 1950, o S.N.I publicava textos e discursos que proliferavam as mesmas intenções 

perante a arte chamada de modernista, com a intenção de continuar a controlar a situação 

nacional.47 

Considera-se que a arte moderna em Portugal, nas décadas de 30 e 40 e continuada 

na década de 50, foi manipulada por discursos, pela criação de prémios e pelo aumento de 

encomendas, que motivariam os artistas a abdicar conscientemente da sua liberdade de 

expressão, devido à aceitação do seu papel perante a sociedade. 

1.1.2. Modernismo Português 

Na continuada leitura dos autores já referidos, levanta-se questões e problemas que 

não são fáceis de resolver. Mas nas mesmas, encontram-se alguns fatores das fontes 

periódicas e primárias, a que tiveram acesso no desenvolver  das suas teses e que consoante 

a sua forma de interpretação, poderão permitir diversas conclusões. O presente subcapítulo, 

complementado pelo próximo: “Exposição: 30 Anos de Cultura Portuguesa” organizada 

pelo S.N.I em 1958, pretende expor alguns elementos que foram apresentados pelos 

mesmos autores, mas que deverão, possivelmente, ser interpretados de uma outra forma. 

Propondo-se, assim, uma nova reavaliação dos fatores que levam a considerar que o 

modernismo português, poderá ser geralmente e resumidamente interpretada como 

“modernismo”.  

A necessidade de colocar em questão as teses referidas deve-se a uma sensação de 

que a leitura dos mesmos, acompanhado pela observação das obras encomendadas pelo 

Estado Novo, motiva uma necessidade de complementação. A sensação referida surge e 

estimula também a observação de que não se poderá utilizar a forma interpretativa referida 

(“modernismo”) como tal, por os autores somente mencionarem as artes produzida pelo 

Estado Novo, pertencentes às décadas dos 30 e 40. Isto, porque o mesmo estado político 

referido permaneceu até 1974 e conhece-se que a criação de gavetas cronológicas 

organizadamente compartimentadas e avaliadora, claramente apresentam-se como um 

método interpretativo que poderá ser limitador se for considerado como dogmático.  

                                                
46 Ó, Jorge Ramos - Modernidade e Tradição - algumas reflexões em torno da exposição do mundo 

português, in Estado Novo: Das origens ao Fim da Autarquia (1926 - 1959), volume II, Lisboa: Editorial 
Fragmentos, 1987. 

47 Cf. capítulo Discursos proferidos pelo SNI/SPN. 
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Lúcia Almeida Matos, apresenta uma tese extensa, havendo por vezes elementos 

que consoante a sua interpretação, poderão fundamentar uma nova reabertura de avaliação 

das artes encomendadas na época do Estado Novo.  

Sobre o I Salão dos Independentes de 12 de Maio de 1930 no SNBA, a autora 

refere que a imprensa anunciava a abertura de exposições com antecedência e que se criou 

expectativas no Porto e em Lisboa, momento em que no “Diário de Notícias”, António 

Pedro (futuro artista plástico), anuncia como objetivo de iniciativa integral, para além da 

exposição propriamente dita:  

Em 1930, com esta exposição, organizada já por elementos pertencentes à 

considerada segunda geração de artistas modernos nacionais, referido pelo José Augusto 

França, pretendia-se, segundo Lúcia Almeida Matos, fazer um ponto de situação do 

modernismo em Portugal, uma espécie de balanço, partindo do pressuposto que uma etapa 

estaria concluída e uma nova era se abriu, (…) incluindo-se não só a Pintura e a 

Escultura, mas também a Arquitetura e através do programa cultural que acompanhava a 

exposição, igualmente a literatura e a música49. A mesma autora refere, que o catálogo da 

exposição se constitui como um documento exemplar demonstrativo das ideias, bem como 

das práticas de um significativo número de autores do modernismo português, que por 

vezes se apresentam contraditórias e confusas, mas mesmo assim dos testemunhos 

registados predominam reflexões sobre o que seria o “moderno”. Segundo Almada 

Negreiros, é como ser elegante: não é uma maneira de vestir, mas sim uma maneira de 

ser50 e antipaticamente Diogo de Macedo acrescenta em tom de manifesto, que a 

inquietação das artes da Academia, e as suas fogueiras – que ainda algumas ardem – são 

                                                
48 Diário de Lisboa. 22 de Março 1930, p.5 in  MATOS, Lúcia Gualdina Almeida. Escultura em 

Portugal no século XX (1910 – 1969) – Academias, Modernismo e vanguardas. Porto: Faculdade de Belas – 
Artes da Universidade do Porto, Julho de 2003, Tese de Doutoramento, vol. I e II., p. 127. 

49 MATOS, Lúcia Gualdina Almeida - Escultura em Portugal no século XX (1910 – 1969) – 
Academias, Modernismo e vanguardas. Porto: Faculdade de Belas – Artes da Universidade do Porto, Julho 
de 2003, Tese de Doutoramento, vol. I e II., p. 127. 

50 Catalogo do I Salão dos Independentes, Lisboa, 1930 in MATOS, Lúcia Gualdina Almeida - 
Escultura em Portugal no século XX (1910 – 1969) – Academias, Modernismo e vanguardas. Porto: 
Faculdade de Belas – Artes da Universidade do Porto, Julho de 2003, Tese de Doutoramento, vol. I e II, p. 
128. 

(…) demonstrar a Portugal rotineiro da pacata à Laveleiro, ao Portugal e 
sobretudo Lisboa dos prédios sem casa de banho, que há quem saiba a sua posição 
geográfica dentro da Europa (…) de provas, que depois dos necessários desvios plásticos 
e sónicos dos artistas da revolução, desvios que foram tiros no mau gosto imperdoável do 
fim do século XIX, ficou uma Arte séria e sóbria, inteligente e viva, de que se pode 
discordar, mas a que se tem de tirar o chapéu48. 
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os sistemas. Há que substituir os auto-de-fé por atos de fé51. Sendo que, no manifesto que 

acompanhava a exposição, se podia também ler o texto escrito por António Pedro:  

Estes elementos lidos, contextualizados e com a observação das obras apresentadas 

na exposição referida, claramente deverão ser tidos em conta como manifestos modernistas 

portugueses por demonstrarem a vontade de romperem com os paradigmas do séc. XIX. 

Mas reconhece-se que não foram totalmente capazes de se distanciar das influências 

tradicionais nacionais, bem como, por os mesmos referidos virem a ser os responsáveis 

pelas mesmas exposições e diversas obras patrocinadas pelo estado poucos anos depois.  

Um dos principais elementos que motivam a adoção do modernismo pelo Estado 

Novo, também poderá advir dos manifestos, artigos e encontros que existiram e se 

proclamavam pelos modernistas antes da instauração do sistema ditatorial em 1933. 

Durante esta época de pré instauração ditatorial, regista-se contínuos apelos à intervenção 

do Estado para a necessária proteção das artes e dos artistas, resultante da gravíssima 

situação económica em que se encontrava o país, nos finais dos anos 20 e se prolongava 

pela década de 30. O tema referido por José Augusto França, Lúcia Almeida Matos e 

António Manuel Nunes, é associado à situação económica debilitada dos artistas plásticos, 

vindo a ser denunciada em várias instâncias, como em 1940 na revista Civilização, onde se 

afirma que exposição há em que não se vende um quadro. (…) Pintores louvados pela 

crítica, que não venderam para pagarem sequer as molduras 53. E antes, em 1931, no 

“Notícias Ilustrado” publicava-se o resultado de um inquérito a vários artistas, entre os 

quais Diogo de Macedo, conclui que em Portugal não valia a pena em termos económicos 

ser Pintor ou Escultor… Era a Crise!... que atingia aquelas formas de ganhar a vida com 

a produção de obras que não são imprescindíveis para a vida material do dia-a-dia54. Ou 

na revista A Cidade referia-se em reação ao reduzido número de visitas do II Salão dos 

                                                
51 Ibidem. 
52 Catalogo do I Salão dos Independentes, Lisboa, 1930 in MATOS, Lúcia Gualdina Almeida - 

Escultura em Portugal no século XX (1910 – 1969) – Academias, Modernismo e vanguardas. Porto: 
Faculdade de Belas – Artes da Universidade do Porto, Julho de 2003, Tese de Doutoramento, vol. I e II., p. 
128. 

53 Civilização, Maio 1930, p. 93 in Ibidem p. 149. 
54 Noticias Ilustrado, 27 de Dez. 1931 in Ibidem, p. 149. 

(…) Hoje já não é preciso dar pontapés na barriga do burguês. O burguês de hoje 
encolhe a barriga para nos deixar passar. (…) Chegamos portanto á altura de construir. 
Nós não precisamos destruir coisa nenhuma, o que tinha de ser destruída já anda a cair 
de podre. (…)52 
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Independentes que os Escultores que se façam canteiros e os Pintores fotógrafos se 

querem ganhar a vida55. 

Lúcia Matos continua este tema e refere que no ano de 1933, a imprensa portuguesa 

começa a divulgar as medidas adotadas pelos governos da Bélgica, da França e dos 

Estados Unidos da América pelo presidente Roosevelt, e regista-se a sugestão que também 

em Portugal seria necessário destinar verbas específicas para a aquisição de obras de arte 

diretamente aos artistas e para a decoração de edifícios. E que se fizessem pequena 

colecções de obras de artistas portugueses que pouco a pouco se iriam transformando em 

verdadeiros museus locais56. Bem como a 26 de Novembro de 1933, o “Globo” publica um 

texto de Manuel Mendes onde refere que pretende-se pôr em marcha uma política 

governamental de apoio aos artistas, baseada na constatação de que “não são apenas os 

artistas que necessitam do Estado – este precisa dos artistas (…) para a sua 

propaganda”57. Vindo a ser sustentada e reforçada esta vontade mais uma vez em 1934 

pelo ponto de vista de Margherita Sarfatti, em Veneza, que o Estado não deverá então 

desempenhar um papel de mero distribuidor de prémios mas antes o de distribuidor de 

trabalhos vivos58. 

Sabe-se também, que em Fevereiro de 1933, a Comissão de Defesa dos Interesses 

dos Artistas, criada em 1931, na SNBA, então presidida pelo Diogo de Macedo59, 

apresenta ao Governo um documento onde se enunciavam os principais problemas com 

que se debatia a atividade artística em Portugal e ao mesmo tempo se propunham soluções 

concretas para os problemas vividos. Refere-se que o ensino do desenho nas escolas 

primárias deveria passar a ser exercido por artistas profissionais, deveria haver um reforço 

da componente de ensino artístico nas escolas de artes decorativas e industriais e que 

deveria haver abertura de escolas livres para o ensino das artes. Bem como o estado 

deveria promover a decoração dos edifícios a construir pelo estado, incluindo as dos 

municípios, com peças decorativas para jardins, praças e avenidas e que deveria haver um 

aumento das verbas e aplicar na aquisição de obras de arte para os museus. Continuando 

                                                
55 A Cidade, 25 de Maio de 1931 in Ibidem, p. 149. 
56 Diário de Lisboa, 24 de Maio, 1933 in MATOS, Lúcia Gualdina Almeida - Escultura em Portugal 

no século XX (1910 – 1969) – Academias, Modernismo e vanguardas. Porto: Faculdade de Belas – Artes da 
Universidade do Porto, Julho de 2003, Tese de Doutoramento, vol. I e II., p. 149. 

57 Globo, 25 Novembro 1933, p. 5 in Ibidem, p. 149. 
58 MATOS, Lúcia Gualdina Almeida - Escultura em Portugal no século XX (1910 – 1969) – 

Academias, Modernismo e vanguardas. Porto: Faculdade de Belas – Artes da Universidade do Porto, Julho 
de 2003, Tese de Doutoramento, vol. I e II, p. 149. 

59 Composta também pelos arquitetos Carlos Ramos, Paulino Montês, Jorge Sagurado, Cristino da 
Silva, Escultores Francisco Franco, Rui Gameiro, Maximiano Alves, Pintores Lino António, Jaime Martins 
Barata, Bernardo Marquês, e o jornalista António Ferro, Luís Teixeira e Noberto Araújo 
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com a sugestão da construção de habitações e de ateliês de renda económica para os 

artistas, a necessidade de haver uma maior utilização de artistas gráficos nas publicações e 

cartazes, e finalmente a proposta da criação de um subsecretariado de Belas - Artes60.  

Segundo a autora já referida, alguns pontos do documento apresentado foram, no 

entanto, sendo satisfeitos61 e que aquando este estímulo fora captado pelo estado, escolherá 

António Ferro, (que ocupa o papel de liderança no Secretariado de Propaganda Nacional - 

S.P.N), para atender preferencialmente os artistas mais jovens modernos, associados a uma 

liberdade de ação. Motivando uma coexistência pacífica, por parte de maior parte dos 

artistas perante o regime ditatorial instaurado. 

Uma das situações mais elucidativas, sobre este momento e que melhor permite 

conhecer a forma como o Estado Novo era recebido pela sociedade de então, é o 

testemunho de Almada Negreiros que refere num banquete de comemoração da I 

Exposição de Arte Moderna que mais do que com júbilo, é com grande respeito que vejo 

pela primeira vez na minha terra, os poderes políticos ao lado da arte mais nova de 

Portugal62, vindo a ser sustentada no mesmo evento pela citação do escultor Francisco 

Franco, que refere a primeira vez que em Portugal os intelectuais mandam (…) mandam 

pela voz do Dr. Oliveira Salazar63. 

Muitas publicações comprovam que na época os artistas (e claramente não só eles), 

sentiram-se satisfeitos com as novas medidas instauradas pelo Estado Novo e que a 

generalidade da sociedade se identificava com os objetivos gerais pretendidos e expressos 

pelos movimentadores nacionais da arte moderna. Esta questão comprova ainda a ideia do 

Estado Novo ter sido constantemente percebido como algo negativo na sociedade 

Portuguesa, (sendo alimentada nas interpretações gerais pós 25 de Abril de 1974), é 

preconcebida. E é com espanto e dificuldade que se aceita a mentalidade do início do séc. 

XX, onde se aprovou na sua totalidade a instauração de um sistema ditatorial de estrema 

direita como algo positivo, inovador e necessário para resolver os problemas existentes na 

época.  

                                                
60 Diário de Notícias 7 de Dezembro 1967, p. 7 in MATOS, Lúcia Gualdina Almeida - Escultura em 

Portugal no século XX (1910 – 1969) – Academias, Modernismo e vanguardas. Porto: Faculdade de Belas – 
Artes da Universidade do Porto, Julho de 2003, Tese de Doutoramento, vol. I e II, p. 151. 

61 MATOS, Lúcia Gualdina Almeida - Escultura em Portugal no século XX (1910 – 1969) – 
Academias, Modernismo e vanguardas. Porto: Faculdade de Belas – Artes da Universidade do Porto, Julho 
de 2003, Tese de Doutoramento, vol. I e II, p 152. 

62 ALMADA, Negreiros - José de. Obras Completas. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 
1990) Vol. VI, p. 11. 

63 Diário de Noticias, 25 de Fevereiro, 1935 in MATOS, Lúcia Gualdina Almeida - Escultura em 
Portugal no século XX (1910 – 1969) – Academias, Modernismo e vanguardas. Porto: Faculdade de Belas – 
Artes da Universidade do Porto, Julho de 2003, Tese de Doutoramento, vol. I e II, p. 155. 
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No continuar das leituras dos documentos, deparamo-nos com outros textos escritos 

pelos mesmos pintores e escultores. Logo em 193564, Almada denuncia a relação 

estabelecida entre os artistas e o Estado, onde refere oficialmente a melhor posição que 

atingirá o artista português é a de protegido (…) A resposta da colaboração particular ou 

oficial com os artistas, nicles! Nada mais do que aquele, gesto público, particular ou 

oficial, de dar de comer a galinha. E em 1957, Diogo de Macedo a respeito do escultor 

Francisco Franco irá concluir que o artista procura estímulos e só encontra – quando 

encontrar protecção (…) o auxílio é interesseiro e quando favorece, agradava-lhe a Arte. 

É o caso dos “morchados”, das encomendas, das medalhas, dos subsídios, quando cortam 

as liberdades em que os sonhos e o ideal querem progredir65. Assim, se enunciava o 

embaraço que António Ferro enfrentava com a sua Política de Espírito e ao qual, em último 

análise, não iria conseguir dar resposta. A metodologia de proteção aos artistas mais jovens 

pelo Estado revelou-se, a médio prazo, mais prejudicial do que benéfica. Esta situação logo 

identificada por diversos artistas da época, artistas que, como já referido antes, José 

Augusto França classifica-os pelos valores plásticos e revelaram boa consciência66. 

 É necessário, ainda, referir a importância de outras medidas instauradas durante a 

implementação do Estado Novo, que foram largamente influenciadoras da evolução das 

artes em Portugal, bem como demonstram a capacidade de instaurar um pensamento 

moderno na sua plenitude em território nacional. Sobre este assunto poder-se-á dar o 

exemplo da reforma das Escolas Superiores de Belas Artes. A autora Cláudia Garradas no 

seu texto refere a Lei nº 2043 do Diário do Governo, I Serie, Lisboa 13367 que determina as 

bases para a remodelação do ensino das Escolas de Belas Artes, elevando-as à categoria de 

Escolas Superiores. 

 
 

 

 

                                                
64 No mesmo ano em que se manifesta satisfeito com o apoio dado pelo Estado aos novos artistas 

modernos. 
65 MACEDO, Diogo de - Notas Autobiográficas. Vol. LIII, nº 232, Agosto de 1952, p. 72 in 

MATOS, Lúcia Gualdina Almeida. Escultura em Portugal no século XX (1910 – 1969) – Academias, 
Modernismo e vanguardas. Porto: Faculdade de Belas – Artes da Universidade do Porto, Julho de 2003, Tese 
de Doutoramento, vol. I e II, p.158. 

66 Ibidem, p. 34. 
67 Lei nº 2043. Diário do Governo, I Serie, Lisboa, 133 (10 Julho 1950) p. 411 – 412 in 

GARRADAS, Cláudia - A Colecção de Arte da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto - 
Génese e História de uma colecção Universitária. Porto: Estudos Museológicos e Curaturiais da 
Universidade do Porto, Faculdade de Letras. 2008, Tese de Doutoramento, vol. I e vol. II, p. 25. 
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A Escola Superior de Belas Artes do Porto, na década de 50, é marcada sobretudo 

pela direção e medidas de Carlos Ramos, com a aprovação do Ministro da Educação 

Nacional e do S.N.I68, este que tomou posse em 1952, traduziu-se num dos períodos de 

maior atividade pedagógica e cultural da ESBAP. Carlos Ramos levou a cabo, uma serie de 

ações de extensão cultural que permitiram à ESBAP marcar uma posição na divulgação de 

produção artística nacional e da cultura em geral, através de exposições, concertos, 

conferências e cursos de curta duração69. Fora anunciada uma maior liberdade na 

formação artística para os alunos dos cursos superiores e verifica-se não só no sistema de 

frequência adotada, mas também na execução da prova final para a sua conclusão. Por 

outro lado, o ensino praticado pelos docentes Dordio Gomes na Pintura, Salvador Barata 

Feyo na Escultura e Carlos Ramos na Arquitetura, não se coadunava com o estudo a partir 

da cópia, tendo sido esta, uma das formas de quebra com os ensinamentos das artes do séc. 

XIX70 e instaurar o pensamento moderno na educação dos futuros artistas nacionais.  

Ainda em teor de exemplo, apresenta-se um pequeno excerto das atas da Direção da 

Escola Superior de Belas - Artes do Porto, que poderá comprovar uma clara alteração da 

mentalidade perante os objetivos das artes ao nível nacional, com o abandono por completo 

dos objetivos praticados nos finais do século XIX, no ensino das artes. Bem como a 

completa instauração de uma postura modernista perante a arte nacional. No dia 22 de 

Outubro de 1959, numa reunião do concelho Escolar, na presença de Diretor Carlos 

Ramos, Júlio José de Brito, Simão Dordio Gomes, Rogério dos Santos Azevedo, Salvador 

Carvão da Silva d’Eça Barata Feyo, Doutor Alberto da Silva e Sousa, António Cândido 

Mesquita Barbosa de Figueiredo, Heitor Cremês, David Moreira de Silva, Jorge Henrique 

Pais da Silva, António José de Brito e Cunha e António Maria Cândido de Brito 

(secretário) e os assistentes Lagoa Henrique e Júlio Resende, o professor Rogério de 

Azevedo leu as seguintes considerações:  

                                                
68 Cf. VII Exposição Magna da Escola Superior de Belas Artes do Porto. Porto: Escola Superior de 

Belas – Artes, 1958, p. 3. 
69 GARRADAS, Cláudia - A Colecção de Arte da Faculdade de Belas Artes da Universidade do 

Porto - Génese e História de uma colecção Universitária. Porto: Estudos Museológicos e Curaturiais da 
Universidade do Porto, Faculdade de Letras. 2008, Tese de Doutoramento, vol. I e vol. II, p. 73. 

70 Ibidem. 
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O final desta reunião viria a ser colmatada com a concordância unânime de todos 

presentes, comprovando que o ensino das artes se encontrava num ponto em que o 

principal objetivo seria proporcionar um meio aos alunos, de aquisição de uma capacidade 

crítica construtiva, analítica e fundamentalmente moderna, independentemente das 

limitações que o Estado Novo poderia ter criado para a evolução das artes em geral.  

1.2.1 Exposição: “30 Anos de Cultura Portuguesa, 1926 - 1956” (1956) 

A razão pela qual foi escolhida esta exposição, organizada pela S.N.I, entre todas as 

outras exposições que pelos mesmos foram organizadas, é pelo fato de conter as 

características de uma exposição, que tenta acumular todos os elementos que caracterizam 

a imagem que o Estado Novo projetava, numa era após 2ª Guerra Mundial.  

Esta exposição é um exemplo que comprova a caracterização de “modernismo” 

assumido pelo Estado Novo, no entanto ao se observar as fotografias que foram recolhidas 

e que fazem parte da coleção fotográfica da Fundação Calouste Gulbenkian, poder-se-á 

observar exemplos expostos que contem características formais classificáveis como 

modernistas. Assim, tornando-se um perfeito exemplo que demonstra a dualidade do tema 

debatido ao longo do presente capítulo, permitindo também expor uma contextualização 

socio cultural. 

                                                
71 Livro de Atas das reuniões do Concelho Diretivo da Escola Superior de Belas Artes do Porto, nº 

110, 1941 a 1961, p. 135 v. 

(…) Como havia anunciado no termo do passado ano escolar tenho a honra de 
apresentar ao juízo deste [?] Concelho, a moção que seguidamente lerei: (…) 
Considerando que o sentido pedagógico desta Escola deve ser absolutamente neutral em 
relação a “escolas” sem abonação idónea. Considerando que para esta se possa 
consolidar em valorização estética necessitam da confirmação do tempo que eterniza o 
valor artístico e dilui a moda efémera. Considerando que sendo uma folha de senso, o 
Artista formado, sentir-se satisfeito com o trabalho produzido, muito maior é essa míngua
[?] no aluno que, em auto crítica primária e esquemática, julga sempre ter realizado
“obra de génio”. Considerando que este a opinião pessoal dada imediatamente, sem 
análise aturada, do eu gosto ou do eu não gosto, há um mundo de critérios poucos sólidos 
e portanto, pouco convenientes só por si, numa apreciação de trabalhos escolares, pois 
que a superfície não é aprofundado. (…) Tornando-se evidentes que nos espíritos 
incipientes, cuja perceção é sincrética – tal e qual a das crianças – o aluno, com a licença 
(não lhe chamo ainda liberdade) da interpretação subjectiva do mundo, acrescida da 
recomendação [?] como norma dessa subjejectivismo, pode [?] “insuficiência de 
expressão artística e mediocridade ao poder de realização sob aspectos bizarros e 
exóticos”. Acrescentando ainda que a grande maioria dos que aqui ocorrem não o faz por 
vocação espontânea – que a faria penetrar rapidamente nos segredos da profissão –
torna-se por isso evidente que a função primeira da Escola será a de ensinar o ofício e 
não a de recolher “testes” psicológicos, neuróticos ou psiquiátricos sem qualquer 
valorização estética. (…)71  
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No folheto da exposição que serviria como roteiro (que da qual não foi publicado 

nenhum catálogo) pode-se ler nas primeiras páginas:  

Esta abertura do roteiro assemelha-se profundamente ao discurso de Oliveira 

Salazar, que tinha sido proferido nas celebrações de 10 anos de 28 de Maio, e que se 

encontrava transcrito no seu salão de abertura da exposição a que nos referimos:  

O fato pelo qual Oliveira Salazar profere este pensamento num contexto pós guerra 

mundial demonstra, a incapacidade de se compreender que é fulcral que seja necessário 

que todos estes elementos necessitavam ser discutidos para se proporcionar uma contínua 

melhoria da vida sociocultural. Sendo este o principal objetivo proferido e claramente 

compreendido pelas artes nacionais gerais na mesma época em que o discurso foi 

proclamado.  

Citando o poeta António Machado, (…) caminante no hay camino, se hace camino 

ai andar (...)74. Poderá servir como forma de se sugerir a compreensão de que o exercício 

da arte moderna em Portugal construiu-se de forma lenta mas não estagnada e percebe-se 

que foi reconstruindo com continuidade. Foi-se adequando aos modelos estrangeiros, que 

culminou com exemplos tradicionais transformados em novas situações. O processo foi 

empírico e não se distância do senso comum, foi quase sempre coincidente com os 

interesses operativos do sistema ditatorial, ao mesmo tempo tão convicto, coerente, 

contraditório e ambíguo.  

O tema proposto para o presente capítulo, foi elaborado para se compreender a 

contextualização da arte moderna portuguesa e interrogar se a classificação a que lhe é 
                                                
72 Roteiro da exposição: 30 Anos de Cultura Portuguesa: 1926-1956. Lisboa: S.N.I, 1956, pp. 1 a 3. 
73 Exposição 30 Anos de Cultura Portuguesa: 1926-1956. [Consult. 26 de Junho] Disponível em 

www:<URL: http://www.flickr.com/photos/biblarte/with/2737936747/. 
74 António Machado [Consult. 26 de Junho] Disponível em www:<URL:  

http://en.wikiquote.org/wiki/Antonio_Machado. 

Roteiro da Exposição 30 Anos de Cultura Portuguesa 
Esta exposição apresenta obras que ilustram de 1926 a 1956 diversos domínios 

da cultura e consagra mestres desaparecidos cuja lição e cujo exemplo as tornaram 
possíveis, e que são 30 Anos de Cultura Portuguesa. É uma exposição síntese organizada 
segundo um plano metódico.  

Não é uma exposição Sistemática. (…) Não é uma exposição Histórica. (…) Não é 
uma exposição iconográfica. (…) Não é uma exposição Bibliográfica. Não é uma 
exposição Orgânica (…) Não é uma Exposição Estatística (…) Não é uma exposição 
exaustiva (…) Não é uma exposição critica72.  

(…) Não discutimos Deus e a virtude; não discutimos a Pátria e a sua História; 
não discutimos a autoridade e o seu prestígio; não discutimos a família e a sua moral; 
não discutimos a glória do trabalho e o seu dever.(…)73 
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associada, é comprovável na sua totalidade. O principal obstáculo existente na 

interpretação das obras produzidas ao longo da permanência do Estado Novo é devido à 

dificuldade em compreender a dualidade existente entre os objetivos teóricos propostos 

pelos artistas reconhecidos, e as obras que vieram a produzir ao longo das suas carreiras. 

Denota-se uma vontade forte dos mesmos apadrinhados de expressarem a necessidade de 

ter que existir na época uma quebra total com os paradigmas tradicionais e académicos 

persistentes na arte portuguesa. No entanto, ao observar as Pinturas, as Esculturas e as 

estruturas arquitetónicas, nota-se uma incapacidade dos mesmos em assumir formas 

inovadoras e totalmente modernas, tendo sido na época conotados como obras modernas, 

sem ser possível quebrar a permanência de elementos tradicionais.  

A avaliação formal facultada pelos diferentes autores sobre este tema, onde a arte 

moderna portuguesa é vista como uma arte moderna “falsa”, classificada como um 

“modernismo” e caracterizada por serem obras modernas com uma tradição clássica, é um 

dos principais pontos que comprovam as dualidades e os contrassensos existentes.  

Com o desenvolver do estudo, observou-se que estas características são claramente 

visíveis nas obras. Mas se complementarmos as obras produzidas com as intenções dos 

ensinamentos, os textos em periódicos, bem como as vontades expressas por diversas 

identidades, (mesmo acompanhados pelo tradicionalismo ditatorial, a propaganda e a 

considerada nível cultural baixa da sociedade portuguesa), o modernismo decorreu em 

pleno e em grande parte do território nacional.  

Quando se desenvolve uma investigação focada na arte, facilmente se consegue cair 

no erro de criar parâmetros teóricos, que ao longo dos tempos por não terem sido 

desfrutados, indubitavelmente poderão vir a ser interpretados ou apreendidos como 

dogmas. A principal questão inicial, em relação à bibliografia lida, foi: se a modernidade 

portuguesa não foi na sua totalidade moderna, como foi possível haver a pretensão de uma 

evolução estilística na arte em território nacional?  

Possivelmente a “modernidade” portuguesa foi a melhor forma, das artes em 

Portugal, de saírem do seu buraco academicista, mesmo sem se ter tido o prazer de 

presenciar a criação de artistas vanguardistas. Entende-se que as artes respondem a 

estímulos sociais, bem como a sociedade reage a estímulos da arte e a partir do segundo 

quartel da década de 40, nota-se que há uma alteração de vontades e presencia-se um 

interesse acentuado pela evolução das características socioculturais nacionais, tendo sido 

abandonada pela maioria (maioria esta que é composta principalmente por pessoas de nível 
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social alto e com acesso a um sistema educacional superior) a vontade de prevalecer a 

mentalidade tradicional. 

Em conclusão, sabendo que o moderno tem que ser algo evolucionista e 

progressista, o modernismo português não poderá ser classificado como “modernismo”, 

sendo esta classificação incompleta, porque vivencia-se na sua época uma progressão das 

mentalidades, motivada por formas de expressão artística diversas, muito características e 

distintas de qualquer outro movimento modernista internacional. Não há a necessidade de 

lhe associar uma conotação negativa e o avaliar como algo que não lhe tenha sido possível 

atingir, somente por conter características diferentes das que se presenciaram a nível 

universal. Propondo desta foram uma nova reavaliação e substituição do conceito por uma 

renovada e plena expressão, sendo esta simplesmente o modernismo português. 

1.2. Discursos proferidos pelo SNI/SPN 

A contextualização das artes no início do Estado Novo é marcada por uma situação 

económica e social, onde existia grandes dificuldades em ser exposta, vista ou apreciada 

uma arte moderna. É uma época em que Almada Negreiros em conferência de 1933, com a 

comissão criada para estudar a problemática das artes, dirigiu-se aos poderes públicos, 

referindo que havia artistas que viviam na miséria75. Em resposta a esta realidade, foi 

escolhido António Ferro para a criação do Secretariado de Propaganda Nacional (S.P.N) 

em 1933, que inicia uma motivação de mudança através da criação de exposições anuais de 

arte moderna: o Prémio Columbano, para a consagração de uma carreira de artistas e o 

Prémio Amadeu de Sousa Cardoso, para premiar artistas consideradas pelo estado como 

promissoras76. O mesmo motivou a participação de Portugal em exposições internacionais, 

como a Exposição Internacional de Paris (1937) e a de Nova Iorque (1939), bem como 

assumiu a gerência das encomendas a artistas portugueses, para a Exposição do Mundo 

Português (1940) destinada a comemorar o duplo centenário da formação da nacionalidade 

(c. 1143) e da recuperação da sua independência (1640).77  

1.2.1 O S.P.N / S.N.I 

O modernismo é um conceito que pretende refletir algo novo e recente que 

disponha de qualidade, criada para a defesa de modelos reativos contra correntes 
                                                
75 FRANÇA, José – Augusto - História da Arte em Portugal: O Modernismo. Lisboa: Editorial 

Presença, 2004, p. 61. 
76 GONÇALVES, Rui Mário - Historia da Arte em Portugal: pioneiros de modernidade. Lisboa: 

Publicações Alfa, 1993, p. 163. 
77 Ibidem, p. 164. 
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tradicionais. É com esta intenção que António Ferro ganha alguma valia, na medida em 

que Salazar entendeu que poderia ser vantajoso jogar com a modernização da imagem 

nacional, adquirindo simpatia de jovens artistas. O S.P.N teve esse fim de imediato, 

levando já em 1935 Almada Negreiros a agradecer a atitude ativa de António Ferro: (…) 

Mais de que com júbilo é com respeito que vejo, pela primeira vez (…), os poderes 

públicos ao lado da arte mais nova de Portugal78. 

Esta ocasião poderia provocar alguma incompreensão imediata sobre as intenções 

nacionais, perante a situação vivida no resto do Mundo. A implantação de totalitarismos 

coincidiu com a radicalização de um fenómeno, de nítidas raízes políticas. Na União 

Soviética processava-se um movimento anti moderno a partir do final da década de vinte e 

na Alemanha após 1933, enquanto Itália poucos anos depois, a Suécia, a Finlândia, os 

estados Unidos e a América Latina, prosseguiram o desenvolvimento do modernismo.  

De forma abreviada e simplista recorda-se o 3º Reich: este projetava uma 

consciência sobre artes como um intermediário, o artista era considerado um dos meios 

capazes de transmitir a vontade do povo e o sentimento social geral. Os principais 

elementos do partido ditatorial socialista alemão eram pessoas que apreciavam e 

praticavam diversas formas de expressão artística. Refletiam uma erudição profunda sobre 

a música, a poesia, a Pintura, Escultura e a Arquitetura e o próprio Hitler considerava-se 

arquiteto e não um político. As artes eram responsáveis por projetar o valor da glorificação 

do sangue puro e a origem nacionalista alemã, sendo Hitler o principal “arquiteto”, ator e 

criador de um todo alemão puro renascido79. Este movimento político decorre na mesma 

época que o Estado Novo, enquanto o nazismo afirmava abertamente que a ideologia 

proferida, somente era demonstrada com o retorno ao ideário clássico proposto pela 

Antiguidade Clássica (sendo considerado como o único estilo canónico que promoveria a 

pureza racial, um conceito proposto por Francis Galton em 1869), para se motivar a 

preservação das características biológicas ideais de uma nação80. Reconhece-se que, ao 

contrário do salazarismo, foi promovida uma total abolição da arte moderna81. Foi adotada 

                                                
78 NEGREIROS, José de Almada - Obras Completos, vol. VI. Lisboa: (S/n), 1972, pp. 197 – 200. 
79 RIEFENSTAHL, Leni - Triumph des Willens (Registo vídeo). Berlim, Alemanha: Universum 

Film AG, 1935, DVD (114 min.), pb, son. e COHEN, Peter, Undergångens arkitektur (Arquitetura da 
Destruição) (Registo vídeo). Suécia: First Run Features, 1991, DVD (119 min), cor, son. 

80 Ibidem. 
81 Uma das medidas tomadas mais marcantes foi a aplicação do conceito Artes Degeneradas 

(“Entartete Kunst”), termo utilizado para a descrição de toda a arte moderna. Esta foi totalmente banida, com 
a base de que era não - germânica ou era de natureza judia – Bolchevique. Todos os artistas identificados 
como degenerados, eram sujeitos a sanções pesadas, incluíam ser despedidos do magistério, ser proibidos de 
exibir ou vender a própria arte e, em alguns casos, proibidos inteiramente de produzir a sua arte. COHEN, 
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a expressão Arte Degenerada, como título de uma exposição, construída pelo Partido 

Nacional Socialista alemão, em “Haus der Kunst” de Munique (1937). Apresentava cerca 

de 650 Pinturas, Esculturas e gravuras, entre as mais de 5 mil trabalhos confiscados pelo 

governo alemão dos principais museus e galerias do país. Um dos discursos da noite foi o 

do nazista Adolf Ziegler: Em nosso redor vê-se o monstruoso fruto da insanidade, 

imprudência, inépcia e completa degeneração. O que essa exposição oferece inspira 

horror e aversão em todos nós82, declarou vindo a ser aplaudido pelo público83.  

Em Portugal, este princípio não foi por completo ignorado. O início da organização 

da Exposição do Mundo Português em Belém, que prometia fartas encomendas para as 

mãos dos artistas modernistas, escolhidos por António Ferro, motivou fortes acusações ao 

diretor do S.P.N e demonstrações de insatisfação pelas conceções.84 O caricaturista e 

presidente da SNBA, Ressano Garcia, em 1939, realiza duas conferências contra a arte 

moderna, esta é acusada de ser obra de judeus e comunistas, obra de inimigos da 

civilização cristã e Perra Ressano afirma que era Hitler que estava certo, também adotando 

o nome arte degenerada85. Em resposta a estas manifestações de carácter reprovador do 

chamado modernismo, desenvolveram-se discursos por parte de António Ferro, proferidos 

na entrega de prémios criados pelo S.P.N. 

Parecendo por vezes através da criação de pequenas desculpas, como a referência à 

alta de espaço expositivo, optou-se por não mostrar peças que invocariam as épocas 

anteriores:  

                                                                                                                                              
Peter, Undergångens arkitektur (Arquitetura da Destruição) (Registo vídeo). Suécia: First Run Features, 
1991, DVD (119 min), cor, son. 

82 Arte Degenerada: Obras inimigas (Consult. 17 de Mai.2011). Disponível em www : <URL: 
http://www.bibliaonline.com.br.http://guiadoestudante.abril.com.br/estudar/historia/arte-degenerada-obras-
inimigas-435433.shtml. 

83 COHEN, Peter - Undergångens arkitektur (Arquitetura da Destruição) (Registo vídeo). Suécia: 
First Run Features, 1991, DVD (119 min), cor, son. 

84 GONÇALVES, Rui Mário - Historia da Arte em Portugal: pioneiros de modernidade. Lisboa: 
Publicações Alfa, 1993, pp. 165 e 166. 

85 Ibidem, p. 164. 
86 FERRO,  António - A política do espírito e os prémios literários do S.P.N: discurso prenunciado 

em 21 de Fevereiro de 1935. Lisboa:  Edições do Secretariado de Propaganda Nacional, S/d, pp. 104 e 105. 

 “Organismo oficial de irreverência”, como nos intitulámos no discurso que 
pronunciámos, há anos, a este respeito, quisemos reagir contra a moda, entre nós, 
daquelas decorações paradas, inexpressivas, tristemente fotográficas (…) que nos fins do 
século XIX e nos princípios do século XX inundaram, em quase toda a Europa, as paredes 
e as escadarias de certos edifícios públicos que não sabem hoje como hão-de ver-se livres 
delas… Arte Clássica? Arte sábia, Arte séria? Qual! Simples cromos aparatosos, simples 
manifestações de mau - gosto de certa Pintura solene, retórica, pomposa, que teve em 
1900 o seu áureo (…)86 
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1.2.2. A repressão nos discursos 

Em Portugal não era adquirida pela população em geral, uma consciência dos 

momentos trágicos que decorriam em todo o planeta a partir de 1940, momento em que 

Salazar virá a afirmar que os povos felizes são os que não têm História. Entenda-se disto 

que o passadismo era nas suas mãos um instrumento, criado para não deixar o povo 

(considerado infantil) aperceber-se do presente, motivando seres que não intervinham na 

História atual.88  

A atividade artística em Portugal era muito aliada à sugestão de regras propostas 

por parte do estado, para se atingir um indispensável equilíbrio, necessário e ensinado 

oficialmente e divulgado como sendo moderno. 

O autor Jorge Ramos Ó refere-se a este ponto, como uma produção da verdade e a 

repressão89, onde existiria conservadorismo disfarçado pelo modernismo. Refere-se que o 

discurso salazarista era norteado pela procura da ordem, em que toda a conflitualidade, foi 

pelas derivas do Estado Novo, caracterizado por uma conflitualidade de sentidos. Os 

valores confrontam a norma, as atividades dos cidadãos seriam orientadas por conjuntos de 

referências idealizadas em estreita ligação com organizações em coação, naturalmente 

destinados a separar a vontade de cada indivíduo de maneira própria e legítima de fazer, 

de pensar e de ser90.  

Com o recurso às palavras proferidas por António Salazar no seu discurso de 

abertura dos Prémios Literários a 21 de Fevereiro de 1935, comprova-se a realidade da 

afirmação referida: 

                                                
87 FERRO, António - Artes Decorativas. Lisboa: Edições SNI, 1949, p. 31. 
88 GONÇALVES, Rui - Mário, Pintura e Escultura em Portugal – 1940 a 1980, vol. nº 44. Lisboa: 

Biblioteca Breva, 1991, p. 6. 
89 Ó, Jorge Ramos - Os anos de ferro: o dispositivo cultural durante a "política do espírito", 1933-

1949: ideologia, instituições, agentes e práticas. Lisboa: Estampa, 1999, p. 33. 
90 Ibidem, p. 33. 

(…) Haverá quem estranhe que neste Salão de Artes Decorativos não houve lugar 
para objectivos evocadores doutras épocas. Mas como dispúnhamos de pouco espaço 
preferimos subordinar o Salão ao (…) estimular o gosto pela criação contemporânea 
(…)87  
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Um ideal é também apresentado por António Ferro, proposto de forma sedutora aos 

produtores de arte em Portugal, intitulada como “A inquietação da desordem”: 

Neste contexto António Ferro refere-se também à “Inquietação da Ordem” e utiliza 

a expressão “A liberdade e Arte”, como subcapítulos dos seus discursos: 

                                                
91FERRO, António - Prémios literários: 1934-1947. Lisboa: S.N.I, 1950, p. 10. 
92 FERRO, António - A política do espírito e os prémios literários do S.P.N: discurso prenunciado 

em 21 de Fevereiro de 1935. Lisboa: Edições do Secretariado de Propaganda Nacional, [S/d], p. 11. 

(…) Os princípios morais e patrióticos que estão na base deste movimento 
reformador impõe à actividade mental e às produções da inteligência e sensibilidade dos 
portugueses certas limitações, e suponho deverem mesmo traçar-lhes algumas directrizes. 

Que ideia fazem das suas responsabilidades os espíritos de primeira ordem do 
actual momento português, os que, por terem recebido maior parte na distribuição dos 
dons divinos, estão naturalmente constituídos em guia e exemplos dos demais? Vejo com 
desusada insistência desculparem alguns seus repetidos malefícios com a apregoada 
sinceridade das suas convicções literárias, artísticas ou morais. Basta isso? Atrevo-me a 
negá-lo por várias razões, e sobretudo porque, além de responsáveis pelo que produzem 
contra a sua consciência, o escritor e o artista são ainda responsáveis pelos desvios da 
sua própria inteligência e pela má formação da sua vontade. Ser sincero é muito pouco; 
reconheçamos a obrigação de ser verdadeiro e justo (…)91 

(…) O que atacamos e atacaremos, cada vez mais, é a inquietação da desordem, 
a inquietação do mal que se conhece e se mascara, talvez, diante de si próprio, com falsas 
razões intelectuais ou com princípios de uma nova mural. Como se pudesse haver uma 
nova moral, como se a moral fosse uma criação dos homens e não uma criação de Deus! 
Já sabemos que as formas exteriores da moral podem sofrer alterações de civilização 
para civilização, de terra para terra. Mas os alicerces são sempre os mesmos. (…) é que 
estamos desconfiados de que começa hoje a existir um novo refoulement criado pela voga 
e snobismo de certas ideias não conformistas, falsamente libertadores.  

A nossa guerra, portanto, é contra essa inquietação que se sabe doentia e que 
produz uma literatura e uma arte conscientemente mórbida, tão condenáveis como certas 
drogas! O que nós atacamos é a renascença de uma literatura sádica, indesejável, onde o 
talento perde os seus direitos e se transforma numa tara! (…)92 
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A liberdade e Arte: 

E ainda: 

Por outras palavras, somente seriam consideradas obras de arte, as obras que 

abrangiam os conceitos considerados corretos pelo processo ditatorial do Estado Novo. 

Num tom melindrado de sugestão, onde o subtítulo desta secção do discurso de António 

                                                
93 Referente à Politica de Espírito, cf. Ó, Jorge Ramos - Os anos de ferro: o dispositivo cultural 

durante a "política do espírito", 1933-1949: ideologia, instituições, agentes e práticas. Lisboa: Estampa, 
1999. 

94 FERRO, António - Prémios literários: 1934-1947. Lisboa: S.N.I, 1950, pp. 20 e 21. 
95 Ibidem, p. 44. 
96 FERRO, António -  Arte Moderna. Lisboa: SNI, 1949, p. 38. 

 (…) A resposta fácil, aparentemente fácil, a esta defesa do Espírito93, é a 
apologia da inquietação humana como única fonte possível da literatura e da arte. O 
argumento seria, de fato, poderoso se nós próprios não concordássemos com ele, se nós 
próprios não achássemos legítima essa inquietação, se não a considerássemos 
indispensável ao fenómeno da criação. Mas há inquietações e inquietações, isto é, aquela 
que procura instintivamente a ordem e a que se compraz na desordem, a inquietação 
construtiva e a inquietação diabólica, niilista. A primeira não só é necessária como é 
igual à própria Arte. Ela é panorâmica e vasta como a outra e apenas limitada, 
naturalmente, na sua finalidade, ou antes, nas suas imponderáveis intenções. (…) 
Queremos dizer que o artista ou o escritor que possua esta inquietação pode falar do que 
entender, descrever ou pintar as cenas mais delicadas, tocar ou aflorar qualquer chaga, 
ser alegre, dinâmico, tratar as coisas com humor ou com drama, na certeza natural, 
antecipada, de que nas suas obras nunca se poderá sentir esse diabolismo dissolvente, 
corrosivo, que talvez seja o instinto do Homem mas que devemos considerar anti –
humano! (…)94 

(…) Há quem afirme, é verdade, esse tudo ser nada pela imaginária sufocação 
dos regimes de autoridade, pouco favoráveis, dizem, às produções do espírito. Resta 
provar se tal afirmação tem fundamento. A verdade é que tais regimes, se são puros, se 
possuem uma ética, não só são favoráveis às produções que o afectam. Para estarmos de 
acordo com as concepções espirituais desses raros sufocados teríamos previamente de 
concordar – ao que nos recusamos - com a possibilidade de o espírito se viciar, se 
materializar. Não devem esses regimes coarctar, evidentemente, a liberdade criadora do 
artista enquanto essa liberdade se move nos domínios do que pode considerar-se arte. 
Mas quando se passam as fronteiras do informe, do monstruoso, onde a arte é uma ficção 
ou um crime, as medidas higiénicas impõem-se. (…)95 

(…) A verdade é que não interessam hoje ao julgamento da posteridade nem as 
escolas nem as tendências. O que interessa é a autenticidade, a sinceridade, a vida 
interior que se exterioriza, que se revela na própria pincelada desastrada, até na 
composição descomposta. (…) A selecção dos quadros deste Salão nunca obedeceu, 
portanto, a um critério de extremo vanguardista mas à aspiração do nível mínimo de 
bom-gosto e à rebusca dum mínimo de personalidade. O mal-entendido residiu sempre na 
lamentável confusão que se faz ainda entre nós, apesar de tanto havermos lutado, entre 
arte avançada, que já não o é, e o simples bom gosto contemporâneo, ou melhor, simples 
gosto contemporâneo, simples sabor da época… As obras de arte, é preciso não esquecer, 
só resistem ao tempo quando sabem, simultaneamente, ao seu tempo e à eternidade. (…)96 
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Ferro poderia ter sido: “Liberdade controlada”, tornando a presença do conceito de 

liberdade num contrassenso.  

Com a leitura dos discursos de António Salazar e de António Ferro, é impossível 

não se referir a forma como os textos eram construídos, a importância que era dada ao tipo 

de palavras que eram selecionadas para construir os discursos e principalmente como a 

mensagem teria de ser passada. Aparentemente com a principal intenção de seduzir o 

público, a utilização de palavras-chave que seriam compreensíveis por todos, eram-lhes 

atribuindo talvez conotações muito diferentes das que lhes são atribuídas nos dias de hoje. 

A ideologia não é entendida como uma simples “falsa consciência”, ou um mecanismo 

maquiavélico de “alienação” (se quisermos regressar a Karl Marx). O conceito de 

ideologia era utilizado como um mecanismo de legitimação do poder, como estratégia de 

reprodução e como sistemas de representação, tendo em conta a sua capacidade de 

convencer impor e seduzir97.  

Entretanto, uma grande tensão política manifesta-se, internacionalmente e 

nacionalmente.  

Há um despertar de uma consciência cívica, produto de fatores como a crise 

capitalista internacional (com início em 1929), o fascismo em Itália, o governo de Miguel 

Primo de Rivera y Orbaneja em Espanha, o biénio negro para as classes desfavorecidas, 

com o massacre dos mineiros das Astúrias (1934), a vitória democrática da Frente Popular 

nas eleições espanholas que motivam o despertar da consciência cívica (1936) e que 

eventualmente se desencadeia numa guerra civil terrível, fatores que tiveram uma 

influência determinante. Até 1940, os debates que surgiram na nova geração quase não se 

referiam às artes plásticas, embora as opiniões sobre literatura procurassem por vezes ser 

generalizáveis às artes todas. Neste contexto, não tardaria que no âmbito das artes plásticas 

se comece a travar a mesma batalha pelo conteúdo98.  

1.2.3. O Poder da Arte99 

No estudo sobre as artes inseridas no contexto de um regime autoritário, claramente 

se denota a valorização das relações com o poder político, em particular o processo de 

sujeição ideológica, em que a arte se torna num utensílio fulcral. A generalidade dos 

estudos sobre a arte nos regimes autoritários e totalitários valoriza as relações com o poder 
                                                
97 TORGAL, Luís Reis - Historia e Ideologia. Coimbra: Livraria Minerva: 1989, p. 21. 
98 GONÇALVES, Rui Mário - Historia da Arte em Portugal: pioneiros de modernidade. Lisboa: 

Publicações Alfa, 1993, p. 167. 
99 Título adoptado da publicação de ROSMANINHO,  Nuno - O poder da arte:  o Estado Novo e a 

Cidade Universitária de Coimbra, Coimbra :  Universidade de Coimbra. Faculdade de Letras,  2001. 
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político, em particular o processo de sujeição ideológica100. A 21 d Novembro de 1932, 

António Ferro, publica no “Diário de Noticias”, o artigo intitulado “Política do Espirito”:  

O fenómeno de politização da arte supõe o reconhecimento do elevado poder de 

endoutrinamento da arte. Mas não cabe no âmbito deste trabalho, por exemplo, sugerir uma 

identidade rigorosa entre as artes nazi, estalinista que também possa ter sido praticada pelo 

Estado Novo. Em concordância com o autor Nuno Rosmaninho, parece-nos clara uma 

proximidade pela supremacia dos objetivos políticos e propagandistas, pelo apertado 

controlo da arte e dos artistas exercido pelo Estado e pela tendência para recusar as 

vanguardas, aprovando sempre um ecletismo historicista e da expressão pseudo-vernácula 

na Arquitetura e de um naturalismo académico, na Pintura e Escultura102. 

António Manuel Nunes, alicerçando-se sobre Artur Portela103, refere também esta 

questão no seu estudo dos “Espaços e Imagens da Justiça no Estado Novo – Templos da 

Justiça e Arte Judiciaria”104, com o subtítulo: Alguns Dispositivos de conformação 

ideológica. Neste ponto refere que o regime dispõe de quarenta anos, tempo suficiente 

                                                
100 ROSMANINHO,  Nuno - O poder da arte:  o Estado Novo e a Cidade Universitária de 

Coimbra, Coimbra :  Universidade de Coimbra. Faculdade de Letras,  200; Pinto, José Madureira, Ideologias: 
 inventário crítico dum conceito. Lisboa :  Editorial Presença, 1978; TORGAL, Luís Reis, História e 
ideologia. Coimbra: Livraria Minerva, 1989 e Ó, Jorge Ramos, Os anos de ferro: o dispositivo cultural 
durante a "política do espírito", 1933-1949: ideologia, instituições, agentes e práticas. Lisboa: Estampa, 1999. 

101 FERRO, António - Salazar: homem e a sua obra. 1ª Edição, Lisboa: Empresa Nacional de 
Publicidade, s/d, pp. 223 e 224. 

102 ROSMANINHO,  Nuno - O poder da arte:  o Estado Novo e a Cidade Universitária de 
Coimbra, Coimbra:  Universidade de Coimbra. Faculdade de Letras,  2001. 

103 PORTELA, Artur - Salazarismo e artes plásticas, Lisboa: Biblioteca Breve / ICALP, 1987, pp. 
129 – 133. 

104 NUNES, António Manuel - Espaços e Imagens da Justiça no Estado Novo – Templos da Justiça 
e Arte Judiciaria. Coimbra: Minerva Coimbra, 2003, p. 161. 

Na última reunião do “Comité des Lettres et des Arts”, da Sociedade das Nações, 
foi resolvido, como nos informa Tomaz Mann, num admirável artigo, “examinar e estudar 
a possibilidade de desenvolver a influência do espirito na vida social, económica e 
politica”. A simpatia deliberação, que parecerá ingénua, platónica, está sendo realizada, 
afinal, na Rússia, na Itália, e teve um grande precursor no génio político de Napoleão 
Bonaparte, para quem a estética se transformou, pouco a pouco, “num negócio do 
Estado”. (…) Esta lição de Napoleão Bonaparte, apreendida e repetida por Mussolini, 
quando “Duce” combate a vida vegetativa, material, como única finalidade da nossa 
existência, é sempre actual e oportuna. Enganam-se os homens de acção, os orientadores, 
os governantes, que desprezam ou esquecem as belas artes e a literatura, atribuindo-lhes 
uma função meramente decorativa, um papel supérfluo, reduzindo-as a uma espécie de 
sobremesa da vida social. Errada orientação. O desenvolvimento premeditado, 
consciente, da Arte e da Literatura é tão necessário, afinal, ao progresso duma nação 
como o desenvolvimento das suas ciências, daa sua agricultura. As nações podem viver, 
interiormente, sem dúvida, dessas necessárias actividades, mas vivem exteriormente, 
acima de tudo, da projecção da sua alma, da personalidade dos seus escritores e dos seus 
artistas.(…)101  
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para definir um estilo. Nesta óptica, as artes plásticas e as Arquiteturas serviram para 

ilustrar plasticamente, e legitimar o discurso ideológico veiculado pelo Estado Novo105. 

Sendo necessário também neste contexto expor o estudo de Artur Portela em complemento 

da perspetiva de António Manuel Nunes:  

Com a leitura dos diversos discursos publicados pelo S.N.I e estudados para este 

capítulo, surgem afirmações por parte de António Ferro que sustentam esta intenção de 

educar o povo, para formar uma cultura com base na arte procurada e produzida pelo 

estado.  

Em tom de exemplo:  

E ainda: 

1.2.4. Arte e identidade nacional 

A ideia de uma arte nacional (surgida com o movimento romântico) adensou-se nos 

regimes autoritários e totalitários. Na imposição de um discurso estético, a par da 

afirmação do poder do Estado, sobressaem tópicos identitários tão poderosos quanto vagos. 

Em Portugal a estética assumida nas participações nas exposições internacionais e em 

território nacional, foi um rea-portuguesamento e criação de uma tradição. 

                                                
105 NUNES, António Manuel - Espaços e Imagens da Justiça no Estado Novo – Templos da Justiça 

e Arte Judiciaria. Coimbra: Minerva Coimbra, 2003, p. 161. 
106 PORTELA, Artur - Salazarismo e artes plásticas, Lisboa, Biblioteca Breve / ICALP, 1987, p. 

133. 
107 FERRO, António - Artes Decorativas. Lisboa: Edições SNI, 1949, pp. 9 e 12. 
108 FERRO, António - Arte Moderna. Lisboa: SNI, 1949, p. 11. 

(…) A arte necessitou, (…) do regime. Mas, o regime, ele, necessitou 
absolutamente da arte. (…) O discurso do Regime, que se queria também cultural e 
moral, necessitava absolutamente de arte para o seu rosto, a sua fachada, a sua constante 
recorrência ao passado(…). O salazarismo está presente, mesmo na arte que não foi 
conscientemente salazarista (…).106 

(…) Dentro da política de bom-gosto em que o Secretariado da Propaganda 
Nacional anda empenhado, a fisionomia das ruas de Lisboa e a sua alma têm para nós 
fundamental interesse. (…) “Educação do gosto” é claro a primeira condição para se 
conseguir este resultado (…)107 

(…) Na Pintura, na Escultura (…) Escolhidas três ou quatro figuras em cada uma 
dessas expressões, (…) que transportam aquela nobre inquietação sem a qual nem a vida 
nem a arte evolucionam. (…) Para evitar essa legítima revolta é que o Secretariado da 
Propaganda Nacional se julga no dever de não os abandonar, de seguir, atentamente, 
todos os seus movimentos. (…)108 
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Para tal conferiu-se uma demorada atenção sobre as artes aplicadas e a Arquitetura, 

tendo em conta as suas funções simbólicas, ideológicas e pedagógicas.109 Considerou-se 

curioso, a vontade de se afirmar que Oliveira Salazar comprou em 1917, o celebrado livro 

de Ramalho Ortigão, editado em 1896, “O culto das artes em Portugal”, levando o autor 

António Manuel Nunes a afirmarem que este livro seria tema de leitura e releitura de 

cabeceira110, sugerindo que este seria uma das principais influências de Salazar para a 

nacionalização da arte Portuguesa. Mas as atitudes tomadas pelo S.N.I, aparentemente 

poderão ser lidas como intenções de correção das características da arte existentes em 

Portugal apontados por Ramalho Ortigão em 1896.  

O emprego de elementos considerados típicos das identidades regionais, resultava 

de um amadurecimento e sistematização de princípios propagandeados pelos intelectuais 

portugueses a partir do Romantismo. Oliveira Salazar e António Ferro colhem a ideia que 

as artes e Arquitetura deveriam refletir as influências cósmicas e das influências sociais 

geradoras do caracter e da índole da nossa raça.111 

A obra tutelada pelo Estado queria-se útil e durável, com a intenção de refletir 

consciência e preocupação pelo futuro para a continuidade da “raça”. Numa época que 

Ortigão não era um intelectual isolado, conhece-se republicanos positivistas como Teófilo 

de Braga, pedagogos como João de Barros, poetas como Afonso Lopes Vieira e Teixeira 

de Pascoais, em que todos demonstraram pedir a mesma coisa: o rea-portuguesamento de 

Portugal112. Que vai de encontra o que António Manuel Nunes escreve: A reciclagem de 

modelos idiossincráticos, de fortes componentes étnicas, constitui uma matriz comum 

nesta época, indagadora das supostas raízes axiológicas daquilo que seria a verdadeira 

“alma português”113 

1.2.5. O artista e o encomendador 

Um dos principais temas que motiva a falta de compreensão das características das 

artes da época estudada é o presente tópico. Esta está claramente associada à consciência e 

a lidação de parte dos artistas com a situação política em que se inseriam. A leitura dos 

                                                
109 NUNES, António Manuel - Espaços e Imagens da Justiça no Estado Novo – Templos da Justiça 

e Arte Judiciaria. Coimbra: Minerva Coimbra, 2003, p. 19. 
110 Ibidem, P. 45. 
111 ORTIGÃO, Ramalho - O culto das artes em Portugal. Lisboa: A.M. Pereira,  1896, p. 30. 
112 NUNES, António Manuel -  Espaços e Imagens da Justiça no Estado Novo – Templos da Justiça 

e Arte Judiciaria. Coimbra: Minerva Coimbra, 2003, p. 174. 
113 Ibidem. 
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discursos do S.N.I, não proporcionou os melhores documentos para a compreensão do 

tema proposto, isto porque não foi um tópico abrangido pelos mesmos.  

António Manuel Nunes coloca a seguinte questão: Poderiam os Arquitectos e 

artistas arregimentados pela entidade encomendantes, projectar e decorar livremente 

(…)? A resposta terá de ser forçosamente negativa (…)114. Baseada nas palavras do 

escultor e Diretor do Museu de Arte Contemporânea Diogo de Macedo:    

António Manuel Nunes continua e refere outro ponto importante, a ter em conta, 

que seria: em que seio é que eram recrutados os artistas. Conhece-se que maioritariamente 

seriam da Escola Superior das Belas Artes do Porto e de Lisboa, na António Arroio, na 

Casa Pia, e na Soares dos Reis, onde a estrutura de seleção seria tendencialmente 

corporativa e oficinal. O “mestre” ensinava e cabia-lhe o papel de promover o seu 

aprendiz. Este aprendiz que daria os seus primeiros passos num ateliê do mestre era 

movido por sentimentos de solidariedade e gratidão. Com efeito, as autonomias 

corporativas inerentes às instituições académicas (escola) e ateliês não enjeitavam a 

subordinação aos mecenas ou protetores oficinais da produção artística116 nem a reunião 

entras as suas diferentes formas de expressão material.  

Na realidade o Estado, através do S.P.N e o S.N.I e os seus vários Ministros, tratou 

carinhosamente os artistas portugueses, tornando-se na identidade encomendadora mais 

apelativa e o melhor pagador. Desta forma o Estado exerce uma influência direta sobre o 

campo da produção artística, seja através de recomendações e reparos, ou lucros materiais 

e ganhos simbólicos que distribui em formato de prémio117.  

                                                
114 NUNES, António Manuel -  Espaços e Imagens da Justiça no Estado Novo – Templos da Justiça 

e Arte Judiciaria. Coimbra: Minerva Coimbra, 2003, p. 186. 
115 MACEDO, de Diogo - A Pintura e a Escultura nas obras públicas, in 15 anos de Obras Pública 

(1932 – 1947), Lisboa, MOP, 1948, p. 34. 
116 “ (…)Um determinado campo de poder, visto instaurarem mecanismos de influências assentes 

numa certa “violência paternalista”. Esquema de influencias que desencorajavam a ruptura total, deixando os 
“discípulos”mergulhados em relações confusas, onde frequentemente se mesclavam a gratidão, o 
compromisso e por vezes a culpabilidade perante o prestígio e a autoridade dos “mestres”. Certifica 
promover, sugerir um discípulo, eram atitudes específicas do grupo social dos artistas, reveladoras da 
incessante construção da sua identidade, valores e mitos (…)”. NUNES, António Manuel - Espaços e 
Imagens da Justiça no Estado Novo – Templos da Justiça e Arte Judiciaria. Coimbra: Minerva Coimbra, 
2003, p. 187 e 188. 

117 NUNES, António Manuel - Espaços e Imagens da Justiça no Estado Novo – Templos da Justiça 
e Arte Judiciaria. Coimbra: Minerva Coimbra, 2003, p. 187 e 188. 

(…) É obrigação portanto dos artistas, não repudiarem a transformação ou 
evolução da idade a que pertencem, nem armarem conflitos com o tempo, porque este é 
sempre vencedor. Ao privilégio e à sensatez analítica dos artistas fica a tarefa difícil de 
saber definir esse tempo dentro da ordem (…)”115 
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Para terminar será necessário referir que se os autores referidos, mencionam as 

leituras pessoais de António Salazar de bibliografias do final do séc. XIX, como um dos 

principais influenciadores das tipologias da arte encomendadas durante o Estado Novo. 

Será também prudente referir que as mesmas influências teriam sido não só de leitura de 

cabeceira, mas também de estudo académico dos artistas do início do séc. XX em Portugal. 

Colocando-se a hipótese de se ter que acrescentar à tese dos referidos autores, que os 

artistas portugueses que trabalharam para o Estado Novo, aceitavam e seguiam as 

ideologias propostas pelo S.N.I, como sendo as mais corretas e apreciáveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
118 MACEDA, Diogo de - A arte Moderna. Lisboa: SNI, 1946, p. 392. 

(…) Não se prestando a arte das formas, salvo em fantasias decorativas, a 
projecções nefelibatas, visto que sem construção clássica a Escultura não pode ter aquela 
consistência das eternas glorificações que serve desde a sua invenção, divinizando os 
homens e humanizando os deus, sublimando, enfim, a Vida, sem abstracções de 
convencionais entendimentos e efeitos, a Escultura moderna portuguesa possui o 
equilíbrio incondicional de todos os tempos.  

Embora um pouco cedo para juízos definitivos sobre a arte actual, de naturalismo 
idealista como sempre foi a criada pelos nossos maiores artistas e poetas da antiguidade, 
o certo é que Portugal sonha e vive hoje integrado nos problemas e sentidos dos 
congressos estéticos da Europa. (…)118 
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2. Integração das três artes 
A consciencialização do surgimento durante o Estado Novo de uma intenção de 

fazer renascer um papel das artes, através da integração das três artes119, é um ponto fulcral 

para a compreensão da adoção da Pintura mural como forma de transporte de princípios 

ideológicos modernos portugueses durante o Estado Novo.  

Esta intenção surge como veículo de unificação das consideradas principais formas 

de expressão artística, a Arquitetura, a Escultura e a Pintura. A Pintura mural é adotada 

como parte integrante da própria estrutura arquitetónica, sendo por excelência a técnica de 

produção artística que, por consequência das suas características técnicas, mais iria 

representar a Pintura.  

O reaparecimento120 desta é fundamentado pelo autor Harnet Senie, em Studies in 

the Development of Urban Sculpture: 1950 – 1975 121, como tendo tido origem no século 

XIX, onde referindo-se exclusivamente à adoção da Escultura, esta era adaptada à 

Arquitetura como um ornamento decorativo e que poderá ser registado a nível 

internacional, maioritariamente iniciado pelo movimento Arte Nova na última década de 

mil e oitocentos. A motivação, considerada pelo autor como sendo saudável, de anti-

historicismo de arquitetos como o Victor Horta, Henri van de Velde, Charles Rennie 

Mackintosh, Antoni Gaudi, Heinrich Berlage e Hector Guimard, começou a incorporar nos 

projetos arquitetónicos (apoiados pelos seus designers) elementos como mobiliário, 

lâmpadas, porcelanas e por vezes roupa e joalharia. O autor continua, debruçando-se 

principalmente sobre o papel da Escultura em espaços urbanos, mas refere 

interessantemente que as Esculturas integradas nesta tipologia surgem em consequência de 

um interesse acentuado de parte dos arquitetos.  

Nos anos 50 do século XX, a conformidade sobre como integrar Escultura, Pintura 

e Arquitetura, tornou-se um tema comum de debate, na primavera de 1951, em que Philip 

Johnson dirigiu um simpósio no Museu de Arte Moderna, intitulado “Um Simpósio sobre 

                                                
119 Referido também em documentos como Conjugação das três artes (Cf. Volume II “Apêndice 

documental”– fontes primárias do Arquivo da Faculdade de Belas – Artes do Porto, Universidade do Porto; 
Biblioteca: Faculdade de Belas – Artes do Porto; Horário de Turmas de 1959 a 1972; [Disponível no Arquivo 
da Faculdade de Belas – Artes do Porto, Universidade do Porto, Porto, Portugal]. 

120 SENIE, Harnet - Studies in the Development of Urban Sculpture: 1950 – 1975. New York: New 
York University, 1995, pp. 73 a 81. Refere-se o reaparecimento da integração das três artes, por ter sido uma 
das formas principais de elaboração e complementos de grandes obras arquitetónicas durante todas as épocas 
clássica, em particular a época Romana, Renascentista e Maneirista. 

121 Ibidem. 
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como interligar Arquitetura, Pintura e Escultura”122. Tema que continuará até aos finais dos 

anos 50 em formato de discórdia entre escultores e arquitetos123.  

A autora Lúcia Matos desenvolve também o mesmo ponto em capítulo de tese de 

doutoramento, mas dedicado principalmente a integração da Escultura na Arquitetura em 

Portugal no século XX. Refere autores internacionais como o escultor David Smith que, 

em 1957, rejeita a proclamada afinidade entre a Escultura e a Arquitetura124, refere o 

projetos dos franceses do “Grupo Espaço” de 1950 que continha a finalidade de reunir 

arquitetos com artistas em projetos análogos. Uma iniciativa que também surge em países 

destintos como a Itália, Bélgica, Inglaterra, Finlândia e Suíça.  

No ano de 1954, em França de novo, a mesma autora refere a publicação na revista 

“Art d’Aujourd’hui”, de um artigo intitulado Synthése das arts, onde expressa que o tom 

geral é favorável a uma situação de colaboração entre os artistas, que deve existir desde o 

início do projecto.125  

Em Portugal, a intenção de acender o gosto moderno integrante, percorre entre 

estas influências internacionais claramente estipuladas como modernizantes. Diogo de 

Macedo em 1949, participa na publicação denominado como “Quinze anos de Obras 

Públicas”126, manifesta-se sobre a Pintura e a Escultura127, como um ponto fulcral de 

reconhecimento do interesse do Ministério das Obras Publicas:  

                                                
122 A Symposium on how to combine architecture, painting, and sculpture [Consult. 23 de Setembro 

de2013] Disponível em www:<URL:  
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic206786.files/4405_Readings/Misc/JohnsonP-
A_Symposium_on_How_to_Combine.pdf.  Também citado por MATOS, Lúcia Gualdina Almeida. 
Escultura em Portugal no século XX (1910 – 1969) – Academias, Modernismo e vanguardas. Porto: 
Faculdade de Belas – Artes da Universidade do Porto, Julho de 2003, Tese de Doutoramento, vol. I e II. 

123 Ibidem. 
124 Ibidem, p. 285. 
125 Ibidem. 
126 Quinze Anos de Obras Públicas (1932 - 1947). 1ª Edição, I Volume, Lisboa: Comissão Executiva 

da Exposição de Obras Públicas, 1948 – 1949, é um de intenção em apresentar um resumo de todas as 
atividade desenvolvidas durante quinze anos pelo Ministério das Obras Públicas em território Nacional, 
acompanhado por uma exposição e a realização de um documentário debruçado sobre o mesmo tema, aliada 
também ao Congressos Nacionais de Engenharia e de Arquitetura. 

127 MACEDO, Diogo de - A Pintura e a Escultura nas Obras Públicas in Quinze Anos de Obras 
Públicas (1932 - 1947). Lisboa: Comissão Executiva da Exposição de Obras Públicas, 1948 – 1949, pp. 31 a 
34. 
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Acrescentando que:  

Esta intenção manifesta-se na prática inicialmente em Portugal não através de obras 

do Estado e do Ministério das Obras Públicas, mas sim com o início da construção das 

Igreja da Nossa Senhora de Fátima no Porto e em Lisboa. Consideradas como Igrejas 

percursora e obras colectivas que marcaram tendências estéticas dentro da arte 

religiosa130 pelo autor Manuel Braga da Cruz. Tratam-se da primeira igreja na qual houve 

a Integração de todas as artes plásticas, a fim de se obter um conjunto inovador e 

esteticamente coerente131. A Igreja dedicada à Nossa Senhora de Fátima no Porto é 

inaugurada em 1936, encomendado por jesuítas a quatro arquitetos portugueses, José 

Emílio da Silva Moreira, Fernando da Cunha Leão (responsável pelo projeto), Mário 

Cândido de Morais Soares e António Fortunato de Matos Cabral132, com recurso ao pintor 

Henrique Franco, para a elaboração de uma Pintura sobre tela destinada à Capela – Mor, ao 

escultor Barata Feyo para os elementos escultóricos e um vitralista para a fachada 

principal, Adalberto Sampaio.  

A Igreja da Nossa Senhora de Fátima de Lisboa é inaugurada133 em 1938134, foi 

uma construção que provocou mais controvérsia pela sua concepção arrojada135, projetada 

                                                
128 MACEDO, Diogo de - A Pintura e a Escultura nas Obras Públicas in Quinze Anos de Obras 

Públicas (1932 - 1947). Lisboa: Comissão Executiva da Exposição de Obras Públicas, 1948 – 1949, pp. 31 e 
33. 

129 Ibidem, p. 34. 
130 CRUZ, Manuel Braga de - Artes Plásticas de temática religiosa  in A Igreja e a Cultura 

Contemporânea em Portugal: 1952 – 2000, Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 2001, p. 55. 
131 Ibidem, p.55. 
132 Igreja da Nossa Senhora de Fátima do Porto [Consult. a 3 de Agosto de 2013] Disponível 

emwww:<URL: http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=23013. 
133 Com a presença do Cardeal Patriarca e do Presidente da República; ainda este ano recebe o 

Prémio Valmor. 
134 Ano em que curiosamente o então Professor da 5ª cadeira – Pintura da Faculdade de Belas Artes 

do Porto, Dordio Gomes (mestre fresquista) ausentou-se durante 60 dias da sua responsabilidade de professor 
na ESBAP (Arquivo da Faculdade de Belas – Artes do Porto, Universidade do Porto; Biblioteca: Faculdade 

(…) do estímulo para a criação da modernidade na Pintura, na Escultura e nas 
chamadas artes aplicadas ou decorativas, como complementos vitais dos blocos 
arquitectónicos e urbanos, muitas outras provas surgiram e outras iguais estão em 
marcha. (…) não vá julgar-se e dizer-se, portanto, que só um Escultor o Estado 
reconheceu, pois, bem ao contrário, nunca as novas gerações foram tão apressadamente 
protegidas por ele.128 

(…) Os Pintores e Escultores, todavia, quando lhes cumpre integrar-se na 
Arquitetura que decoram, devem identificar-se com o estilo daquela, procurando 
exprimir-se em igual linguagem, para que haja harmonia no conjunto total. Deste modo, é 
variável aquela colaboração, pelo que cada Arquiteto escolhe o camarada auxiliar capaz 
desse sortilégio ou que participe das suas afinidades.(…)129 
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pelo arquiteto Pardal Monteiro. Mas é a primeira construção moderna durante o Estado 

Novo, em território nacional que incorpora a técnica de Pintura mural no seu projeto final e 

integrou artistas como o Francisco Franco, Leopoldo de Almeida, Barata Feyo, Almada 

Negreiros (autor das Pinturas murais a seco localizadas no presbitério e no batistério), Lino 

António (com a execução de uma Pintura mural a fresco com acabamentos a seco, com o 

tema Coração da Virgem e os Santos Portugueses, sob o coro - alto), Henrique Franco 

(Pinturas murais a seco da Via-Sacra)136, António Costa, António Máximo Ribeiro, Anjos 

Teixeira e Raul Xavier. 

A conjugação das artes foi utlizada como forma de expressar o modernismo 

português em pleno neste projeto litúrgico, foi considerado como sacrilégio por parte de 

muitos e levou a que o Cardeal-Patriarca de Lisboa, Manuel Gonçalves Cerejeira, proferir 

numa entrevista em defesa da qualidade artística do edifício, em 1939, com o título A 

Igreja e a Arte Moderna, na revista de arte e crítica “Presença”. A citação que se torna 

mais comumente representativa desta publicação é:  

Mas antes, já em 1938, no ano da sua inauguração é publicado um outro artigo 

numa revista mais especifica, “Arquitectos”, onde o arquiteto Pardal Monteiro expressa 

uma preocupação, clara e englobante das intenções das artes da época, diretamente 

associada à importância de recorrer à integração das artes: 

Esta intenção de conjugação ao longo do desenvolver do Estado Novo é expressa 

principalmente em diversos artigos de revistas dedicadas às artes nos anos 40 até aos finais 

dos anos 50. Alfredo Angelo, no Jornal “A Tarde”, em 1945 escreve um artigo intitulado A 

                                                                                                                                              
de Belas – Artes do Porto; Professor Simão Dordio Gomes; nº 110; nº 53; [Disponível no Arquivo da 
Faculdade de Belas – Artes do Porto, Universidade do Porto, Porto, Portugal]). 

135 CRUZ, Manuel Braga de - Artes Plásticas de temática religiosa in A Igreja e a Cultura 
Contemporânea em Portugal: 1952 – 2000, Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 2001, p. 55. 

136 Igreja da Nossa Senhora de Fátima do Porto [Consult. a 3 de Agosto de 2013] Disponível 
emwww:<URL: http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=23013. 

137 A IGREJA e a Arte Moderna in Presença: revista de arte e crítica. Lisboa (Nov. de 1939), p. 64. 

(…) Quisérmos nós, ao erguer a igreja nova da Nossa Senhora de Fátima, que ela 
satisfez-se a estas três condições:  

Ser uma igreja  
Ser uma igreja moderna 
Ser uma igreja moderna bela. (…)137 

(…) Um ponto que desde o início dos estudos muito me preocupou foi o da 
ornamentação. (…) porque ambicionava tentar uma oportunidade única para os artistas 
portugueses de harmonia com a tradição da arte manifestar a sua capacidade de 
colaboração numa obra de Arquitetura. (…) 
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Arquitetura de hoje tem que ser uma Arquitetura Viva, onde refere (…) não é erro 

considerar a Arquitetura como orientadora das outras artes plásticas, e, pelo contrário, 

será grave erro separa-las (…)138. Durante todo o ano de 1946, a revista “Arquitetura” 

começou a incluir nas suas promulgações bimensais um artigo dedicado às artes 

decorativas com o título Interiores de Arte139. O mesmo realçava a importância do 

conhecimento e reconhecimento do valor da Pintura e da Escultura, sem referência direta 

ao tema da integração, mas demonstrando a importância de valorizar as outras artes em 

conjunto com a Arquitetura, acompanhado por um número vasto de imagens do interior de 

edifícios projetados por arquitetos portugueses. Em 1948, a mesma dedicada, publica 

também de Fevereiro a Julho, um artigo periódico focado exclusivamente sobre as técnicas 

de produção artística da Pintura mural, frisando todas as fases de produção necessárias para 

desenvolver um fresco, e todas as outras técnicas a ela associada140.  

No ano de 1949, Júlio Pomar, também na revista “Arquitetura”, escreve um outro 

tipo de artigo com uma tonalidade expressiva de aceitação mais difícil deste novo princípio 

de colaboração. Intitulado Decorativo Apenas? inicia o seu texto com Um motivo 

decorativo, apenas…141 e continua:  

A nível internacional, em 1957, regista-se também uma perspetiva manifestante, do 

escultor David Smith, na revista “Arts”, em que segundo a autora Lúcia Matos completa a 

sua investigação referindo que o mesmo rejeita a proclamada afinidade entre a Escultura 

e a Arquitetura (…) e se os Arquitectos quiserem associar arte verdadeira aos seus 

edifícios, terá que se preparar para aceitar a Escultura na sua autonomia143. Principio 

também explorado pelo escultor, arquiteto e editor Reg Butler, que afirma em 1958 num 

debate organizado no “Royal Isntitute of Bretish Arquitects”, que a Escultura como tal (…) 
                                                
138 ANGELO, Alfredo - A Arquitetura de hoje tem que ser uma Arquitetura Viva in A Tarde. 

Lisboa. (16 de Junho de 1945) pp. 3 e 6. 
139 Interiores de Arte in Arquitetura. Lisboa. (1946). 
140 GEORGE, Frederico - Estudo da Pintura Mural in Arquitetura (Abril de 1948), pp. 1, 6 a 17, 

GEORGE, Frederico - Estudo da Pintura Mural in Arquitetura. (Jul. de 1948) pp. 1, 17 a 18,  GEORGE, 
Frederico - Estudo da Pintura Mural in Arquitetura (Mai. e Jun. de 1948) pp. 1, 33 a 34 e GEORGE, 
Frederico - Estudo da Pintura Mural in Arquitetura (Jul. de 1948) pp. 1, 17 a 18. 

141 POMAR, Júlio - Decorativo, apenas? in Arquitetura. (Abr. e Mai. de 1949). 
142 Ibidem. 
143 Cit. por MATOS, Lúcia Gualdina Almeida - Escultura em Portugal no século XX (1910 – 1969) 

– Academias, Modernismo e vanguardas. Porto: Faculdade de Belas – Artes da Universidade do Porto, Julho 
de 2003, Tese de Doutoramento, vol. I e II, p. 285. 

(…) Não é verdade que isto se ouve muitas vezes? Ora na boca dum Arquiteto, ao 
solicitar a colaboração do Pintor ou do Escultor (Não se entende que, mesmo neste 
termo, tal colaboração seja frequente. Aliás só poderia entendê-lo quem não conhece as 
mágoas deste triste mundo das artes. (…)142 
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se a espetarem num edifício estarão a crucifica-la144, distinguindo-a da Escultura 

decorativa.  

A referência portuguesa do pintor Júlio Pomar, que virá as ser mais complementada 

a partir de 1957, não é um caso de exceção na sociedade artística. O seu artigo já referido, 

não foi o único identificado, no meio de muitos outros que expressam em grande maioria 

uma sonância geral favorável a uma disposição de colaboração145. Kiel Amaral em 1956 na 

revista “Arquitetura: Revista de Arte e Construção” expressa, são relativamente poucas e 

nem sempre felizes as intervenções dos Pintores e Escultores. Culpas de monta cabem aos 

Arquitectos, que (…) nem integraram convenientemente as obras alheias nas suas146.  

Na leitura das diversas publicações, regista-se na revista “Arquitetura: Revista de 

Arte e Construção” em Dezembro de 1954, que no III Congresso da U.I.A (União 

Internacional dos Arquitetos), debateu-se sob o tópico A Síntese das Artes Plásticas, que os 

arquitetos eram conscientes da importância da sua colaboração com os pintores, escultores 

e outros Artistas, e a necessidade de crer condições favoráveis a uma integração 

harmoniosa das artes plásticas na Arquitetura Contemporânea, completando que:  

Na mesma revista no ano de 1956, Manuel Tainha (arquiteto e professor de 

português) faz referência à Pintura Mural como forma de integração na cidade de México, 

com referência aos pintores Siqueiros, Rivera, O’Gorman, Carlos Mérida, Arenos 

Betancouri, J. Chávez Morado, frisando que (…) com esta colaboração a Arquitetura 

                                                
144 Cit. por MATOS, Lúcia Gualdina Almeida - Escultura em Portugal no século XX (1910 – 1969) 

– Academias, Modernismo e vanguardas. Porto: Faculdade de Belas – Artes da Universidade do Porto, Julho 
de 2003, Tese de Doutoramento, vol. I e II, p. 285 e SENIE, Harnet. Studies in the Development of Urban 
Sculpture: 1950 – 1975. New York: New York University, 1995, p. 134. 

145 Júlio Pomar foi responsável pela produção de uma Pintura mural com o tema “ São João 
no Porto”, alegadamente a fresco no Cinema Batalha do Porto. Esta obra tão bem conhecida e que hoje em 
dia é inexistente, devido a um processo de censura por parte da PIDE em 1947. 

146 KEIL, Amaral - Cidades Universitárias, in Arquitetura: Revista de Arte e Construção. Lisboa 
(Jan. Fev. de 1956) p. 13. 

147 III Congresso da U.I.A. in Arquitetura: Revista de Arte e Construção. Lisboa (Nov. Dez. de 
1954) p. 11. 

(…) Os Arquitectos consideram que uma colaboração frutuosa não se poderá 
estabelecer num espirito de subordinação do Artista ao Arquiteto, mas num plano de 
igualdade e com espirito de equipa implicando uma comunhão de tendências e uma igual 
exigência de qualidade. Em nenhum caso, os Artistas chamados a colaborar numa obra 
de Arquitetura devem ser impostos ao Arquiteto. (…) A compreensão mutua e a 
colaboração dos Arquitectos, Pintores e Escultores devem ser desenvolvida por todos os 
meios e desde a escola. 147 
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mexicana reatou, ou melhor, inseriu-se rigorosamente na linha geral da sua melhor 

tradição. (…).148  

É necessário frisar que as perspetivas registadas variam favoravelmente ou 

negativamente perante a situação e a profissão do entrevistado, sendo que quando é 

referido observações de um arquiteto, regista-se uma concordância plena na intenção digna 

da integração, caso contrário (mas não constante) aquando da entrevista de um pintor ou 

escultor. Curiosamente no ano de 1957, ano em que se instaura a reforma do ensino das 

artes na Escola Superior de Belas Artes, a publicação periódica a “República” dirigido por 

Carvalho Duarte, elabora uma sequência de entrevistas a diversas identidades, 

complementada com a questão: Através do mundo de hoje, estamos a caminhar, entre 

outra coisas, para uma expressão plástica simultânea da Pintura, Escultura, e Arquitetura 

- a Plástica Integral. No entanto, não estará a Escultura, no nosso Pais, a afastar-se, cada 

vez mais, dessa expressão unitária? O título do artigo sequencial entre os meses de 

Dezembro de 1957 e Janeiro de 1958 foi intitulado de Situação da Escultura em Portugal.  

Júlio Pomar (pintor e escritor já referido anteriormente), refere novamente o ponto 

(…) O trabalho de colaborador (…) entre Arquitectos, Pintores e Escultores (…) eis o 

único caminho para o que, a falta de melhor, se chamara "plástica integral". Sobre isto se 

tem falado muito, se escreve e as vezes, se decide em Congresso; mas, na prática, onde 

estão as obras? (…)149. Heine Semke (escultor e pintor alemão, com residência permanente 

em Portugal em grande parte da sua vida), em reação às observações de Júlio Pomar refere 

que partilha do mesmo sonho e acha que é necessária uma plástica integral, mais ainda não 

a tinha visto aplicada de maneira absoluta150. Diogo de Macedo (escultor, escritor e diretor 

do Museu Nacional de Arte Contemporânea151), defende o princípio com (…) a 

interrogação visa a ideia da obra comum em valores paralelos, não sejamos injustos com 

os artistas portugueses, porque ainda não há muito tempo que eles nos deram prova desse 

"integral" e "unitário" (…) 152. António Duarte (escultor), em sintonia com Diogo de 

Macedo responde:  

                                                
148 TAINHA, Manuel - Cidades Universitárias, in Arquitetura: Revista de Arte e Construção. 

Lisboa (Jan. Fev. de 1956) p. 27. 
149 POMAR, Júlio - Situação da Escultura em Portugal in República, Lisboa (12 de Dez. de 1957) 

p. 1. 
150 SEMKE, Heine - Situação da Escultura em Portugal in República, Lisboa (16 de Dez. de 1957) 

p. 9. 
151 Diogo de Macedo assumiu o cargo de diretor do Museu Nacional de Arte Contemporânea no ano 

de 1944 até ao final da sua vida em 1959. 
152 MACEDO, Diogo de - Situação da Escultura em Portugal in República, Lisboa (18 de Dez. de 

1957), p. 2. 



50 
 

Manuel Mendes (escultor e escritor) acrescenta: 

Por fim a escultora Maria Barreira refere um ponto fundamenta: (…) não depende 

dele apenas155 mas também e principalmente da pessoa ou entidade que mandam fazer os 

respectivos trabalhos (…).156 

2.1. Conjugação das artes na Escola Superior de Belas Artes do Porto 

A partir de 1936, a renovação do Ministério da Instrução Pública, deu origem ao 

novo Ministério da Educação Nacional, associada também à nova Junta Nacional de 

Educação, com o Ministro Carneiro Pacheco. A revelação de um modelo de sociedade 

elites que acediam ao liceu e ao ensino superior, tonou-se mais visível nos currículos e em 

toda a organização escolar. Segundo o autor Pedro do Amaral Xavier, este foi um período 

marcado por uma construção de uma escola nacionalista, formadora de consciências, e 

constituía uma modalidade de acção educadora criada pelo Estado Novo como 

complemento de formação de cultura dos jovens artistas portugueses157.  

A evolução dos tramos educacionais a nível nacional tem diversas variações 

consoante a localização das próprias instituições escolares. A Escola Superior de Belas 

Artes do Porto depois de esta ter sido translada a partir de Fevereiro de 1937, para o seu 

                                                
153 DUART, António - Situação da Escultura em Portugal, in República, Lisboa (20 de Dez. de 

1957) p.9. 
154 MENDES, Manuel - Situação da Escultura em Portugal, in República, Lisboa ( 22 de Dez. de 

1957), p. 9. 
155 Referindo-se ao papel do arquiteto. 
156 BARREIRA, Maria - Situação da Escultura em Portugal in República, Lisboa ( 15 de Jan. de 

1958), p. 4. 
157 XAVIER, Pedro do Amaral - Educação artística no Estado Novo: as missões estéticas de férias e 

a doutrinação das elites artísticas. [Consult. 11 de Dezembro de 2011] Disponível em www: <URL: 
http://www.apha.pt/boletim/boletim4/artigos/PedroXavier.pdf. 

(…) Colaboração efectiva das três artes plásticas maiores é entre nós uma 
possibilidade já provada que desejamos fosse grande como o foram noutras épocas em 
construções religiosas e civis. Como vivemos no mecenato do Estado, único entre nós, 
confiamos que as recentes tentativas de integração das três artes se alarguem em 
grandeza e número. (…) 153 

(…) A Arquitetura tem sido, através dos tempos a Mãe das Artes, a grande 
formadora, dos "estilos” (…) A Arquitetura moderna, do começo deste século, a 
Arquitetura do cimento armado, com os grandes vãos e as largas superfícies, a 
Arquitetura a que pejorativamente se chamou de "caixote" na sua expressão estética, é de 
inspiração cubista. (…) No nosso país, a Escultura, como todas as outras actividades 
culturais, terá de se ir adaptando as exigências dessa "nova estética", que forçosamente 
será o reflexo do mundo.154 
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novo edifício do Instituto de Comércio do Porto158, foi com a Lei nº 2043 de 10 de Julho de 

1950, remodelada como todo o ensino das Escolas de Belas Artes. Elevou-a para a 

categoria de Escola Superior159, marcando oficialmente um momento de novas intenções e 

modernos objetivos no ensino das belas artes em Portugal. O então novo diretor no ano de 

1957, durante o seu discurso comum de abertura das novas exposições Magnas da mesma 

escola, afirma que era o maior acontecimento desta última década no campo das Belas-

Artes160, sendo o mesmo discurso em que refere orgulhosamente que: acabam de conceder 

um consolador e substancial estímulo através da colaboração solicitada nas obras para o 

Palácio da Justiça desta cidade do Porto161, provando o interesse e estímulo acentuado 

existente de parte do Estado e das Belas Artes em colaborar.  

O novo diretor referido, é o arquiteto Carlos Ramos, também professor interno na 

Escola Superior de Belas Artes desde o ano de 1941 (marcado por uma breve ausência 

entre os anos de 1948 e 1952, por se ter mudado para as Belas Artes de Lisboa, para 

proferir a aula teórica de Urbanologia). Carlos João Chambers Ramos torna-se um 

exemplo claro de uma geração nova, que impunha-se a inovação através do fortalecimento 

do próprio lance social dos artistas plásticos. Como professor teria afirmado imediatamente 

e claramente a necessidade duma mudança, bem como tinha de base de ensino a máxima 

liberdade com a máxima responsabilidade162. Mas principalmente como diretor marcou a 

Escola Superior do Porto a partir de Outubro de 1952 com a primeira duma série de 

dezassete Exposições Magnas, que demonstrarão resultados de uma Escola profundamente 

renovada.  

Durante as Exposições Magnas e logo com a sua pose do novo cargo, esclareceu de 

imediato os caminhos por que ele pretendia conduzir as Belas Artes portuenses. Nas 

exposições foi apresentado ao público as intenções de demonstrar a importância dada pelas 

Belas Artes à integração das artes na cidade, marcando a exposição com obras de 

                                                
158 GARRADAS, Cláudia - A Colecção de Arte da Faculdade de Belas Artes da Universidade do 

Porto - Génese e História de uma colecção Universitária. Porto: Estudos Museológicos e Curaturiais da 
Universidade do Porto, Faculdade de Letras. 2008, Tese de Doutoramento, vol. I e vol. II, p. 25. 

159 Ibidem. 
160 VI Exposição Magna na Escola Superior de Belas Artes do Porto; Escola Superior de Belas 

Artes; 1957, pp. 7 e 8, também citado por GARRADAS, Cláudia. A Colecção de Arte da Faculdade de Belas 
Artes da Universidade do Porto - Génese e História de uma colecção Universitária. Porto: Estudos 
Museológicos e Curaturiais da Universidade do Porto, Faculdade de Letras. 2008, Tese de Doutoramento, 
vol. I e vol. II, p. 25. 

161 VI Exposição Magna na Escola Superior de Belas Artes do Porto; Escola Superior de Belas 
Artes; 1957, pp. 7 e 8. 

162 Ibidem. 



52 
 

Arquitetura, Pintura (também em formato mural) e de Escultura existindo mesmo uma 

categoria expositiva denominada como “Concurso das Três Artes”163.  

Completando o seu discurso da III Exposição Magna com afirmações como:  

Em Livro de Atas, resultante das reuniões do Concelho Diretivo, regista-se também 

esta intenção logo com a chegada da sua presença, em parceria com outros professores do 

Concelho Escolar como, os arquitetos Rogério de Azevedo e António Brito, o engenheiro 

Júlio Brito e Rogério Barroca (engenheiros), o Dr. Mendonça Monteiro e o mestre Joaquim 

Lopes. Com novos professores como os arquitetos Amoreira da Silva e Brito e Cunha, Dr. 

Armando de Maros, Dr. Alberto de Sousa, o Barata Feyo (escultor) e os mestres pintores 

Dordio Gomes e Heitor Cramez165, em que mais tarde lhes são associados como assistentes 

Júlio Resende e Guilherme Camarinha.  

Em Livro de Ata, em 1952 a 12 de Dezembro é registado que o Diretor Carlos 

Ramos:  

                                                
163 III Exposição Magna na Escola Superior de Belas Artes do Porto; Escola Superior de Belas 

Artes. Porto, 1954, pp. 3 a 5 e pp. 17 e 18. 
164 Ibidem, p. 4. 
165  XAVIER, Pedro do Amaral - Educação artística no Estado Novo: as missões estéticas de férias 

e a doutrinação das elites artísticas. [Consult. 11 de Dezembro de 2011] Disponível em www: <URL: 
http://www.apha.pt/boletim/boletim4/artigos/PedroXavier.pdf. 

166 Júlio Resende. 
167 Arquivo da Faculdade de Belas – Artes do Porto, Universidade do Porto; Biblioteca: Faculdade 

de Belas – Artes do Porto; Livro de Actas; nº 110; pp. 90 e 90v.; [Disponível no Arquivo da Faculdade de 
Belas – Artes do Porto, Universidade do Porto, Porto, Portugal] e em III Exposição Magna na Escola 
Superior de Belas Artes do Porto; Escola Superior de Belas Artes. Porto, 1954, p. 5, o arquiteto Carlos 
Ramos expressa que: (…) De acordo com o programa há anos anunciado e na intenção de facultar aos 
futuros artistas da nossa terra o conhecimento de todos os meios de expressão capazes de seleccionar e 
revelar aptidões peculiares a cada um, o curso livre de Pintura a fresco, apaixonadamente orientado por 
Mestre Dordio Gomes, rompe o caminho a tais iniciativas, a que outras devem seguir-se. É-lhe inteiramente 
dedicado um sector das exposições.(…) 

(…) a novidade de apresentar não só trabalhos dos alunos, mas também de seus 
mestres nas três artes maiores, que assim aparecem a agasalhá-los em público, na mesma 
medida em que, na sua própria casa, praticam o mesmo sistema de ensino susceptível de 
originar o clima mais favorável ao trabalho de criação, sublime privilégio dos artistas. 
(…)164  

(…) Manifestou a opinião de que outros processos de expressão plástica 
poderiam e deveriam interessar a futuros Pintores, tais como o fresco, a tapeçaria, o 
vitral, o azulejo, etc. e que os nomes dos artistas sugeridos (Guilherme Duarte Camarinha 
e Júlio Martins da Silva Dias166) constituíam garantias suficientes de que o programa 
assim estabelecido estava inteiramente ao abrigo das suas aptidões excepcionais.(…)167  
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 Esta intenção e referência vêm de encontro com a criação de um curso livre de 

Pintura Mural a fresco, dado pelo Mestre fresquista Dordio Gomes, em que resultou uma 

Pintura mural datado de 1954168 com o título O mito de Prometeu:  

 

No ano de 1953, associado a esta aula livre, elaborou-se um manual170 que pudesse 

servir de iniciação e orientação para os alunos que, doravante, possuiriam a primeira e 

única aula prática de Pintura mural a fresco do país. Mas logo na IV Exposição Magna 

(1955) nota-se uma incoerência nas vontades dos alunos em querer continuar a participar 

nas intenções dos seus professores e deste curso livre, Carlos Ramos discursou:  

Somente no ano letivo de 1963 / 64, surge a primeira referência a uma nova cadeira 

denominada de “Conjugação das três artes”, este registo é associado ao curso de 

Arquitetura (com uma carga horária de 4 horas semanais, com sessões de duas horas, uma 

há terça-feira e outra à sexta-feira). No mesmo ano letivo surge também no curso de 

Escultura e Pintura (com exatamente a mesma carga horária e sala de aula, que o curso de 

Arquitetura). Pela portaria de registo da Escola Superior de Belas Artes do Porto, a 29 de 

Julho de 1960, esta cadeira foi autorizada a ser lecionada pelo pintor Augusto Gomes, 

                                                
168 Cf. O capítulo “Variações de tipologia arquitetónica”. 
169 Arquivo da Faculdade de Belas – Artes do Porto, Universidade do Porto; Biblioteca: Faculdade 

de Belas – Artes do Porto; Livro de Actas; nº 110; pp. 103v., 104; [Disponível no Arquivo da Faculdade de 
Belas – Artes do Porto, Universidade do Porto, Porto, Portugal]. 

170 GOMES, Dordio - A Pintura a fresco: Os materiais, a técnica, a sua aplicação. Porto: Câmara 
Municipal do Porto, Departamento de Museus e Património Cultural, Divisão do Património Cultural, 2000. 

171 IV Exposição Magna na Escola Superior de Belas Artes do Porto; Escola Superior de Belas 
Artes; 1955 p .4. 

(…) Que para a admissão dos interessados à aula de Pintura a Fresco, fosse 
dada prioridade aos alunos dos cursos especiais e superiores de Pintura e que a referida 
aula entrasse em exercício a título de ensino livre.169 

(…) Os ventos, porém, não correm de feição, e por muito interessada que esta 
Escola esteja em apontar aos seus alunos, futuros artistas desta terra, o único caminho 
que pode conduzi-los à formação das equipas que, falando a mesma linguagem, hão-de 
acabar por impor a necessidade da permanente colaboração das 3 artes no campo das 
realizações plásticas, não só àquela faltam os meios de o consolidar, como àqueles o 
estímulo de uma nova estrutura que lhes garanta melhor e mais agradável futuro do que 
àquele que o Ensino Técnico lhes reserva numa luta em que os meios de subsistência 
prevalecem e se sobrepõem aos meios de expressão.  

E é triste que tal se verifique no seio de uma jovem massa de estudantes, de raras 
e múltiplas aptidões, quando seria precisamente por via daqueles meios que melhor 
poderia fazer-se a selecção natural dos verdadeiros valores, alguns dos quais perdidos 
para sempre. (…)171 
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cadeira que permaneceu no programa dos três cursos até ao ano letivo de 1969/1970172. 

Mas com a análise do mesmo documento observou-se que surge antes pela primeira vez no 

ano letivo de 1960/1961 a referência ao 4º Ano do curso de Pintura, uma cadeira nominada 

de “Tecnologia da Pinturas (fresco e gravura) ” (cadeira também complementada com a 

aprendizagem das técnicas de produção de mosaico, tapeçaria e vitral) com uma carga 

horária de 6 horas semanais (3 horas à segunda-feira das 16:00 às 19:00 e 3 horas à sexta-

feira das 15:00 às 18:00). Horário este aplicado até ao ano letivo de 1972 / 73, proferido 

pelo professor Ângelo César Cardoso de Sousa173 e 174.  

A finalidade desta intenção, parecia não ante prever a sua continuidade. Em 1966, 

uma publicação de um debate organizado pela revista “Arquitetura”, referiu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
172 Arquivo da Faculdade de Belas – Artes do Porto, Universidade do Porto; Biblioteca: Faculdade 

de Belas – Artes do Porto; Horário de Turmas de 1959 a 1972; [Disponível no Arquivo da Faculdade de 
Belas – Artes do Porto, Universidade do Porto, Porto, Portugal]. 

173 Arquivo da Faculdade de Belas – Artes do Porto, Universidade do Porto; Biblioteca: Faculdade 
de Belas – Artes do Porto; Horário de Turmas de 1959 a 1972; [Disponível no Arquivo da Faculdade de 
Belas – Artes do Porto, Universidade do Porto, Porto, Portugal].  

174 Em 1957, registou-se também em livro de Actas que: “Aos trinta e um dias do mês de Julho de 
mil novecentos e cinquenta e sete, (…) Depois informou [Carlos Ramos informou] que o professor italiano 
Fessucci [ou Ferrucci] se pontificara a fazer um curso de Pintura a fresco nesta Escola no próximo ano 
lectivo (…)”. Sitado do documento: Arquivo da Faculdade de Belas – Artes do Porto, Universidade do Porto; 
Biblioteca: Faculdade de Belas – Artes do Porto; Livro de Actas; nº 110; p. 123; [Disponível no Arquivo da 
Faculdade de Belas – Artes do Porto, Universidade do Porto, Porto, Portugal]. 

175 MATOS, Lúcia Gualdina Almeida - Escultura em Portugal no século XX (1910 – 1969) – 
Academias, Modernismo e vanguardas. Porto: Faculdade de Belas – Artes da Universidade do Porto, Julho 
de 2003, Tese de Doutoramento, vol. I e II, p. 288. 

 (…) onde interviriam Arquitectos, críticos e artistas plásticos. Rejeitando, à 
partida, o conceito de “integração” por ter resultado “num empobrecimento da actuação 
possível de cada artista através de um processo de mútuas concessões”, o problema 
colocou-se em termos de “colaboração” entre artistas.175 
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3. Expansão de um gosto mural 
No início do Estado Novo observa-se uma readaptação de um novo interesse 

acentuado pela pintura mural não exclusivamente pelas identidades associadas ao estado. 

Através das diversas publicações, a pintura mural era principalmente referida como fresco 

(ou afresco), sendo uma técnica que teve origem adaptativa às novas construções modernas 

em todo o território nacional, em parceria com a intenção da integração das três artes. Mas 

possivelmente a principal influência e a responsabilidade do redescobrir das técnicas de 

produção associado a este novo gosto, poderá ter tido origem em uma só pessoa, o pintor 

Dordio Gomes. Ao longo dos seus anos como pintor comprovou o domínio da técnica, 

explorou formas na sua divulgação bem como desenvolveu métodos para o seu 

ensinamento. Mas, somente no ano de 1944, regista-se a primeira obra pública muralista 

elaborada por este, no Café Rialto, após terem sido desenvolvidos as pinturas murais, na 

Igreja da Nossa Senhora de Fátima em Lisboa (1938), as primeiras da época. 

Dordio Gomes em anos anteriores, ainda como aluno bolseiro demonstrou a sua 

acentuada paixão por esta técnica e ao longo da sua vida o seu domínio. Em entrevista ao 

arquiteto José Dordio Gomes e a D. Maria Manuela Dordio Gomes, filho primogénito e 

nora do artista pintor e mestre fresquista, o arquiteto referindo-se a uma publicação sobre 

os frescos de Cellini, proferiu, estes é que foram os professores do meu pai, mas também 

completou com a observação: o meu pai nunca se viu como fresquista… só a 

compreendeu, mas sempre se sentiu como refém da pintura a óleo176. Mas este ponto 

poderá facilmente ser contraposto com a observação das suas obras em pintura mural bem 

como com o estudo do seu percurso artístico177. 

Entrou na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa com os seus doze anos 

realizados. Como professores nesta época e nesta escola registam-se o Veloso Salgado, 

Luciano Freire, Carlos Reis e Columbano, tendo sido Dordio Gomes, muito apreçado, o 

seu ensinamento decorreu o melhor possível e teve direito ao remate excecional do Prémio 

Valmor178. Conseguido a Bolsa de Estudo na companhia do escultor e estudante Francisco 

Franco, foi para França em 1910. Foi aluno na Academia Julien, da que era professor Jean 

Paul Lauren, e também o ateliê de Fernand Cormon. Segundo Celestino David, a viagem a 

França dar-lhe-ia um novo espírito, mestres novos, museus e exposições novas e mil 

                                                
176 Cf. Volume II “Apêndice documental”, “Entrevista - Arquiteto José Luís Dordio Gomes”. 
177 Durante a mesma entrevista foi comprovado que a forma correta de escrever e prenunciar o 

primeiro nome do pintor seria “Dordio” e não “Dórdio”, Cf. capítulo “Variações de tipologia arquitetónica”; 
178 DAVID, Celestino - Dordio Gomes - Pintor Alentejano (estudo bibliográfico). Évora: Minerva 

Comercial, 1958. 
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cousas diferentes abrir-lhe-ia caminhos novos179. Refere ainda que saído do rigorismo das 

Belas Artes nacionais, iniciaria uma aprendizagem de admiração mais harmonia, com um 

temperamento inquieto de artista. 

Após 8 meses, a estadia do pintor alentejano foi interrompida, somente voltando 

para Paris em 1921. Mas durante esta segunda viagem opta por conhecer também Itália, em 

Maio de 1924180, mantendo-se até Janeiro de 1925181 e aqui a sua vida modifica-se (…) O 

seu desejo de saber e conhecer os grandes mestres, copiar alguns, absorve-o 182. Da Itália 

origina a paixão pela pintura a fresco, servindo como prova a citação de Flórido 

Vasconcelos de uma carta de Dordio Gomes dirigido a Manuel Mendes, onde é referido 

trinta anos depois: 

Viria depois o momento do seu concurso para professor de Belas Artes do Porto, 

para preencher a vaga aberta com o falecimento do pintor e professor, António Carneiro. 

Nos estudos para o concurso, um dos quais que então fez, foi a do fresco que o interessava 

e era uma clara mais-valia184. Celestino David refere uma publicação da sua autoria, onde 

realça:  

                                                
179 DAVID, Celestino - Dordio Gomes - Pintor Alentejano (estudo bibliográfico). Évora: Minerva 

Comercial, 1958, p. 37. 
180 VASCONCELOS, Flórido - Mestre Dordio Fresquista in CASTRO, Laura; MACHADO, 

Fátima - Dordio Gomes: frescos. Matosinhos: Câmara Municipal, 1997, p. 7. 
181 Ibidem. 
182 DAVID, Celestino - Dordio Gomes - Pintor Alentejano (estudo bibliográfico). Évora: Minerva 

Comercial, 1958, p. 37. 
183 VASCONCELOS, Flórido - Mestre Dordio Fresquista in CASTRO, Laura; MACHADO, 

Fátima. Dordio Gomes: frescos. Matosinhos: Câmara Municipal, 1997, p. 7. 
184 DAVID, Celestino - Dordio Gomes - Pintor Alentejano (estudo bibliográfico). Évora: Minerva 

Comercial, 1958, p. 39. 

(…) vibra de intensa emoção ao recordar o encontro com o velho Camposanto de 
Pisa emoção que se sente repetir quando nos revela que se ajoelhara diante Piero della 
Francesca, em Arezozo, ou falo da sua "paixão maior" a propósito de Siena de Cortona e 
de Orvieto...183 
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Uma situação que viria muito rapidamente alterar-se. 

Em Lisboa, referido por Flórido Vasconselos, Henrique Franco é quem se destaca e 

consegue iniciar-se na pintura a fresco na Igreja de Nossa Senhora de Fátima e na Casa da 

Moeda (sendo um pintor que também acompanhou Dordio Gomes na viagem a Itália na 

década de 20). Refere que pela mesma altura, Sousa Lopes pinta os frescos de então 

Assembleia Nacional, no Palácio de S. Bento. E que na Exposição do Mundo Português, 

treinava-se a pintura a fresco, pintores como Jaime Martins Barata, Frederico George, 

Severo Portela Júnior, Joaquim Rebocho, Luís Dourdil, entre outros. E Almada Negreiros 

irá pintar as Gares Marítimas de Alcântara. 

Ao observar-se as obras referidas in situ, é com muita dificuldade que se comprova 

o domínio da pintura a fresco. São pinturas murais, mas são na sua totalidade (visto a olho 

nu) a seco, sendo dificilmente identificável o recurso à técnica a fresco. A referência de 

Flórido Vásconcelos à Igreja da Nossa Senhora de Fátima em Lisboa é fulcral, mas torna-

se visível somente um caso de exceção sobre o domínio do fresco, somente a pintura mural 

de António Lino do coro alto. Uma pintura a fresco com acabamento a seco, como é 

comum, mas que demonstra um conhecimento aliado a uma preocupação na reprodução da 

uma pintura translucida, com leveza granulada textural comum à técnica exuberada na 

época. Entusiasticamente António Lino, segundo Celestino David, foi aluno de Dordio 

Gomes186.  

Outros autores responsáveis também por diversas pinturas murais a nível nacional, 

com uma capacidade excecional de domínio sobre as técnicas de produção artística da 

pintura mural na sua totalidade (a fresco e a seco), foram, não de forma coincidente, alunos 

do mesmo professor: Âmandio Silva, António Sampaio, João Martins da Costa, Júlio 

                                                
185 Citado por DAVID, Celestino - Dordio Gomes - Pintor Alentejano (estudo bibliográfico). 

Évora: Minerva Comercial, 1958 de um artigo da sua autoria no Diário de Notícias, 27 de Março de 1932, p. 
39. 

186 DAVID, Celestino - Dordio Gomes - Pintor Alentejano (estudo bibliográfico). Évora: Minerva 
Comercial, 1958, p. 38. 

A pintura a fresco, mais simplesmente “o fresco” – não tem em Portugal críticos 
de arte que por ela se interessa ou artistas de valor que a seu respeito se entusiasmam. 
Quer dizer: com excepção de um outro crítico ou pintor que ao assunto consagre alguma 
atenção. Os nossos homens de arte pelo “fresco” não direi que têm despreza ou desdém, 
mas uma grande e viva indiferença. Convencidos uns de pintura decorativa, entendem 
outros que o nosso Clima não é de molde a permitir que ele se faça. Todavia, não é assim, 
Nem o tempo desta expressão de arte passou, nem o nosso clima a repele. E então me 
enfronhei nas doutrinas de Marcocchi de Belluci, um dos que dizem que a pintura a fresco 
não morreu, mas está apenas adormecida. Esta arte não passou, apenas se esqueceram os 
processos de a fazer.185 
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Pomar e Júlio Resende. E se é certo que Augusto Gomes, Guilherme Camarinha, Isolino 

Vaz e Coelho de Figueiredo não foram, seus alunos, de algum modo se comportam como 

seus discípulos, já que nenhum deles pratica a pintura a fresco antes de Dordio187.  

Em entrevista ao arquiteto e filho de Dordio Gomes, José Dordio Gomes comentou 

claramente: Depois de se criar a oficina livre, todos começaram a fazer frescos porque 

tinham sido ensinados pelo meu pai. E ainda em teor de exemplo associado ao tema 

explorado, referiu que Guilherme Camarinha foi o pintor convidado a realizar a obra do 

Café Rialto em 1944, mas no entanto como ele não conhecia a técnica, pediu apoio ao 

meu pai, ele tinha medo porque nunca tinha feito. Como o meu pai foi sempre uma pessoa 

muito humana, disse que o iria ajudar, então combinaram que o Camarinha fizesse uma 

pintura enquanto o meu pai realizaria duas (…)188. 

Todavia, Dordio Gomes foi, como disse Diogo de Macedo e Flórido Vasconcelos 

um percursor do modernismo189. 

3.1. Técnica de produção artística e a sua nomenclatura 

O material utilizado para a elaboração do suporte da pintura mural, as técnicas de 

produção artística, a tipologia das obras pictóricas, a localização das obras e por fim os 

fatores e formas de degradação, pertencem restritamente a esta área, devido à sua natureza 

de produção que a integra no património edificado.  

A História remete para o período do Paleolítico Superior as primeiras imagens 

pintadas de mãos humanas, espalmadas, de dedos abertos com o contorno pintado a 

vermelho ou a preto, (talvez com pigmentos soprados) de modo que aparecem em 

negativo. O século XV propôs a aplicação de camadas de argamassa de cal e areia sobre 

um suporte parietal, que variam em quantidade consoante o objetivo final da pintura, mas 

aconselha sempre no mínimo duas camadas, nomeadas de “arriccio” (nome italiano 

renascentista equivalente a uma camada de emboço de uma parede) e “intonaco” (nome 

italiano renascentista adotado para a camada de reboco de uma parede).  

Podemos encontrar estas camadas sobre vários tipos de suporte: tabique, taipa, 

adobe, alvenaria de pedra ou tijolo, paredes de pedra solta, cantaria, assim como abóbadas 

de pedra e tijolo e tetos com estruturas de vigas e fasquias de madeira (fasquiado). Sobre o 

                                                
187 VASCONCELOS, Flórido - Mestre Dordio Fresquista in CASTRO, Laura; MACHADO, 

Fátima. Dordio Gomes: frescos. Matosinhos: Câmara Municipal, 1997, p. 9. 
188 Cf. Volume II “Apêndice documental”, “Entrevista - Arquiteto José Luís Dordio Gomes”. 
189 VASCONCELOS, Flórido - Mestre Dordio Fresquista in CASTRO, Laura; MACHADO, 

Fátima. Dordio Gomes: frescos. Matosinhos: Câmara Municipal, 1997, p. 9. 
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1) Policromia; 
2) Reboco; 
3) Emboço; 
4) Alvenaria. 
 
Imagem nº1: Esquema representativo das destintas 

camadas estratigráficas de uma pintura mural a seco 
(Igreja de Santo Antão de Vela - Fábrica da Igreja 

Paroquial da Freguesia de Vela, Diocese da Guarda; 
 

suporte, grande parte das vezes são aplicadas as várias camadas de argamassa de cal 

hidratada, sendo a última decorada consoante uma técnica a seco ou a fresco190.  

No que se refere às diferentes camadas de argamassa de cal, a pintura é iniciada 

pela aplicação do “arriccio” (emboço), sendo esta uma camada de argamassa mais 

grosseira (de areia e cal num traço comum de 1 (cal) : 3 (areia)) e tendo a função de 

regularizar a superfície e por vezes, no caso do fresco, constituir uma reserva de humidade 

para a aplicação das camadas estratigráficas posteriores.  

O “intonaco” (reboco) é aplicado sobre o “arriccio” na pintura a seco ou a fresco e 

é geralmente mais cuidado e composto por uma areia fina e cal (num traço de 1 (cal) : 2 

(areia)), conferindo uma superfície mais homogénea pronta a receber a camada policroma 

que irá decorar a superfície mural.  

No caso da técnica a fresco o 

“intonaco” é pintado enquanto a sua 

argamassa carbonata191, sendo um 

processo que demora um dia e uma 

fase de trabalho. Segundo Paulo 

Mora e a sua mulher Laura Mora, os 

limites do “intonaco” em pintura 

mural a fresco deverão ser e ao 

longo da história foram sempre 

cortados em forma de bisel para se 

unir ao “intonaco” vizinho que se irá 

colocar na próxima fase de trabalho. 

A união cria uma junta, que antes do 

Renascimento eram chamadas de 

“pontate”. Estas eram dispostas horizontalmente e percorriam a pintura de uma 

extremidade a outra, sendo equivalentes aos diversos andares dos andaimes.  

Os mesmos autores referem que com o Renascimento surge um novo tipo de junta, 

nomeada de “giornate”, palavra descritiva e associada a uma área de trabalho diário, as 

                                                
190 Ao longo das diferentes épocas também surgem variadíssimas pinturas murais elaboradas 

diretamente sobre a cantaria, mas somente com o recurso à técnica do Seco.  
191 Reação química referido coloquialmente como “ganhar presa”, porque não decorre um processo 

de evaporação de águas adicionadas, mas processa uma reação química em consequência do contato do 
hidróxido de cálcio com o oxigénio existente, permitindo o seu endurecimento. 
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áreas de trabalho foram reduzidas, permitindo uma maior qualidade de execução, sendo 

comum apenas à pintura mural a fresco. 

É comum referir-se a uma pintura mural, como sendo um fresco, (ou então 

incorretamente como “afresco”), mas até à data não foram ainda registadas nenhumas 

obras de pintura mural exclusivamente elaborados com esta técnica. Sendo mais comum 

surgir pinturas murais a fresco, com acabamentos a seco.  

Em todo este tipo de suportes, a pintura mural pode ser executada nas suas duas 

técnicas principais:  

A Seco (técnicas de óleo e têmperas de cola, caseína, ovo, acrílica, etc.), engloba 

todas as formas pintadas sobre uma superfície pétrea ou de argamassa, sendo o pigmento 

fixo através de um médio adicionado e misturado, antes da sua aplicação sobre o suporte. 

A técnica mais comum em pintura mural a seco é elaborada com o recurso à cal diluída em 

água, que consiste na aplicação dos pigmentos em leite de cal, que funcionará como 

aglutinante. 

O Fresco (a única técnica que é exclusivamente da pintura mural) é executado 

sobre um reboco húmido. Em primeiro lugar com o recurso a um pigmento comummente 

vermelho, são marcadas as formas da composição pretendida (“sinópia”) sobre a primeira 

camada de reboco. Não deve ser confundida com o desenho preparatório, que é um traço 

somente elaborado sobre a última camada de reboco, destinada a ser revestida pela camada 

cromática. Antes de pintado, o reboco deverá ser afagado para garantir a ascensão do 

hidróxido de cálcio à superfície da argamassa, sendo que o hidróxido de cálcio envolve o 

pigmento aplicado com cristais de cálcio e garante a fixação dos pigmentos, atribuindo o 

aspeto aguado e translúcido comum da pintura mural a fresco.  

Conhece-se a expressão ambígua de “mezzo” fresco, que segundo Paulo Mora e 

Guido Botticelli é despida de qualquer sentido de rigor192. Ao longo da história foram 

criadas pinturas murais a partir da combinação da técnica de fresco para o desenho 

preparatório, mas é terminado com o recurso à técnica a seco, para os tons de fundo, 

panejamentos e elementos figurativos. Esta combinação sistemática e programada, de duas 

ou várias técnicas diferentes, era para a obtenção de efeitos particulares de forma a 

                                                
192 MORA, Paolo, MORA, Laura, PHILIPPOT, Paul - Conservation of Wall Painting. Londres: 

ICCROM, Butterworths, 1984, p.6 e BOTTICELLI, Guido. Metodologia di Restauro delle Pitture Murali. 
Florença: Centro Di, 1992, p. 7. 
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responder às exigências dos materiais, sendo difícil encontrar uma pintura mural 

totalmente desenvolvida com o recurso somente ao fresco, como já foi referido antes.193 

Podem-se ainda encontrar outras vertentes decorativas dentro da pintura mural, 

como por exemplo as técnicas que envolvem a aplicação de estuque sobre as camadas 

subjacentes referidas, podendo ser adicionado ao estuque pigmentos ou ser trabalhado por 

molde e posteriormente pintado ou então argamassas pigmentadas caiadas, para no final 

serem raspadas e proporcionar jogos cromáticos e efeitos de sombra.194  

Segundo Joaquim Caetano, a pintura mural do Norte de Portugal é distinguível 

pelas suas técnicas de produção artísticas: todas as pinturas murais datadas dos séculos XV 

e XVI que conhecemos a Norte do rio Douro parecem ser realizadas através da técnica a 

fresco, ainda que com acabamentos a seco e os estudos publicados distinguem-nas por dois 

dos seus aspetos técnicos: a aplicação apenas do reboco (“intonaco”) sobre toda a alvenaria 

parental destinada à pintura e a grande extensão do mesmo195.  

Paula Virgínia Bessa propõe a hipótese de que este fato se possa dever a três 

fatores: a escassez de pedreiras196  que sirvam para depósitos de cal no Norte de Portugal, 

a intenção de uma maior rapidez de execução das pinturas e, consequentemente, a 

pretensão da redução do trabalho envolvido197, referente às pinturas do séc. XV ao XVI. 

Paula Bessa afirma também que o último fator poderá ter sido mais usual, procedendo à 

realização de toda uma cena figurativa de uma só vez, numa só “giornate”, apenas 

deixando os retoques a seco para a finalização posterior.198 

Esta forma de proceder na criação de pintura mural no Norte de Portugal, atribui-

lhe uma aparência e características bem diferentes de muitas das oficinas e mestres 

                                                
193 MORA, Paolo, MORA, Laura, PHILIPPOT, Paul – Conservation of Wall Painting. Londres: 

ICCROM, Butterworths, 1984, p.6 e BOTTICELLI, Guido - Metodologia di Restauro delle Pitture Murali. 
Florença: Centro Di, 1992, p. 7. 

194 Estas técnicas são conhecidas por escaióla (que se caracteriza pela imitação de pedras caras, e 
deriva do nome italiano scgliola) e Graffitto ou sgraffio o nome dado pelos Italianos a um processo de outro 
tipo decoração das paredes complexo (segundo SANTOS, João E. dos - Acabamentos das construções. 
Lisboa: Livraria Bertrand, 1934, p. 23). Estas técnicas não são utilizadas na pintura estudada, sendo um 
assunto que não irá ser abordado, mas que também fazem parte das técnicas de produção artista da pintura 
mural.  

195 CAETANO, Joaquim Inácio - O Marão e as Oficinas de Pintura Mural nos Séculos XV e XVI. 
Lisboa: Aparição, 2001, p. 59. 

196 Conceito desenvolvido por CAETANO, Joaquim Inácio. O Marão e as Oficinas de Pintura 
Mural nos Séculos XV e XVI. Lisboa: Aparição, 2001, p. 59 e apresentada também por BESSA, Paula 
Virgínia de Azevedo. Pintura Mural do fim da idade Média e do inicio da Idade Moderna no Norte de 
Portugal. Braga: Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, 2007, Tese de Doutoramento, p. 
59. 

197 Ibidem. 
198 CAETANO, Joaquim - O Marão e as Oficinas de Pintura Mural nos Séculos XV e XVI, 2001, p. 

59 e BESSA, Paula – Pintura Mural do fim da idade Média e do inicio da Idade Moderna no Norte de 
Portugal. 2007, p. 147. 
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italianos que trabalharam as técnicas da pintura mural199 na época Renascentista e 

Maneirista. Não obstante, este fato não pressupõe que os muralistas portugueses não 

tivessem acesso ao conhecimento das técnicas de produção artística propostas pela 

tratadística. 

Durante o Estado Novo, presencia-se o readaptar das duas mesmas principais 

técnicas da pintura mural, após um período claramente dominado exclusivamente pelas 

técnicas de produção artística de pintura mural com acabamento a seco sobre uma camada 

final em estuque200. Sendo possível identificar com observações in situ, de pinturas murais 

exclusivamente elaboradas a seco e alguns a fresco com acabamentos a seco, incluindo a 

presença das “giornate”201.  

Com o levantamento elaborado, optou-se por incluir na presente investigação uma 

outra técnica que poderá ser considerada como uma produção pictórica sobre um muro 

incorporado numa estrutura arquitetónica (pintura mural), mas em prisma de produção 

muito destinta. Torna-se caracterizante de pintores como Martins da Costa e Augusto 

Gomes no final da década de 50 de mil e novecentos na cidade do Porto. É uma técnica 

que dependendo da profissão da pessoa a que se refere, poderá ser nomeada de 

“Marmorite”202 ou “Cavan”. O arquiteto António Madureira203, refere que a “Marmorite” 

(ou “Cavan”204), consiste na mistura de cimento, de preferência branco para não escurecer 

                                                
199 CAETANO, Joaquim - O Marão e as Oficinas de Pintura Mural nos Séculos XV e XVI. 2001, p. 

59. 
200 A partir do século XVIII há uma maior procura e resposta de decorações arquitetónicas dos 

novos palácios e igrejas a serem construídos na cidade do Porto. Nas referências às oficinas de estuque que 
trabalharam na cidade do Porto, coloca-se a existência mais marcante nesta época sobre os rebocadores e 
trolhas de Afife, Viana de Castelo (ALVES, Joaquim Jaime B. Ferreira. O Porto na época dos Almadas: 
Arquitetura e obras públicas, vol. I, Porto: s/e, 1988, p. 299). A maior parte das encomendas no Porto entre 
1757 e 1804, estimulou a vinda de artistas da província. Joaquim Ferreira Alves, refere que Jacques Salbert 
dominou este fenómeno de nomadismo em relação aos entalhadores, mas este elemento estende-se a todos os 
ofícios. No século XIX há referencia a nomes como Joaquim Rodrigues Maia, Augusto Afonso Rodrigues 
Pita, António Martins Afonso Lomba, Francisco Ferreira, Domingos Meira (Domingos António de Azevedo 
da Silva Meira) e Luís Pinto Meira. O trabalho dos Meira sobressaiu-se e deixou marcas a nível nacional, 
onde enchem os tectos e as paredes com os seus produtos. É com os Meira no século XIX, Domingos 
António Meira que mais se marca a arte de estucar em Portugal. As expressões plásticas mais aplicadas pelo 
estucador são os troncos entrelaçados, onde na casa do Palácio da Pena e no Chalet da Condenssa de Edla, as 
sancas são substituídas e os tectos são cobertos por folhas de plátanos e frutos. No centro da cidade do Porto, 
somente no início do século XX surge uma outra oficina de grande porte, a dos irmãos Baganha na zona da 
Cedofeita. Esta manteve sempre a mesma linha de actuação, dedicando-se à escultura decorativa, obra de 
ornamentação estucada e construção pura e simples, embora se sabe que a gerência da oficina teria passado 
de irmão para irmão ao longo dos anos, até a segunda metade do século XX. 

201 Cf. capítulo A pintura mural do Estado Novo no Porto.   
202 Cf. capítulo A pintura mural do Estado Novo no Porto, pinturas murais da Escola Feminina da 

Constituição e do Café Embaixador atribuído a Martins da Costa e pintura mural do Edifício Soares e Irmão 
atribuído a Augusto Gomes. 

203 Dados obtidos através de uma entrevista realizada por via eletrónica. 
204 Uma expressão corresponder a uma marca comercial, que passou a ser usado como nome 

genérico de uma sistema cujo nome técnico era “Marmorite”. 
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demais a mistura, com uma carga de fragmentos de carbonato de cálcio (calcário ou 

mármore) de distintas cores. Esta pasta seria facilmente aplicável à colher ou à talocha, em 

pavimentos ou paredes (sendo utlizado como pintura mural maioritariamente nas paredes 

de edifícios). O acabamento final poderia ser mais ou menos áspero ou liso conforme o 

tipo de polimento feito à mão ou com máquina, enquanto a fronteira entre duas cores seria 

salientada com uma junta, normalmente em barra fina de latão, que além de evitar a 

mistura das cores também evitaria teoricamente o aparecimento de fissuras ou fendas 

enquanto também salientava as formas produzidas no mural. Segundo o mesmo arquiteto, 

conseguia-se assim uma parede ou um pavimento de grande resistência mecânica, com 

uma cor muito estável e compreensivelmente mais barato que um revestimento em 

mármore ou qualquer outra rocha natural. Segundo o Professor António Pascoal, associado 

ao mesmo tema, mas referindo-a exclusivamente como “Cavan”205, mencionou claramente 

que a aprendizagem da presente técnica foi feita na Escola Superior de Belas Artes, pelo 

passagem de boca em boca de informação por parte de professores para alunos, não se 

conhece nenhum manual onde tenha sido descrito a forma ou as técnicas de produção da 

mesma206. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
205 Dados obtidos por entrevistas realizadas por via eletrónica. 
206 GRAVATO, Maria Adriana Pacheco Rodrigues - Trajecto do risco urbano : a arquitectura na 

cidade do Porto, nas décadas de 30 a 50 do século XX, através do estudo do conjunto da Avenida dos 
Aliados à Rua de Ceuta. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2004, Tese de Doutoramento, 
vol. I e II, p. 165; [Consult. 23 de Setembro de 2013] Disponível em www:<URL:  http://repositorio-
aberto.up.pt/handle/10216/19456; 
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4.  A pintura mural do Estado Novo no Porto 
O desenvolver do presente capítulo baseia-se prioritariamente no estudo de pinturas 

murais identificadas na cidade do Porto da época em questão. O número total de pinturas 

identificadas é de 79, mas é necessário referir que são exclusivamente pertencentes à 

cidade do Porto. No concelho do Porto o número é maior, aquando se incorpora 

Matozinhos, Vila Nova de Gaia e Esposende, mas são localidades que não vão ser tidas em 

conta na exposição da presente investigação207.  

Facilmente são identificáveis diversas obras arquitetónicas de tipologias diversas 

que incorporaram a pintura mural aleada também a escultura, mas denota-se durante a 

investigação das diversas fontes, que há um mural mais destacado e debatido por um 

público geral, conservadores-restauradores e historiadores de arte, o do Cinema Batalha, na 

Praça da Batalha, do pintor Júlio Pomar. Conhecido devido à sua controvérsia estimulada 

pela sua censura aquando da sua produção e não pela sua técnica ou características 

formais.  

O que poderá estimular mais uma vontade de compreensão e reconhecimento da 

presença da pintura mural no Porto é a consciencialização da existência numérica vasta das 

mesmas. Estas são conferidas a um espaço citadino não muito amplo e pertencente a uma 

época específica, em que a total maioria não sofreu censura nem intervenções repressivas 

como o exemplo referido, que se torna único e mais divulgado.  

Registam-se pinturas incorporadas em edifícios pré-existentes que não foram 

projetados inicialmente com o desígnio de incorporar a pintura mural (7 edifícios). E um 

número elevado de murais incorporadas em projetos de edifícios construídos e 

pertencentes à época do Estado Novo e ao modernismo português. Regista-se um grupo de 

conjuntos murais, compostos no mínimo por quatro pinturas, elaborados de forma a 

solicitar um tema geral. E os casos de estudo menos comuns, que não foram realizados 

com intenção de conjunto, mesmo assim não surgem isolados, deparam-se na maioria 

acopladas a outros murais de temas e autores diversos, à arquitetura e à escultura.  

O domínio das técnicas de produção das metodologias muralistas variam de autor 

para autor. Denota-se uma clara e já anteriormente referida intenção de se querer produzir 

                                                
207 O número total de pinturas murais registadas no concelho do Porto somente ao longo do 

levantamento existencial das pinturas é de 83 (sendo 79 pertencentes ao centro da cidade do Porto, 3 em 
Matosinhos, um em Esposende e outro em Vila Nova de Gaia). Sendo necessário ainda considerar-se que este 
levantamento no concelho do Porto poderá ser incompleto, o número total detetado, em conjunto com as 
pinturas muais do centro da cidade, tornara-se elevada, para uma investigação de dissertação. Tendo sido 
feito a escolha de concentrarmo-nos numa investigação debruçada exclusivamente no centro da cidade do 
Porto. 
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exclusivamente pinturas murais a fresco. Mas esta foi uma vontade não satisfeita e 

dependente da capacidade técnica do pintor de produzir corretamente os murais, que variou 

a resposta técnica à encomenda. A vasta diversidade das variações formais adotadas pelos 

13 pintores que respondem às encomendas da produção desta técnica reflete-se em duas 

linhas comuns de unificação: o tipo das temáticas adotadas e o fato de serem pinturas 

murais. Pontos fulcrais que as caracterizam.  

Independentemente de as pinturas serem produzidas para espaços arquitetónicos de 

tipologia religioso (Igrejas e Capelas), comerciais (Cafés, Pastelarias, Livrarias e Hotéis), 

públicos (edifícios de carácter cívico como o Palácio de Justiça, Paço Municipal e de 

ensino técnico e superior) ou privados (Bancos e uma agência de viagem), as temáticas são 

maioritariamente associáveis às intenções da época em questão. Regem-se por uma linha 

de pensamento aceite por uma grande maioria populacional, motivada pelo sistema 

sociopolítico nacional, vivenciada através da intenção propagandística. Baseiam-se 

maioritariamente na glorificação da presença portuguesa na História em território nacional 

e internacional e na representação de um ideal da progressão das indústrias, do comércio e 

de hábitos do dia-a-dia, qualificadas como tradicionais e portuguesas. Em espaços de 

tipologia arquitetónica eclesiástica, regista-se em grande número uma temática comumente 

religiosa com fundamento bíblico, mas por vezes aliada à glorificação histórica nacional e 

dos hábitos de oração e peregrinação considerados tradicionais e portuguesas. 

Regista-se ainda uma temática de revivalismo clássico (em espaços arquitetónicos 

de tipologia comercial e privado – cafés, livrarias e um exemplo num edifício público de 

ensino superior) que poderá ser exclusivamente associado ao mestre fresquista já referido, 

Dordio Gomes.  

O segundo ponto fulcral referido, como a técnica em si, obriga-nos a associar ao 

tipo de temáticas adotadas, um objetivo funcionalmente educacional. Aquando da 

referência no capítulo “Integração das três artes”, foi referido que a pintura mural por 

excelência foi a técnica que adotou o papel representante da pintura na súpera integração. 

Esta integra-se fisicamente na estrutura arquitetónica. A pintura mural faz parte da 

Arquitetura, não é pendurada sobre ela, é carbonatada através dela.  

Este pressuposto coloca a hipótese teorizada de que este papel poderia ter sido 

também assumido em qualquer instante pela pintura de cavalete, sem grande incapacidade 

adaptativa. Mas a pintura mural desde os primórdios das suas formas de expressão, 

destaca-se com a sua aplicabilidade dimensional, técnica incorporante na estrutura 

arquitetónica e principalmente devido à sua tipologia de adaptabilidade ao longo das 
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épocas. Não é uma obra que é facilmente transportável208, ao longo da história não foi uma 

forma de expressão encomendada para salões isolados, privados ou para uma análise 

apreciativa individualizada. Consciência expressa na revista “Arquitetura: Revista de Arte 

e Construção” em 1957, com uma afirmação de Dr. Mário Dionísio:  

A evolução da pintura sobre uma estrutura muralisada encontra-se sempre 

associada a um contexto de apreciação dependente da função do seu processo expositivo. 

Criada para apreciação por parte de um grupo coletivo, responsabiliza-a com uma 

mensagem única e pública, sendo para todos que se dignem a aprecia-la e 

consequentemente aprender com ela. Isto atribui-lhe um estatuto de arte social.  

A sua presença ao longo do século XX justifica o seu afastamento do seu papel de 

intenção exclusivamente decorativa. As pinturas mais estudadas e representativas desta 

tendência foram as elaboradas no México, estas obtiveram um imediatismo internacional, 

inclusivamente em Portugal, inicialmente no Jornal “A Tarde” em 1945 e depois também 

em 1956, na revista “Arquitetura: Revista de Arte e Construção”:  

 A pintura mural surge como meio de transmissão de uma mensagem de todos para 

todos, é um tipo de obra com um fim educacional, propagandístico, eventualmente 

                                                
208 Na área de Conservação e Restauro, dentro da especialidade da conservação da pintura mural, é 

possível recorrer-se a técnicas especializadas, para a remoção de pinturas murais. Estas são elaboradas 
exclusivamente em casos de extrema necessidade e é um processo exclusivamente realizado para a 
preservação das mesmas através do seu transporte intencional para um local que garante a sua correta 
preservação. Estes processos somente deverão ser exclusivamente elaborados por conservadores 
restauradores especializados e tem-se consecutivamente em conta que no momento em que a pintura é 
removida do seu suporte, a mesma deixa de ser mural. 

209 SCAPINAKIS, Nikas, - Pintura Mural e Pintura de Cavalete in Arquitetura: Revista de Arte e 
Construção. Lisboa (n.º 59) 14 e 15. 

210 TAINHA, Manuel - Cidades Universitárias in Arquitectura: Revista de Arte e Construção. 
Lisboa (Jan. Fev. de 1956) 2 a 27. 

(…) a condenação do quadro de cavalete porque ele, ao cabo, se destinava a uma 
clientela limitada no número e sobretudo nas intenções e impedia, por isso, a expressão 
inteira da angustia e da esperança do artista, o generoso combate a toda a arte que se 
alheia do mais aceso do drama humano por dar lugar a uma pintura mural (…)209 

(…) Cidade de México e Caracas - que colocaram ao mais alto expoente a 
colaboração das 3 artes (do espaço, da forma, da cor).  

Em Cidade de México interverteram com a sua colaboração os artistas Siqueiros, 
Rivera, O’Gorman, Carlos Mérida, Arenos Betancouri, J. Chávez Morado. Com esta 
colaboração a Arquitetura mexicana reatou, ou melhor, inseriu-se rigorosamente na linha 
geral da sua melhor tradição. (…) Independentemente das quantidades das produções 
(não nos interessam aqui), não deixamos de registar o espirito lúcido e esclarecido 
daqueles que tiveram em sua mãos decidir; pois nós sabemos quanto é crónica a apagada 
e vil tristeza das lívidas construções da nossa terra. Representam pois, vibrantes 
testemunhos não só de generosidade cívica como de realismo artístico e criador. (…)210 
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tornando-se ideologicamente reivindicativo com as gerações motivadoras do 25 de Abril 

de 1974. É um utensilio artístico que surge como objeto originador de debate e 

consciencialização do papel da estética na sociedade, exposto permanentemente em locais 

frequentados por todos.  

O exemplo desta apropriação, na cidade do Porto, surge num interessante artigo em 

1945, no Jornal “A Tarde” intitulada Arte que transmite, arte que não transmite, redigido 

por Aníbal Alcino:  

O debate continuou, mas há um ponto interessante a referir: no mesmo café 

aquando da sua construção, foram realizadas por pedido do arquiteto Artur Andrade, autor 

do projeto moderno da Praça de D. João I, quatro pinturas murais a três pintores, no ano de 

1944212: As Artes213, Alegria da vida214, pelo mestre fresquista Dordio Gomes, [Apolo]215 

por Guilherme Camarinha e por fim, uma quarta ao pintor e médico Abel Salazar. Esta é 

representativa de Cenas de Trabalho216, onde se identificam diversas figuras femininas e 

                                                
211 ALCINO, Aníbal – A Arte que transmite, arte que não transmite in A Tarde. Lisboa (7 de Jul. de 

1945) 3 e 6. 
212 Sendo estas as primeiras pinturas murais modernas criadas no Porto durante o Estado Novo 
213 Cf. Volume II “Levantamento fotográfico” Café Rialto / Dordio Gomes / As Artes imagem 

DG_In_ECc2_44 (1) a DG_In_ECc2_44 (21). 
214 Ver Volume II “Levantamento fotográfico” Café Rialto / Dordio Gomes / Alegria da Vida 

imagem DG_In_ECc1_44 (1) a DG_In_ECc1_44 (18). 
215 Cf. Volume II “Levantamento fotográfico” Café Rialto / Guilherme Camarinha / [Apolo] imagem  

GC_In_ECc_44 (1) a GC_In_ECc_44 (19). 
216 Cf. Volume II “Levantamento fotográfico” Café Rialto / Abel Salazar / Cenas de Trabalho 

imagem AS_In_ECc_c.44 (1) a AS_In_ECc_c.44 (6). 

Dois operários visitam o Café Rialto, olharam para o desenho a carvão que lá se 
encontra e disseram:  

- Olha! Sabes o que aquilo é? Não? Aquilo significa o trabalho – Olha, olha, 
aquilo em baixo são as mulheres mundanas!... 

ALVITRE – Arte que transmite, arte que disse – para mim é a melhor.  
Os mesmos operários olharam os afrescos do café, e por esses não se tem 

interesse.  
- Porquê? – Outra pessoa perguntou.  
ALVITRE – Porque os afrescos não me dizem nada – O desenho dá-nos uma arte 

que canta os feitos e os defeitos duma época, transmitiu algo ao rude – comunicou 
qualquer coisa – Arte Social, mais interesse. À outra, os afrescos, não me dizem nada –
menos interesse, arte que não transmite.  

Acalorou-se a discussão, porque a outra pessoa não concordou.  
ALVITRE – Porquê?  
A outra pessoa disse – O desenho plasticamente não é famoso, a composição é 

má. O artista subjugou o tema à realização, o tema em si não vale nada (é literatura). Se 
acaso a realização não acompanhou a expressão plástica, a obra apresentada perde o seu 
valor, porque a base da obra d’arte – o desenho, a Composição – faliram! 

ALVITRE - Mesmo assim, o desenho – transmitiu a sua concepção aos operários 
visitantes – Os “afrescos” não transmitiram nada.  

O OUTRO- Transmitiram, sim! (…)211 
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masculinas em trabalho, com um desenho elaborado sobre o muro, de textura e cromatismo 

visual muito idêntica a de um desenho sobre papel.  

Estas obras serão as primeiras pinturas murais registadas no Porto, que motivarão a 

expansão de um gosto até ao ano 1962 em formato mural, sendo a última obra registada a 

de Júlio Resende no Banco Pinto Magalhães.  

 4.1. Edifícios Religiosos: 

A autora Clara Menéres217, na sua publicação intitulada de Artes Plásticas de 

temática religiosa, frisa que uma encomenda de uma igreja de uma obra, tem a marcação 

de duas grandes divisões: as encomendas concebidas pela Igreja e as obras de inspiração de 

artistas que são adquiridas pela sociedade laica218. Entre estes dois tipos, consoante os 

processos destintos que influenciam o método produtivo das obras, registam-se variações 

iconográficas, temáticas e estilísticas. Refere ainda que normalmente quando uma igreja 

encomenda uma obra de arte a um pintor ou escultor, fá-lo com um objectivo preciso: 

para a colocar em determinado local, habitualmente um espaço de culto, capela, igreja ou 

santuário219. As obras encomendadas estão associadas à Arquitetura onde a integração das 

artes não é uma deformidade, é sim um acréscimo de uma tradição que vem desde a 

Antiguidade220.  

Sobre a pintura, a mesma autora refere-se, ao movimento modernista em Portugal, 

como a principal responsável de procurar a pintura sobre as paredes dos edifícios, 

associando-a à vontade de se satisfazerem com obras de técnicas mais resistentes221. Mas 

específica que em relação à pintura de cavalete, esta é exclusiva a um circuito de 

encomendas de obras de arte litúrgicas, não pertencentes aos edifícios de culto. Coloca a 

pintura em formato mural, como técnica paralela ao vitral, ao mosaico, ao azulejo e à 

escultura. Distinguindo claramente as características de uma arte móvel do imóvel.  

4.1.1. Igreja da Nossa Senhora da Conceição 

A Igreja da Nossa Senhora de Conceição, na Praça do Marquês de Pombal nº 111, é 

colocada comumente como uma igreja percursora do modernismo na cidade do Porto, é 

                                                
217 MENÉRES, Clara - Artes Plásticas de temática religiosa, in A Igreja e a Cultura Contemporânea 

em Portugal: 1952 – 2000, Lisboa: Universidade Católica Portuguesa, 2001. 
218 Ibidem, p. 53. 
219 Ibidem. 
220 Ibidem, 55. 
221 Ibidem. 
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referida paralelamente à Igreja da Nossa Senhora de Fátima de Lisboa222. O seu percurso 

construtivo foi envolvido por diversas dificuldades, uma delas sendo que a sua construção 

decorreu ao longo da IIª Grande Guerra. Os principais responsáveis pela sua construção, 

Padre Matos Soares e o engenheiro Ferreira de Silva, recorreram a um arquiteto que se 

encontrava em território estrangeiro, o Dom Paul Bellot, arquiteto e monge beneditino 

acompanhado por um assistente arquiteto de nome Phillipe223. Mas a principal dificuldade 

com que se depararam, foram as objeções colocadas pela Comissão Municipal da Arte e da 

Arqueologia e a Câmara Municipal do Porto, identidade também representada pelo 

arquiteto José Marques da Silva na comissão: 

Foi no ano de 1946, que se registou o início da produção das pinturas murais na 

mesma igreja, um conjunto de Augusto Gomes (iniciado a 18 de Julho225) no arco do 

Cruzeiro (ver Volume II, Fichas técnica de obras, AG_In_ERi_47), e as da Via-Sacra pelo 

pintor Guilherme Camarinha (a 26 de Julho, com a pintura da Crucificação de Cristo226), 

mas não se identificou o registo de dados sobre a produção das pinturas murais do mestre 

fresquista Dordio Gomes existentes no batistério da mesma Igreja.  

O pintor Guilherme Camarinha, conhecido pelas suas tapeçarias, foi também um 

assíduo muralista. Ao longo das investigações realizadas não foi possível confirmar a 

origem da sua aprendizagem da técnica em questão. Mas recorrendo de novo à referência 

na entrevista realizada ao arquiteto José Dordio Gomes (filho do pintor Simão Dordio 

Gomes): foi registado que a encomenda das já referidas pinturas murais do café Rialto, 

foram feitas inicialmente a este pintor, que prontamente pediu apoio ao mestre fresquista e 

professor da 5ª Cadeira na Escola Superior de Belas Artes do Porto.  

                                                
222 MENÉRES, Clara - Artes Plásticas de temática religiosa, in A Igreja e a Cultura Contemporânea 

em Portugal: 1952 – 2000, Lisboa: Universidade Católica Portuguesa, 2001 e SEISDEDOS, Vergílio. 
Paróquia Senhora da Conceição – Elementos para a sal História 1927 – 1977. Porto: Paróquia Senhora de 
Conceição, 1997. 

223 SEISDEDOS, Vergílio - Paróquia Senhora da Conceição – Elementos para a sal História 1927 
– 1977. Porto: Paróquia Senhora de Conceição, 1997, p. 55 e VASCONCELOS, Domingas. A Praça do 
Marquês de Pombal na Cidade do Porto: Das Suas Origens até à Construção da Igreja da Senhora da 
Conceição. Porto: Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, 2008, Tese de Doutoramento, pp. 109 
e 110. 

224 Ibidem p. 59. 
225 Ibidem, p. 85. 
226 Ibidem. 

(…) Pelo exame do projeto vê-se claramente estar-se em face de um Arquiteto
notável, sentindo-se porém que essa Arquitetura não é aquela que poderá corresponder à 
nossa visão de portugueses e nortenhos mais legitimamente influenciados pelos 
exemplares da arte românica espalhados no Norte do país, do que pela tradição duma 
Arquitetura que é nacionalmente estranha. (…)224 
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Podemos assim colocar a hipótese que este momento poderá ter sido a origem da 

sua aprendizagem da pintura mural. Em 1944, não há registo de ter havido nenhuma 

cadeira oficial de pintura mural. O curso livre da mesma técnica da Escola Superior de 

Belas Artes somente surgirá em 1954. E por fim deve-se ter em consideração o principal 

fato do pintor Guilherme Camarinha pertencer à geração de pintores portuenses que foram 

alunos e depois assistentes dos pintores de pintura, na Escola Superior de Belas Artes, onde 

estava o Professor, fascinado pelos mestres renascentistas e muralistas italianos, sendo este 

mais uma vez o Mestre Simão Dordio Gomes.  

A autora Laura Castro, referindo-se a Camarinha realça sob um capítulo “A pintura 

depois da tapeçaria”: Camarinha integra-se num conjunto de nomes que estudam no Porto 

entre os finais da década de 20 e o começo dos anos 30 e que, em grande parte, se 

revelaram incondicionais adeptos das soluções da arte pública.227 E continua 

eloquentemente justificando as características formais das obras murais e das tapeçarias, 

justificando-as como formas adotadas reativas à adoração aos mestres renascentistas e ao 

fascínio pela antiguidade clássica. Refere que Camarinha se considerava antes de tudo, um 

pintor e só depois, um criador de tapeçarias228, sendo a tapeçaria, interessantemente, não 

distanciada, do conceito de ser elaborada através do recurso da pintura e é designadamente 

colocada sobre uma parede. 

Na Igreja da Nossa Senhora da Conceição, regista-se o trabalho de Camarinha com 

a produção de 14 pinturas murais com acabamento a seco, ao longo de toda a nave central 

da igreja229 (Cf. Volume II, Fichas Técnicas de obras, GC_In_ERi_47). Obras que 

assumem uma monumentalidade marcante descritiva de cada 14 passos da importante 

passagem bíblica, a Via-Sacra. Guilherme Camarinha destaca-se nesta técnica, 

principalmente devido à sua forma de aplicação de cores intensas, escuras e densas. Não é 

possível identificar-se características comuns e translucidas da pintura a fresco. A sua 

pincelada é influenciada por um desenho firme e realçada por um traço fino projetado. 

Proporcionou um conjunto de pinturas geometricamente preenchida aliada a um 

dramatismo ondulante e teatral dependente de corpos com feições estilizadas.  

As obras da Via-Sacra encontram-se a uma altura muito elevada, sendo difícil 

registar-se visualmente elementos pormenorizados de cada composição. Camarinha 
                                                
227 CASTRO, Laura - A pintura de Guilherme Camarinha (antes e depois da tapeçaria) in 

Guilherme Camarinha: 1912 – 1994. Porto: Museu Nacional de Soares dos Reis, 2003, p. 18. 
228 Ibidem. 
229 VASCONCELOS, Domingas - A Praça do Marquês de Pombal na Cidade do Porto: Das Suas 

Origens até à Construção da Igreja da Senhora da Conceição. Porto: Faculdade de Arquitetura da 
Universidade do Porto, 2008, Tese de Doutoramento, p. 133; 
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recorreu a este fator (sendo uma característica comum dos muralistas), para a execução de 

traços rápidos, estilizados e corridos ao longo da argamassa seca, compensados por 

panejamentos esvoaçantes em grande contraste de claros e escuros de tonalidades terra 

acopladas a cinzentos e pretos encrostados230.  

Augusto Gomes, que vem a ser em 1963, professor da cadeira na Escola Superior 

de Belas Artes do Porto, nomeada como “Conjugação das três artes”231, após já ter deixado 

em 1944 de lecionar na mesma escola, pinta também nesta igreja. Conhecido por 

desenvolver uma pintura de inspiração humanista e populista e por ter recebido 

teoricamente influências de Portinari e de pintores mexicanos232, chega a produzir diversas 

pinturas murais ao longo da sua vida, inclusivamente no Hotel Ofir em Esposende e no 

posto de Turismo da Câmara Municipal de Matosinhos233.  

Na Igreja da Nossa Senhora da Conceição cria um trabalho monumental no 

Presbitério da Igreja (Cf. Volume II, Fichas técnica de obras, AG_In_ERi_47), mas sem as 

características comuns à sua obra geral234. O tema central é a coroação da nossa senhora e 

poderá ser formalmente analisada de forma segmentada. Segmentos preenchidos por 

diversos anjos alinhados e decorados com cores vibrantes translucidas em contraste com 

cores opacas nos panejamentos preenchidos por pinceladas paralelas e perpendiculares. 

Visualmente in situ conclui-se que a pintura é um fresco com acabamentos a seco 

acompanhados também por delimitações em folha de ouro (técnica original e de criação do 

renascentista e muralista Giotto). 

A exata origem da sua aprendizagem da técnica, também não foi possível 

identificar-se. Mas é necessário referir-se, que tal como Guilherme Camarinha, pertenceu à 

geração, que inicialmente expressou as características e influência dos ensinamentos da 

Escola Superior de Belas Artes do Porto da época em questão235.   

                                                
230 Cf. Volume II “Levantamento fotográfico” Igreja da Nossa Senhora de Conceição / Guilherme 

Camarinha / Via-Sacra imagem GC_In_ERi1_47 (1) a GC_In_ERi14_47 (3). 
231 Arquivo da Faculdade de Belas – Artes do Porto, Universidade do Porto; Biblioteca: Faculdade 

de Belas – Artes do Porto; Horário de Turmas de 1959 a 1972; [Disponível no Arquivo da Faculdade de 
Belas – Artes do Porto, Universidade do Porto, Porto, Portugal]. 

232 Biografia de Augusto Gomes. [Consult. 11 de Dezembro de 2011] Disponível em www: <URL: 
http://apeb1jiaugustogomes.blogspot.com/2007/07/augusto-gomes-1910-1976.html. 

233 Também foi responsável por mais obras murais na Cidade do Porto, que virão a ser referidas ao 
longo da presente dissertação. 

234 VASCONCELOS, Domingas - A Praça do Marquês de Pombal na Cidade do Porto: Das Suas 
Origens até à Construção da Igreja da Senhora da Conceição. Porto: Faculdade de Arquitetura da 
Universidade do Porto, 2008, Tese de Doutoramento, pp. 134 e 137. 

235 Cf. Volume II “Levantamento fotográfico” Igreja da Nossa Senhora de Conceição / Augusto 
Gomes / Presbitério imagem AG_In_ERi_47 a AG_In_ERi2_47 (34). 
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Por fim, o Batistério da Igreja da Nossa Senhora da Conceição, contém 5 pinturas 

murais a fresco, complementada com um acabamento a seco pelo mestre fresquista Dordio 

Gomes (Cf. Volume II, Fichas Técnicas de obras, DG_In_ERi_47). As pinturas associam-

se sobre um mesmo tema, mas de forma individualizada. Abrange o tema o batismo, não 

sendo de grande monumentalidade, nem se encontram a uma altura inacessível à mão de 

quem as aprecia, mas de execução que demonstra o domínio da técnica por parte do 

fresquista236.  

São o segundo conjunto mural realizado por este pintor e foi produzido 3 anos após 

a sua primeira encomenda, os murais do café Rialto, em 1944. É importante reconhecer-se 

que o domínio da técnica pelo fresquista no ano de 1947 já se apresenta claramente 

alterado, demonstrando maior domínio da mesma. É impossível identificar-se a localização 

das “giornate” (ou até reconhecer se elas existem). A composição apresenta-se com 

pinturas não escravizadas pela vontade de se aplicar a técnica a fresco. Dordio Gomes 

recorre à pintura mural para a produção de 5 composições pictóricas compostas e não 

demonstra a criação de 5 pinturas realizadas com o intuito de exercício e aplicação prática 

da técnica da pintura mural. Em 1947, Dordio Gomes ainda não teria criado o curso livre 

de pintura mural na Escola Superior de Belas Artes, mas claramente já tinha desenvolvido 

largamente a sua capacidade de dominó sobre ela237.  

4.1.2. Igreja da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 

Projeto iniciado em 1951, a Igreja da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na Rua 

da Firmeza, é concebida pelo Padre Manuel Garcia238 e assinada pelos arquitetos da escola 

do Porto, Fernando Tudela e Fernando Barbosa. Numa época que intencionalmente se 

pretendia ser moderna, pretendeu associarem-se à Igreja das Antas, a da Nossa Senhora da 

Conceição e a da Nossa Senhora de Fátima do Porto. Segundo o autor Michael Brehil, 

intencionalmente acabariam por definir uma nova concepção arquitectónica239, atribuindo 

esta responsabilidade nova na cidade do Porto, ao arquiteto e professor Carlos Ramos. 

Refere-se ainda às esculturas encomendadas ao escultor Barata Feyo e à pintura no 

Presbitério do fresquista Dordio Gomes de 1952, com o título Ascensão da Virgem (Cf. 
                                                
236 VASCONCELOS, Domingas - A Praça do Marquês de Pombal na Cidade do Porto: Das Suas 

Origens até à Construção da Igreja da Senhora da Conceição. Porto: Faculdade de Arquitetura da 
Universidade do Porto, 2008, Tese de Doutoramento, pp. 128 e 129; 

237 Cf.  Volume II “Levantamento fotográfico” Igreja da Nossa Senhora de Conceição / Batistério / 
Dordio Gomes imagem DG_IN_ERi_47 (1) a DG_In_ERi5_47 (11). 

238 BREHIL, Michael. Bem – Vindo à Casa do Porto in Missionário Redentorista, O Redentor. 
[Consult. 15 de Dezembro de 2012] Disponível em www: <URL: 
http://www.cssr.pt/oredentor/Redentor_28.pdf, p. 9. 

239 Ibidem. 
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Volume II, Fichas Técnicas de obras, DG_In_ERi_52), onde descreve a técnica a fresco 

como sendo sempre difícil de aplicar240, e termina com a consciente frase: é, sem dúvida, a 

sua obra-prima, por desgraça, desconhecida do grande público e a pedir um restauro 

urgente.241 Uma realidade absoluta, sendo o seu estado de conservação classificável sem 

dificuldade, como severo242 e 243.  

4.1.3. Capela do Colégio Luso – Francês 

O colégio foi instalado no ano de 1936, na Rua do Amial, nº 442, com a construção 

de um edifício inicial que recorda uma casa rural de influência arquitetónica da casa 

portuguesa sugerida pelo arquiteto Raul Lino. Ao longo dos anos o mesmo colégio foi 

progressivamente aumentando e melhoradas as suas instalações, de acordo com o aumento 

da população escolar e com as necessidades educativas. 

Durante a pesquisa bibliográfica, procurou-se conhecer mais dados sobre as 

construções realizadas durante a época em questão. No Arquivo Municipal do Porto – Casa 

do Infante, identificou-se um pedido de licença de obras, mas pertencente ao ano de 1924, 

do proprietário de então Augusto da Silva Castro244, não tendo sido possível confirmar se 

este pedido pertenceria à intenção da construção do colégio.  

A pintura de autoria do pintor Martins da Costa encontra-se na Capela na parede 

fundeira (Cf. Volume II, Fichas Técnicas das obras, MC_In_EPep_s.d). Esta Capela 

encontra-se envolvida por um edifício anexado à construção do Colégio original, que é 

possível identificar elementos arquitetónicos sugerem alterações e diversas ampliações ao 

longo dos tempos, mas tornando-se associável às épocas construtiva e arquitetónicas 

contemporâneas da época do modernismo português. Não sendo acessível a data exata da 

sua construção ou evolução arquitetónica e consequentemente a data de produção da 

mesma pintura.  

O pintor Martins da Costa foi aluno de pintura na Escola Superior de Belas Artes 

do Porto, inserindo-se na época da geração já referida, que expressou as características e 

                                                
240 BREHIL, Michael. Bem – Vindo à Casa do Porto in Missionário Redentorista, O Redentor. 

[Consult. 15 de Dezembro de 2012] Disponível em www: <URL: 
http://www.cssr.pt/oredentor/Redentor_28.pdf, p. 9. 

241 Ibidem. 
242 Classificação atribuída com base no quadro informativo da classificação dos diferentes níveis de 

degradação de património material, proposta por Delgado Rodrigues em 1988. Cf. Volume II, Fichas 
Técnicas das obras, Escalas de Valores atribuídos ao Estado de Conservação. 

243 Cf. Volume II “Levantamento fotográfico” Igreja da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 
imagem DG_In_ERi_52 (1) a DG_In_ERi_52 (28). 

244 Arquivo Ministral da Camara Municipal do Porto – Casa do Infante; Licença de obra n.º: 
1739/1924 [Disponível no Arquivo Ministral da Câmara Municipal do Porto – Casa do Infante, Porto, 
Portugal]. 
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influência dos ensinamentos do pintor e seu professor Dordio Gomes. Terminou o curso no 

ano de 1947, bem como ganhou a 2ª medalha e uma bolsa de viagem José Malhoa no Salão 

da Primavera da Sociedade Nacional de Belas Artes em 1946. Na década de 1950, 

biograficamente fiou registado245 que o pintor frequentou entre 1952 e 1953, como bolseiro 

do Governo Italiano e do Instituto de Alta Cultura, as escolas de Belas Artes de Roma, 

Florença e Ravena, onde aperfeiçoou a técnica de pintura mural, tendo realizado pinturas 

mural na Capelas do Colégios Avelar Brotero em Odivelas e ainda uma pintura mural em 

Roma, na Embaixada de Portugal.  

A pintura da Capela do Colégio Luso-Francês, consiste no desenvolver de uma 

pintura mural a seco, com uma temática caracterizada por representações de diversos anjos 

que envolvem o sacrário da própria capela. É constituída por um empastamento de 

camadas cromáticas sombrias de tons verdes escurecidas em contraste com tons rosas e 

brancos. A presença de camadas cromáticas densas tornar-se uma característica comum do 

presente pintor, sem ter sido possível identificar as características comuns ao recurso da 

técnica a fresco em nenhuma fase de produção das suas pinturas murais246.  

4.2. Edifícios Comerciais e Edifícios Particulares: 

No presente sub-capítulo, faremos a descrição das pinturas murais que se 

encontram em todo o tipo de edifício de caracter comercial: cafés, bancos, livraria, 

pastelaria, agência de viagens e cinema. Todos estes elementos são aglomerados sobre a 

mesma tipologia, principalmente por refletirem um prisma largamente influenciador na 

diferenciação temática, bem como temporal da produção das pinturas murais 

encomendadas.  

Regista-se que foram os primeiros edifícios que incorporaram a pintura mural nas 

suas construções de encomenda privada, iniciando com o já referido Café Rialto em 1944 e 

mantendo-se até ao ano de 1962 com o mural no banco Pinto Magalhães. Há permanência 

de poucas pinturas, sendo que a grande maioria já foram destruídas. Exemplos como os 

murais já não existentes da Pastelaria Bocage, do pintor António de Assunção Sampaio, na 

Rua Santo de Ildefonso; do Café Garça Real, com uma pintura registada de Martins da 

                                                
245 GALERIA – Degrau Arte. Martins da Costa, Pintura. Penacova: Costa do Sol, 1994 e Biografia 

do pintor Martins da Costa. [Consult. 11 de Dezembro de 2011] Disponível em www: 
<URL:http://www.matriznet.imc-ip.pt/MatrizNet/Entidades/EntidadesConsultar.aspx?IdReg=68182. 

246 Cf. Volume II “Levantamento fotográfico” Capela do Colégio Luso-Francês imagens 
MC_In_EPep_s.d (1) a MC_In_EPep_s.d (29). 
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Costa, na Avenida Rodrigues de Freitas nº 333 e o mural da Livraria Tavares Martins247, de 

Dordio Gomes de 1949 na Praça da Liberdade, nº 50 Norte, já não se encontram 

preservadas. Estas foram totalmente destruídas, transportadas para residências privadas (o 

caso da pintura mural de Dordio Gomes da Livraria Tavares Martins248) ou então 

substituídas por uma imagem digitalizada, que aparentemente é uma representação parcial 

da pintura original (o caso do café de São Lázaro, na Avenida Rodrigues Freitas, nº 333249, 

de autor e data desconhecido) (CF. Volume II, Fichas Técnicas das obras, s.a_In_ECc_s.d). 

E por fim inclui-se também neste leque não existente, a controversa pintura de Júlio Pomar 

do Cinema Batalha. 

É necessário realçar a importância da adoção da técnica muralista nestes edifícios, 

principalmente como sendo exemplos que refletem a vontade moderna da população aliada 

à integração da pintura mural na intenção moderna, mas não por encomenda por parte do 

estado fascista ou por identidade eclesiástica. 

4.2.1. Café Rialto 

Incorporado num edifício construído, no ano de 1944 pelo arquiteto Artur Andrade, 

o autor Pedro Santiago, que se debruça sobre o tema, refere que ao entrar no café: “(…) 

teria assistido não a um espelho com um reflexo limpo da realidade sócio-política de 

Portugal, mas de um reflexo manifestante crítico e subtil dessa mesma realidade. (…)”250. 

Hoje em dia um banco do BCP Millennium, mas o Café Rialto tornou-se numa constatação 

de que o seu arquiteto, não só recorreu amiúde às Belas Artes como as utilizou e aplicou 

com grande maestria formal e simbólica251, todo o seu interior era composto por 

esculturas, baixo-relevos e pinturas em formato mural, com acesso somente condicionado 

pelo consumo de um café. Os murais que lá se podiam encontrar, e que ainda hoje se 

encontram incorporados no banco referido, eram dois de autoria de Dordio Gomes (As 

                                                
247 CASTRO, Laura; MACHADO, Fátima - Dordio Gomes: frescos. Matosinhos: Câmara 

Municipal, 1997, ilustração nº 41. 
248 Cf. Volume II “Apêndice documental”, “Entrevista - Arquiteto José Luís Dordio Gomes”. 
249 Não foi possível identificar dados precisos com base em documentação primária ou periódica 

sobre os cafés referidos com murais inexistentes, vindo somente a ser desenvolvido um texto associado aos 
murais documentados, como o Cinema Batalha. 

250 SANTIAGO, Pedro - Reflectir [n]o Café Rialto.  [Consult. 10 de Julho de 2012] Disponível em 
www: http://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/3538/1/15-25.pdf, referente a uma citação de Almeida Garrett 
sobre os Cafés de Portugal no ano de 1846, na publicação Viagens na minha Terra: (…) A viagem 
experimentado e fino chega a qualquer lugar, entre o café, observa-o, examina-o, estuda-o, e tem conhecido 
o país em que está. O seu Governo, as suas Leis, os seus Costumes, a sua Religião. Levem-me de olhos 
tapados onde quiserem. Não me desvendem senão o Café, e prometo-lhes que em menos de dez minutos lhes 
digo a terra em que estou, se foi país sublunar”. 

251 SANTIAGO, Pedro - Reflectir [n]o Café Rialto.  [Consult. 10 de Julho de 2012] Disponível em 
www: http://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/3538/1/15-25.pdf. 
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Artes e Alegria da Vida), um de Guilherme Camarinha ([Apolo]) e outro do pintor Abel 

Salazar (Cenas de Trabalho).  

Abel Salazar foi um pintor que inicialmente se formou em medicina. Nascido em 

1889, morre em 1946, dois anos após a execução da pintura mural referida. Na vertente de 

artista autodidata, produziu na sua casa vastas obras na qual se destaca um espírito 

humanista de gosto experimentalista. As suas obras são compostas por gravuras, pinturas, 

aguarelas, desenhos, caricaturas e invulgares mas muito apreciada esculturas em cobre e 

por fim pintura mural. Na leitura da sua biografia, não é registado qualquer momento 

associado a um processo de aprendizagem da técnica em questão mas, no mural do café 

Rialto (Cf. Volume II, Fichas Técnicas das obras, AS_In_ECc_c.44), pode-se denotar um 

domínio da técnica. Com acabamento exclusivo a seco, complementado com o recurso à 

aplicação de cores aguadas de tons terra, cria-se um sentido esfumado sobre toda a 

composição em contraste com linhas gráficas que compõem as figuras representadas252.  

As obras de Guilherme Camarinha (Cf. Volume II, Fichas Técnicas das obras, 

GC_In_ECc_44) e de Dordio Gomes (Cf. Volume II, Fichas Técnicas das obras, 

DG_In_ECc_44), já referidas, in situ são associáveis à técnica de pintura mural com 

acabamento a seco. Através da fotografia digitalizada de um momento de produção das 

pinturas murais, identificam-se os métodos que Dordio Gomes e Guilherme Camarinha 

aplicaram253. Facilmente se identifica que para a produção das mesmas recorreram à 

aplicação projetada das formas, com o apoio de quadrículas delimitadas sobre a camada de 

reboco, com base nos cartões dos esboços em tamanho real da obra final. As características 

formais comuns a cada pintor estão presentes, mas a temática aplicada por Dordio Gomes 

(bem como por Guilherme Camarinha, possivelmente por influencia do mestre fresquista) 

vão de encontro a um revivalismo clássico, que lhe será comum em todas as obras 

produzidas na década de 40 e 50 em espaços não litúrgicos (como a obra da Livraria 

Tavares Martins e na Escola Superior de Belas Artes do Porto).  

4.2.2. Cinema Batalha 

O Cinema Batalha, projeto também do arquiteto Artur Andrade dos anos de 1946 / 

47, para a Empresa Pascaud - Neves (Edmond Pascaud e António Neves), incorporou uma 

                                                
252 Cf. Volume II “Levantamento fotográfico” Café Rialto, Abel Salazar, Cenas de Trabalho 

imagem AS_In_ECc_c.44 (1) a AS_In_ECc_c.44 (6). 
253 Cf. Volume II “Levantamento fotográfico” Café Rialto / Guilherme Camarinha e Dordio Gomes. 
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pintura mural de Júlio Pomar, com o título S. João no Porto254, em 1947 localizada na 

escadaria de acesso ao nível do balcão principal (Cf. Volume II, Fichas Técnicas das obras, 

JR_In_ECci_47).  

Sobre a mesma, apresenta-se um excerto do jornal que incorporava o “Mundo 

literário: Seminário de Critica e Informação Literária, Cientifica e Artística” que reporta 

sobre a controvérsia da obra:  

O artigo continua e refere as divergentes opiniões de alguns pintores que teriam 

visitado o local onde a pintura era produzida. Guilherme Camarinha refere que o painel 

decorativo era aceitável, colocando em questão o porquê de a quererem substituir. É 

realçada a opinião de António Cruz, que disse: aquilo é um atentado a arte. Continuando o 

autor do artigo referindo-se às palavras de António Cruz: Não lhe agrada nem a 

composição, nem o motivo, nem a realização. Acha que Júlio Pomar não usou a técnica do 

fresco256, comparando-o depois com as pinturas murais do café Rialto de Dordio Gomes, e 

terminando dizendo que o painel de Júlio Pomar é social mórbido e afadistado257.  

Citam depois António Ramos de Almeida:  

                                                
254 Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Cinema Batalha imagens JR_In_ECci_47 (1) a 

JR_In_ECci_47 (4). 
255 M. de A. - Um escândalo Artístico: Esta ameaçado de destruição o painel do Cinema Batalha, do 

Porto. Mundo literário: Seminário de Critica e Informação Literária, Cientifica e Artística (18 de Jan. de 
1947), 16. 

256 M. de A. - Um escândalo Artístico: Esta ameaçado de destruição o painel do Cinema Batalha, 
do Porto in Mundo literário: Seminário de Critica e Informação Literária, Cientifica e Artística (18 de Jan. de 
1947), 16. 

257 Ibidem. 

(…) Entre os pintores que ali se encontram a trabalhar conta-se Júlio Pomar, a 
quem foram encomendadas duas pinturas murais, de grande dimensões: uma de 11x6 m., 
já esboçada e outra de 6x3 m., quase concluída. (…) Esta última, pintada a fresco, 
levantou, porém, larga controvérsia, pela técnica ousada da realização, de cores ásperas 
e vivas, pela composição original estranha, sem ser desagradável; pelo assunto, 
simultaneamente humano e decorativo. (…)Não é nossa intenção defender o artista, fraca 
como é a nossa autoridade no assunto, mas apenas relatar os factos. E os factos são 
estes:  

No momento em que a pintura está quase terminada (veja-se a reprodução que 
acompanha esta noticia), estabelecem-se duas vertentes de opinião: uma condenando a 
obra, sem remissão; outra, aceitando-a como criação digna de interesse e de respeito.
(…)É então que surge o aspecto grave do caso. Pretende-se, nem mais nem menos, forçar 
o autor a deixar picar a parede, para que outra pintura - embora possivelmente do mesmo 
autor- substitua aquela.  

O caso, por arbitrário e insólito, apaixonou rapidamente os artistas e intelectuais 
portuenses, transformando-se num escândalo artístico em perspectiva. (…)255 



78 
 

Augusto Gomes expressou que o painel é a melhor obra de Júlio Pomar e acha 

injustas as acusações à cor e à composição259. Referem ainda que o painel agradou o 

pintor Reis Teixeira e desagradou ao arquitecto Viana de Lima, embora ambos estejam de 

acordo que não é legítimo destruí-lo260. E terminam o artigo: Mas o que importa é saber: 

Por uma obra ser diferentemente apreciada, pode alguém, no campo da arte assumir a 

responsabilidade da sua destruição?261 

Diversos anos depois, após já o final do Estado Novo, devido à grande controvérsia 

da obra e a intenção de reabrir o então fechado cinema, o local onde ela terá existido sofreu 

uma análise meticulosa com o fim de se concluir se o mesmo mural ainda existia. No 

arquivo Histórico do Forte de Sacavém (SIPA), surge o registo de vestígio da pintura, mas 

em entrevista ao Conservador-restaurado Dr. Artur Pestana, elemento integrante na equipa 

da então investigação, foi confirmado que não foram identificadas amostras que 

comprovassem a sua preservação integral, dados também confirmados ao longo de uma 

entrevista telefónica que realizamos à presente proprietária do Cinema Batalha, filha de 

António Neve.  

Com a cedência de fotografias pelo Dr. Alexandre Pomar262, da Fundação Júlio 

Pomar, confirmam-se a temática e as características formais, mas não é possível determinar 

se a mesma seria uma pintura mural a fresco com acabamentos a seco, ou se o domínio da 

técnica foi concretizado como pretendida. Na realidade não se conseguem identificar 

elementos que sugiram um cariz político ou social que justifique a sua censura por parte da 

Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE). Levando a imaginar que o motivo do 

seu repinte, decorreria de fatores alheios à sua execução263. 

                                                
258 M. de A. - Um escândalo Artístico: Esta ameaçado de destruição o painel do Cinema Batalha, 

do Porto in Mundo literário: Seminário de Critica e Informação Literária, Cientifica e Artística (18 de Jan. de 
1947), 16. 

259 Ibidem. 
260 Ibidem. 
261 Ibidem. 
262 Administrador da Fundação Júlio Pomar. 
263 Ao fim e contas o Júlio Pomar apresentou-se como um pintor aliado ao movimento Neo-Realista 

(não patrocinada pelo Estado Novo), bem como redigiu diversos textos sobre arte com um teor politicamente 
reivindicativo da realidade artística vivida em Portugal, como exemplo, a publicação semanal Artes do Jornal 
“A Tarde” no ano de 1945. 

Apesar de jovem, o Pomar parece-me ter cumprido bem a sua missão, no 
trabalho que se encontra quase terminado. Os valores picturais da obra realizada, o 
desenho, a cor, a composição, afirmam-na não como uma simples tentativa ou ensaio de 
pintura a fresco, mas como qualquer coisa de definitivo (…) embora nem todos os olhos 
estejam preparados para a ver, nem todas as inteligências para compreender, nem todas 
as sensibilidades para a sentir - será já a sua afirmação num ramo de pintura (…)258 
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Ao longo da investigação identificaram-se diversas referências a murais existentes 

no cinema, inclusive do autor Augusto Gomes264 e de António Sampaio265. Mas não foram 

identificados dados que comprovassem as suas presenças físicas. Laura Castro refere, 

debruçando-se sobre o tema dos murais de António Sampaio: (…) As encomendas para 

murais explicam a presença de uma peça interessante na sua primeira exposição 

individual, intitulada de “Circo”(…) referenciada como estudo para painel decorativo, 

(…) A avaliar pela iconografia, o painel destinar-se-ia provavelmente a um local de 

espectáculo (…)266. Mas não foi referido nenhuma prova exata ou documento que 

comprovasse a existência de um mural realizado por António Sampaio no Cinema Batalha. 

Biograficamente António de Assunção Sampaio em Dezembro de 1947 partiu para Paris, 

cidade onde se manteve até ao verão de 1948 e frequentou o atelier de pintura mural de 

Duco de La Haix267, mas possivelmente devido aos contextos físicos em que os murais se 

encontravam, não foram identificadas nenhuns vestígios no presente da sua existência.  

4.2.3. Edifício Soares e Irmãos 

Na Rua de Ceuta, nº 106, o edifício de escritórios e habitação é projetado e 

construído entre 1950 e 1955 pelos arquitetos Cassiano Barbosa e Arménio Losa por 

encomenda da empresa Soares & Irmão268. O edifício integra assim um lugar singular na 

malha da cidade, excepcional pela relação entre a sua unidade e o conjunto urbano, que 

identifica também o momento único dos anos 50 na história da arquitectura da 

modernidade em Portugal269 e 270. Na fachada do edifício encontra-se um mural, sendo 

                                                
264 Antigos Estudantes Ilustres da Universidade do Porto - Artur Vieira de Andrade [Consult. 25 de 

Agosto de 2013] Disponível em www: <URL: 
http://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?P_pagina=1001165. 

265 Ibidem e CASTRO, Laura. António Sampaio – Sobreviver na (e à) Sensibilidade. António 
Sampaio (1916 -1994) - O Homem e a Obra. Porto: Arvore – Cooperativa de Actividades Artísticas, C.R.L, 
2004, p. 32. 

266 CASTRO, Laura - António Sampaio – Sobreviver na (e à) Sensibilidade. António Sampaio (1916 
-1994) - O Homem e a Obra. Porto: Arvore – Cooperativa de Actividades Artísticas, C.R.L, 2004, p. 32. 

267 Antigos Estudantes Ilustres da Universidade do Porto – António Sampaio [Consult. 25 de Agosto 
de 2013] Disponível em www: <URL: http://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?P_pagina=1006635. 

268 Edifício Soares e Irmãos. Os Planos para o Porto – dos Almadas aos nossos dias 8 (III parte 2) 
[Consult. 24 de Julho de 2013] Disponível em www: <URL: http://doportoenaoso.blogspot.pt/2011/04/os-
planos-para-o-portodos-almadas-aos_8660.html. 

269 Edifício Soares & Irmão: escritórios e habitação na Rua de Ceuta, Porto Arménio Losa e 
Cassiano Barbosa, 1950-1955 [Consult. 35 de Agosto de 2013] Disponível em www: <URL: 
http://sigarra.up.pt/faup/pt/publs_pesquisa.FormView?P_ID=362. 

270 No final do período de elaboração da presente dissertação, foi identificado uma tese de 
doutoramento: GRAVATO, Maria Adriana Pacheco - Trajecto do Risco Urbano – A arquitectura na Cidade 
do Porto, nas décadas de 30 e 50 do século XX, através do Estudo do Conjunto da Avenida dos Aliados à 
Rua de Ceuta. Porto. Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2004, Tese de Doutoramento, vol. I, II e 
III; [Consult. 25 de Setembro de 2013] Disponível em www: <URL: http://repositorio-
aberto.up.pt/handle/10216/19456, que na qual era apresentado mais três obras murais produzidas em 
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referida pelos autores como “Cavan”, o já mencionado marmorite, criado como elemento 

integrante e carbonatado pelo suporte mural do edifício271. Augusto Gomes, neste mural de 

c. 1953, distancia-se das suas pinturas de contexto eclesiástico (Cf. Volume II, Fichas 

Técnicas das obras, AG_Ex_EPa_c.53) . Assume um papel inovador na cidade do Porto, 

como o primeiro que recorre a esta técnica272. O autor Diogo Alcoforado, sobre o mural 

escreve: Denunciada por uns como obra de compromisso e plasticamente frouxa: e 

louvada por outros como solução admirável de um programa difícil, tendo em atenção o 

espaço e enquadramento proposto (…)273   

4.2.4. Café Embaixador 

No café Embaixador na Rua Sampaio Bruno, nº 1, pode-se encontrar três murais274, 

um no rés-do-chão (Cf. Volume II, Fichas Técnicas das obras, MC_In_ECc3_c.57) e mais 

dois do patamar do balcão superior (Cf. Volume II, Fichas Técnicas das obras, 

MC_In_ECc1_c.57 e MC_In_ECc2_c.57). O edifício foi originalmente construído para um 

banco, vindo a ser mais tarde (c.1957275) adaptado a um espaço comercial. Os murais são 

atribuídos ao pintor Martins da Costa e são o segundo exemplo na cidade da produção da 

técnica marmorite (“Cavan”). A pintura do rés-do-chão apresenta características formais 

muito destintas das do piso superior, criando ao longo da investigação duvidas sobre a 

atribuição de todas as pinturas ao mesmo autor. Mas não foram identificados nenhuns 

elementos que comprovassem o contrário, somente registou-se a existência de uma sigla276 

que não é possível atribuir à assinatura comum de Martins da Costa. Esta não surge no lado 

direito do mural, localização comum das assinaturas dos artistas responsáveis, mas sim do 

esquerdo, um local reservado para a assinatura de produtor físico da obra mural por 

orientação do artista. Nas pinturas também não foram identificadas nenhumas assinaturas 

                                                                                                                                              
marmorite, que não foram englobadas na presente dissertação, sendo estas:  Edifício de Habitação na Ava dos 
Combatentes, nº 309 do arquiteto Arménio Losa, Edifício de Habitação na praça D. Afonso V de Pereira da 
Costa e diversos painéis murais nos edifícios do Bairro de Paranhos. 

271 Cf. capítulo “Técnica de produção artística e a sua nomenclatura”. 
272 Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Edifício Soares & Irmãos imagens 

AG_Ex_EPa_c.53 (1) a AG_Ex_EPa_c.53 (10). 
273 ALCOFORADO, Diogo. Sobre um Mural de Augusto Gomes. [Consult. a 25 de Agosto. de 

2013] Disponível em www : <URL: http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/7853.pdf. 
274 Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Café Embaixador imagens MC_In_ECc1_s.d (1) a 

MC_In_ECc3_s.d (3). 
275 A data de inauguração do café foi fornecido pelo presente dono do café, mas sem ter sido 

apresentado nenhum documento que comprovasse a sua veracidade, bem como não foram identificados 
nenhuns documentos nos arquivos históricos da cidade do Porto (Casa do Infante e Biblioteca Municipal do 
Porto) que permitisse comprovar a exata altura de adaptação do banco ao café, nem da encomenda do murais 
do pintor Martins da Costa. 

276 Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Café Embaixador imagem MC_In_ECc2_s.d (7). 
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de Martins da Costa, mas há diversos pontos laterais das pinturas que se encontram 

encobertas por móveis de funcionamento do café277.  

4.2.5. Agência Abreu e Banco Pinto Magalhães 

A Agência Abreu encontra-se na Avenida dos Aliados, na porta nº 221, desde o ano 

de 1959 e o Banco Pinto de Magalhães foi inaugurada no ano 1962, na esquina da rua de 

Sá da Bandeira com a rua Sampaio Bruno, sendo um projeto do arquiteto Fernando Silva. 

As duas pinturas que se encontram nos mesmos edifícios foram identificadas através da 

análise biográfica do pintor Júlio Resende278. Mas não nos foi concedido o acesso aos 

mesmos, não sendo possível comprovar ainda a sua existência nem realizar o seu estudo ou 

levantamento fotográfico. 

4.3. Edifícios Públicos: 

A última tipologia arquitetónica estudada com integração de pintura mural são os 

edifícios de caracter públicos. Edifícios que tenham sido ocupados ou construídos por 

encomenda do estado, neste caso pelo Estado Novo. Uma categoria principalmente 

composta por edifícios escolares de ensino básico, secundário e superior e depois os casos 

específicos da casa do Paço da Câmara Municipal do Porto e do Palácio da Justiça. Nestes 

edifícios a pintura mural assume um caracter profusamente magistrado pelos princípios 

ideológicos e de propaganda. Vindo a serem exclusivamente convidados a desenvolver a 

mesma técnica, quem já tivessem provado a sua capacidade e ganho prémios do S.P.N / 

S.N.I. que lhes tenham sido atribuídos ao longo do início da sua carreira profissional ou 

como estudantes. 

No caso dos pintores responsáveis pelas obras criadas nas escolas, estes eram 

professores nas mesmas, ou então foram realizadas colaborações entre os professores das 

escolas. No edifício da Câmara Municipal, foram encomendados ao mestre fresquista 

Dordio Gomes quatro murais, que afinal era o principal motivador do gosto pela pintura 

mural na cidade do Porto durante o Estado Novo. O Palácio da Justiça torna-se o ex-libris 

da técnica e é o objeto que requer desde o seu momento de conceção a integração das três 

artes, num grande projeto arquitetónico moderno, por encomenda e aprovação por parte do 
                                                
277 Foi pedido ao dono do café em questão, que aquando da remoção dos móveis se pudesse verificar 

a existência ou não de algum tipo de sigla que permitisse verificar a veracidade da atribuição. Foi também 
realizado uma vasta pesquisa dos jornais da cidade da época, mas não foram identificados nenhuns artigos 
relativos à inauguração do café.  

278 CASTRO, Laura - Júlio Resende – Tentação da Pintura Ocidental. Lisboa: Imprensa Nacional – 
Casa da Moeda, 1999, PERNES, Fernando. Júlio Resende. [s.l]: Artis, 1963 e Biografia de Júlio Resende. 
[Consult. 11 de Dezembro de 2011] Disponível em www: 
<URL:http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?P_pagina=1000853. 
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Ministério da Justiça, da Junta Nacional da Educação e o Ministério das Obras Publicas. 

Recorreram a pintores portugueses residentes no Porto, como Dordio Gomes, Martins da 

Costa, Guilherme Camarinha, Júlio Resende, Augusto Gomes, António Coelho de 

Figueiredo, e do resto do país, como Jaime Martins Barata, Isolino Vaz e Severo Portela 

Júnior. 

4.3.1. Escola Gomes Teixeira 

Na cantina da Escola Gomes Teixeira da Praça de Galiza nº 4150, pode-se 

encontrar a primeira pintura mural a fresco com acabamento a seco, intitulada 

Divertimento infantil, do pintor Júlio Resende279 (Cf. Volume II, Fichas Técnicas das 

obras, JR_In_EPe_53) Este foi professor nesta mesma escola e por convite desenvolveu 

esta pintura, o que se torna um hábito curiosamente comum nas escolas das cidades do 

Porto pela mão de diversos pintores.  

Júlio Resende, entre 1947 e 1948, estudou as técnicas de pintura mural e de gravura 

na Escola de Belas Artes de Paris e na Academia Grande Chaumière. Foi aluno de Duco de 

La Haix e de Othon Friesz. Criou cópias dos mestres da pintura no Museu do Louvre e 

visitou outros museus de referência, na Bélgica, na Holanda, em Inglaterra e em Itália280. 

Depois do seu regresso foi escolhido como assistente do pintor Dordio Gomes na sua 

escola de formação, a Escola Superior de Belas Artes do Porto281.  

4.3.2. Escola de Artes Decorativas Soares dos Reis 

A partir da publicação do Estatuto do Ensino Técnico Profissional (1947), a Escola 

Soares dos Reis adquire funções únicas no Porto, em relação a outras escolas técnicas, 

passando a lecionar cursos específicos de compleição artística. Como exemplo: Pintura 

Decorativa, Escultura Decorativa, Mobiliário Artístico, Cinzelador, Gravador de cobre, 

bronze e aço. É de assinalar o desenvolvimento progressivo da área de Artes Gráficas. 

Tudo foi desenvolvido de modo a permitir aproveitamento de diversas áreas de produção 

artística. Dotou-se a Escola com os indispensáveis elementos de trabalho, de modo a 

                                                
279 Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Escola Gomes Teixeira imagens JR_In_EPe_53 

(1) e JR_In_EPe_53 (2). 
280 Biografia de Júlio Resende. [Consult. 11 de Dezembro de 2011] Disponível em www: 

<URL:http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?P_pagina=1000853. 
281 Arquivo da Faculdade de Belas – Artes do Porto, Universidade do Porto; Biblioteca: Faculdade 

de Belas – Artes do Porto; Livro de Actas; nº 110; p. 135, 135v., 136, 136v. e 137.; [Disponível no Arquivo 
da Faculdade de Belas – Artes do Porto, Universidade do Porto, Porto, Portugal]. 
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conduzir a uma educação técnica profissional eficiente282. Os frutos desse trabalho surgem 

comprovadamente também através da produção de pinturas murais nas paredes do 

refeitório, do ginásio e do átrio de entrada da escola.  

O pintor Martins da Costa produz cinco murais no refeitório (em 1953, não 

assinados283), pinturas murais a seco284, com as características comuns do pintor, de um  

cromatismo empastado, opaco e escurecido, que não poderá ser associada à técnica a 

fresco, mas é possível identificar-se diversas “giornate” (Cf. Volume II, Fichas Técnicas 

das obras, MC_In_EPe_53). Não se compreendendo a necessidade de o pintor ter recorrido 

às mesmas, perante a técnica por ele aplicada (motivo que se irá compreender aquando da 

leitura dos documentos existentes sobre as suas obras nos paços perdidos do Palácio da 

Justiça).  

António Coelho Figueiredo é professor na mesma escola. No mesmo refeitório 

(adaptado hoje aos corredores do concelho diretivo da  Escola de Hotelaria e Turismo do 

Porto) desenvolve uma colaboração com os seus alunos, para uma pintura mural com 

acabamento a seco285 (Cf. Volume II, Fichas Técnicas das obras, CF_AT_In_EPe_53) e no 

átrio da entrada um segundo mural de grandes dimensões, em que não foi possível 

identificar a técnica aplicada286 (Cf. Volume II, Fichas Técnicas das obras, 

CF_Ex_EPe_c.50). António Coelho de Figueiredo frequentou a Escola de Belas Artes do 

Porto desde 1928 até 1937. Professor da Escola de Artes Decorativas de Soares dos Reis e 

também elemento do grupo dos “Independentes287” participou em diversas exposições, e 

                                                
282 SERRALHEIRO, Paulo, LOBO, M. Natália Lobo, PEIXOTO, Jorge Mário Jorge, REBELO, 

Olímpia - A Escola de Ates Decorativas Soares do Ris e o ensino técnico, profissional e artístico em 
Portugal, Porto, 1985, p. 58. 

283 RAMOS, Manuel, CORREIA, Rui, REIS ZOIO, Luís - Escola de Artes Decorativas Soares dos 
Reis, Porto, E.A.S.R. 125 Anos 1885 - 2010, 1ª Serie, 12 postais. 

284 Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Escola de Artes Decorativas Soares dos Reis 
/Frescos da Cantina (1) / Frescos da Cantina (3) / Frescos da Cantina (4) / Frescos da Cantina (5) / Frescos da 
Cantina (6) imagens MC_In_EPe1_53 (1) a MC_In_EPe1_53 (8) e MC_In_EPe2_53 (1) a MC_In_EPe5_53 
(8). 

285 Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Escola de Artes Decorativas Soares dos Reis /  
Frescos da Cantina (2) imagem CF_AT_In_EPe_53 (1) a CF_AT_In_EPe_53 (10). 

286 Durante a visita à escola em questão não foi permitido o reconhecimento da existência da pintura 
referida, desconhecendo-se se a mesma ainda existe ou não. As imagens apresentadas em Volume II são 
digitalizações de RAMOS, Manuel, CORREIA, Rui, REIS ZOIO, Luís, Escola de Artes Decorativas Soares 
dos Reis, Porto, E.A.S.R. 125 Anos 1885 - 2010, 1ª Serie, 12 postais; Cf. Volume II de “Levantamento 
Fotográfico” Escola de Artes Decorativas Soares dos Reis / Átrio imagem CF_Ex_EPe_c.50 (1) e 
CF_Ex_EPe_c.50 (2). 

287 Independentes foi uma denominação utilizada em várias circunstâncias para identificar 
exposições e/ou grupos de artistas ao longo do Século XX em Portugal, conotados com um desejo de 
modernização da arte. O núcleo central de participantes era constituído por Dordio Gomes, Henrique 
Franco, Alfredo Miguéis, Francisco Franco e Diogo de Macedo. 
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realizou pinturas murais, baixos-relevos, painéis cerâmicos, estátuas, vitrais principalmente 

nos novos tribunais em território nacional288. 

Por fim identificaram-se documentos que comprovam a existência de mais um 

mural, referido como sendo um fresco, realizado pela também professora da escola Manela 

Bacelar, em parceria com os seus alunos, numa das paredes do ginásio289 (Cf. Volume II, 

Fichas Técnicas das obras, MB_In_EPe_s.d).  

4.3.3. Escola Superior de Belas Artes do Porto 

Em consequência do curso livre de pintura mural na Escola Superior de Belas Artes 

do Porto, surge um mural a fresco elaborado pelo mestre fresquista Dordio Gomes. O 

mesmo foi produzido, mas não assinado no ano de 1954 e apresenta as características 

comuns e já descritas do seu autor (Cf. Volume II, Fichas Técnicas das obras, 

DG_In_EPe_54). Durante a III Exposição Magna na Escola Superior de Belas Artes do 

Porto é apresentado o cartão deste, em parceria com os cartões dos murais do Café Rialto, 

do Batistério da Igreja da Nossa Senhora da Conceição, da Livraria Tavares Martins, da 

Igreja de Nossa Senhora do Perpétua Socorro, de um mural de uma moradia particular em 

Évora (de 1954 com o título Uma batida às lebres) e do Batistério da Igreja Matriz de 

Arraiolos (1954)290. O das Belas Artes, no edifício projetado pelo arquiteto Carlos Ramos, 

destinado ao departamento de arquitetura, tem como título, Prometheu, e produze-a com a 

intenção de servir como obra educacional, recorrendo de novo às temáticas revivalistas das 

épocas clássicas.  

4.3.4. Paço da Câmara Municipal do Porto 

No topo da escadaria nobre da Câmara Municipal, pode-se encontrar quatro 

pinturas murais a seco de Dordio Gomes, do ano 1957. Foram desenvolvidas para marcar 

as comemorações da Cidade do Porto e a inauguração do edifício da Câmara Municipal da 

Cidade, resultado do projeto arquitetónico de 1916, do arquiteto Correia da Silva, vindo a 

                                                
288 ABREU, José Guilherme Pinto de - As Artes da Relação, [Consult. a 25 de Nov. de 2010] 

Disponívelemwww:<URL:http://www.academia.edu/779775/As_Artes_da_Relacao._O_Palacio_da_Justica_
do_Porto, p. 19. 

289 Esta pintura também não foi dada a conhecer aquando da visita das instalações escolares. 
Somente se identificou a sua existência através da publicação dos postais de RAMOS, Manuel, CORREIA, 
Rui, REIS ZOIO, Luís, Escola de Artes Decorativas Soares dos Reis, Porto, E.A.S.R. 125 Anos 1885 - 2010, 
1ª Serie, 12 postais; Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Escola de Artes Decorativas Soares dos 
Reis / Ginásio imagem MB_In_EPe_s.d (1). 

290 III Exposição Magna na Escola Superior de Belas Artes do Porto; Escola Superior de Belas 
Artes. Porto, 1954, pp. 17 e 18. 
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ser aprovado e iniciado somente em 1920291. As quatro murais são intituladas A Dilatação 

Geográfica292 (Cf. Volume II, Fichas Técnicas das obras, DG_In_EPcm_57), A Expansão 

Comercial, evocando Afonso Martins293, As Origens294, O Porto Romântico, evocando 

Camilo Castelo Branco295 (Cf. Volume II, Fichas Técnicas das obras, DG_In_EPcm_57). 

Estes quatro murais representam mais uma fase do percurso do fresquista, que 

apenas 3 anos antes tinha conseguido criar uma pintura mural a fresco na Escola Superior 

de Belas Artes do Porto, curiosamente apresenta agora quatro pinturas com acabamento 

exclusivo a seco. Recorda-se o que o seu filho o arquiteto José Dordio Gomes referi-o em 

entrevista anteriormente citada: O meu pai nunca se viu como fresquista… só a 

compreendeu, mas sempre se sentiu como refém da pintura a óleo296.  

Este ponto é fundamental, porque ao longo do seu percurso regista-se uma 

evolução por parte de Dordio Gomes, no domínio da técnica até ao ano 1954, mas de um 

momento para o outro há um abandono das boas práticas da técnica de produção artística 

da pintura mural. Em diversos debates sobre o presente tema, foi proposto que uma das 

razões pelas quais isto poderá ter acontecido é o declínio da sua destreza física, reduzindo a 

sua capacidade rápida de produção das suas obras de grandes dimensões. Mas também 

poderemos colocar diversas razões que não sejam somente físicas, deve-se ter em conta 

que em 1957, o pintor já teria 67 anos, bem como reforma-se do cargo de professor nas 

Belas Artes em 1960, somente três anos depois. 

 

4.3.5. Escola Primária Feminina da Constituição 

A Escola Feminina da Constituição, hoje a Escola do Ensino Básico do 1º Ciclo 

com Jardim de Infância Integrado da Constituição, encontra-se na rua Padre José Pacheco 

do Monte. No seu interior deparamo-nos com duas obras murais muito destintas. Uma na 

escadaria principal297 (composta por três principais elementos dispersos, produzidas em 

                                                
291 SOUSA, Fernando de - Os Paços do Concelho do Porto. Porto: CEPESE – Centro de Estudos de 

Populaçao, Economia e Sociedade, 2012, pp. 102 a 108; 
292 Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Câmara Municipal do Porto / A Dilatação 

Geográfica imagens DG_In_EPcm2_57 (1) a DG_In_EPcm2_57 (2). 
293 Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Câmara Municipal do Porto / A Expansão 

Comercial, evocando Afonso Martins imagens DG_In_EPcm1_57 (1) a DG_In_EPcm1_57 (8). 
294 Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Câmara Municipal do Porto / As Origens imagem 

DG_In_EPcm3_57. 
295 Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Câmara Municipal do Porto / O Porto Romântico, 

evocando Camilo Castelo Branco imagem DG_In_EPcm4_57 (1) a DG_In_EPcm4_57 (5). 
296 Cf. Volume II “Apêndice documental”, “Entrevista - Arquiteto José Luís Dordio Gomes”. 
297 Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Escola Feminina da Constituição_EB1-JI da 

Constituição / Escadaria / Patamar intermédio / Patamar superior / Rés-do-chão imagens MC_In_EPe2_58 
(1) a MC_In_EPe1_58 (9). 
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marmorite, técnica também conhecida por “Cavan”) (Cf. Volume II, Fichas Técnicas das 

obras, MC_In_EPe_58) e outra pintura mural a seco no refeitório298 (Cf. Fichas Técnicas 

das obras, MC_In_EPe4_58). A da escadaria é exclusiva e assinada pelo pintor Martins da 

Cota com a data 1958, enquanto a do refeitório está assinado por Martins da Costa e o 

professor Alexandre de Sousa, Março de 1958. Sobre este professor não foi possível, mais 

uma vez. conhecerem-se dados.  

4.3.6. Palácio da Justiça do Porto 

O edifício começou a ser construído em 1958, com projeto do arquiteto Raul 

Rodrigues Lima, e foi inaugurado em 20 de Outubro de 1961, pelo então Presidente da 

República Almirante Américo Deus Rodrigues Thomaz299. Poderíamos no presente 

capítulo entrar num processo descritivo de todo o envolver histórico da multiplicidade 

artística do edifício, mas pelo facto do mesmo já ter sido abordado em múltiplas 

publicações, opta-se por se focar sobre as pinturas murais300. Um tema que é diversas vezes 

mencionada, mas nunca descrita de forma pormenorizada301.  

Ao longo da investigação, teve-se acesso ao arquivo da extinta Direção Geral dos 

Edifícios e Monumentos Nacionais, hoje englobado no arquivo histórico da IHUR / SIPA, 

no Forte de Sacavém302. No mesmo, através de uma pesquisa extensa associada aos 

Palácios das Justiças construídas durante o Estado Novo, identificou-se diversos 

documentos exclusivos às pinturas murais aqui abordadas. Os documentos não permitiram 

                                                
298 Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Escola Feminina da Constituição_EB1-JI da 

Constituição / Refeitório imagens MC_In_EPe4_58 (1) a MC_In_EPe4_58 (22). 
299 NUNES, António Manuel - Justiça e Arte - Tribunais Portugueses. Secretaria - Geral do 

Ministério da Justiça, 2003; NUNES, António Manuel. Espaços e Imagens da Justiça no Estado Novo – 
Templos da Justiça e Arte Judiciaria. Coimbra: Minerva Coimbra, 2003; SILVANO, Gonçalo Xavier. 
Tribunal da Relação do Porto - Palácio da Justiça do Porto. Porto: Edição Tribunal da Relação do Porto, 
Dezembro 2008; SANTOS, Maria José Moutinho, COELHO, Margarida Santos. O Palácio da Relação e 
Cadeia do Porto. Porto: Edições Asa, 1993. 

300 Cf. Volume II “Apêndice documental” Arquivo da SIPA  –  Sistema de Informação para o 
Património Arquitectónico; Palácio de Justiça do Porto. Informação respeitante aos honorários a atribuir aos 
pintores de arte, para execução de pinturas a fresco; [Disponível com referencia identificadora: PT DGEMN: 
DREL-0263/01]; Arquivo da SIPA  –  Sistema de Informação para o Património Arquitectónico; Palácio de 
Justiça do Porto. Relação das obras de arte [Disponível com referencia identificadora: PT DGEMN: DREL-
0260/01]; Arquivo da SIPA  –  Sistema de Informação para o Património Arquitectónico; Palácio de Justiça 
do Porto; Processo das obras de arte [Disponível com referencia identificadora: PT DGEMN: DSARH-
005/209-3491/01]. 

301 O autor António Manuel Nunes, na sua publicação NUNES, António Manuel - Justiça e Arte - 
Tribunais Portugueses. Secretaria - Geral do Ministério da Justiça, 2003, abrange largamente o tema da 
pintura mural nos palácios da Justiça em todo o território nacional, referindo os diversos pintores 
responsáveis pela criação de diversas obras, mas não abrange todo o processo produtivo da mesma técnica, 
mas é o único autor que descreve as mesmas de forma precisa e consciente das técnicas de produção artística 
da pintura mural como um todo e não o refere exclusivamente como um fresco. 

302 Monumentos [Consult. 28 de Agosto de 2013] Disponível em www: <URL: 
http://www.monumentos.pt. 
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conhecer-se a Ata da 1ª sessão da Comissão encarregada dos estudos preparatórios para a 

construção do novo edifício na cidade do Porto, mas conhece-se a de Lisboa. Estas focam-

se sobre a construção dos novos Palácios da Justiça, foram realizadas em 1927 (em 

momento de pré instauração do Estado Novo) e é frisado de forma enfatizada pelo 

arquiteto Adães Bermudes303 um ponto essencial que irá claramente servir como linha de 

guia para as construções arquitetónicas estatais:  

O Edifício construído no Porto, desde o início do seu projeto segue os mesmos 

princípios estipulados ao longo deste Comissão. Ele virá a ser compartimentado em três 

secções arquitetónicas englobados por todo um mesmo edifício moderno, com o recurso a 

materiais, artistas e trabalhadores exclusivamente portugueses. 

É fundamental referir que os documentos estudados não se apresentavam 

completos. Não foram identificados os contractos estipulados com os pintores nem todas as 

memórias descritivas das suas obras.  Mas com a leitura das diferentes cartas redigidas por 

todos os elementos envolvidos no projeto, entende-se que as pinturas murais foram 

desenvolvidas pelos pintores escolhidos pelo Ministério da Justiça com o possível apoio de 

Carlos Ramos, diretor da Escola Superior de Belas Artes. Responsabilizado a acompanhar 

as aprovações dadas pela Junta Nacional da Educação, bem como estipular os valores 

monetários a pagar a cada artista por cada tipo de obra desenvolvido305. Os temas foram 

                                                
303 Convidado a fazer parte da mesa de debate em todas as reuniões da Comissão encarregada dos 

estudos preparatórios para a construção do novo edifício; Cf. Volume II “Apêndice documental” Arquivo da 
SIPA  –Sistema de Informação para o Património Arquitetónico; Ministério da Justiça: estudos preliminares 
para a construção dos Palácios de Justiça de Lisboa e Porto: Programa do concurso de projectos do Palácio de 
Justiça de Lisboa [Disponível com referencia identificadora: PT DGEMN:DSARH-005/125-4425/14]. 

304 Cf. Volume II “Apêndice documental” Arquivo da SIPA  – Sistema de Informação para o 
Património Arquitectónico; Ministério da Justiça: estudos preliminares para a construção dos Palácios de 
Justiça de Lisboa e Porto: Programa do concurso de projectos do Palácio de Justiça de Lisboa [Disponível 
com referencia identificadora: PT DGEMN:DSARH-005/125-4425/14]. 

305 Cf. Volume II “Apêndice documental” Arquivo da SIPA  –  Sistema de Informação para o 
Património Arquitectónico; Palácio de Justiça do Porto. Visita do Ministro das Obras Públicas. Aviso aos 
Pintores de Arte e Escultores [Disponível com referencia identificadora: PT DGEMN: DREL-0260/08] e 

(…) O arquitecto Adães Bermudes  (…) propõe que sejam examinadas ao 
diversas hipóteses que ia apresentar, subordinadas ao critério seguinte: - Os parcos 
melhoramentos que se vêm efectuando em Lisboa, não tem concorrido devidamente para 
a transformação e modernização da capital, por se inspirarem apenas nas necessidades e 
conveniências de momentos e em interesses particulares, em vez de se integrarem num 
plano de conjunto que vise os interesses gerais da cidade.  

Seria para lamentar que se adoptasse o mesmo critério estrito e comodista com o 
novo Palácio de Justiça que ficará sendo o mais importante edifício construído no país, 
nos nossos tempos, que testemunhará do nosso grau de civilização às gerações futuras e 
que poderá influir decisivamente no inicio da renovação estética de Lisboa, sem que 
tenha de desviar-se dos fins para que é construído, antes concorrendo para o útil 
prestigio da missão social que lhe é destinada. (…)304 
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atribuídos a cada pintor pelo Ministério da Justiça e Junta Nacional da Educação, e foram 

impostos três fases de desenvolvimento das obras, ficando cada fase condicionada pela 

aprovação e pagamento:  

1ª - Entrega de uma memória descritiva da obra a desenvolver acompanhada por 

fotografia dos diversos esboços realizados, consoante os temas atribuídos a cada um;  

2ª - Entrega e visualização presencial, para aprovação dos cartões em tamanho real 

das pinturas murais a realizar;  

3ª - Execução física das pinturas murais pretendidas (nesta fase já teriam sido 

avaliadas, descortinadas e aprovadas pelo Ministério da Justiça, o Ministério da Obras 

Publicas e Junta Nacional da Educação e os pintores estariam finalmente livres em 

desenvolver as suas obras muralisadas). 

4.3.6.1. Tribunal da Relação do Porto 

Nesta porção arquitetónica pode-se identificar dois muralistas muito destintos, 

Dordio Gomes e Jaime Martins Barata, responsáveis por criarem quatro pinturas murais 

em 1961.  

Na Sala de Audiências deparamo-nos com duas monumentais obras de Jaime 

Martins Barata, Casamento do Infante D. Henrique306 e Partida da Armada do Infante D. 

Henrique para Ceuta307(Cf. Volume II, Fichas Técnicas das obras, JMB_In_EPt_61). As 

duas obras de grandes dimensões e a elevadas alturas são claramente pinturas murais a 

seco. Jaime Martins Barata surge neste grupo de muralistas de forma muito marcante, 

curiosamente demarcada pelo facto de o seu contrato ter sido realizado muito antes do de 

todos outros pintores requeridos para o projeto. Identificou-se nos documentos estudados, 

uma maior confiança e aproximação direta com o Ministro da Justiças308. Foi-lhe cedido o 

mais longo período de tempo para a execução das suas obras (um ano para cada mural309) e 

                                                                                                                                              
Arquivo da SIPA  –  Sistema de Informação para o Património Arquitectónico; Palácio de Justiça do Porto. 
Informação respeitante aos honorários a atribuir aos pintores de arte, para execução de pinturas a fresco; 
[Disponível com referencia identificadora: PT DGEMN: DREL-0263/01]. 

306 Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Palácio da Justiça / Sala de Audiências / 
Casamento do Infante D. Henrique imagem JMB_In_EPt2_61 (1) a JMB_In_EPt2_61 (19). 

307 Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Palácio da Justiça / Sala de Audiências / Partida 
da Armada do Infante D. Henrique para Ceuta imagem JMB_In_EPt1_61 (1) a JMB_In_EPt1_61 (27). 

308 Cf. Volume II “Apêndice documental” Arquivo da SIPA  –  Sistema de Informação para o 
Património Arquitectónico; Palácio de Justiça do Porto. Execução de pinturas a fresco. Pagamento de 
honorários ao pintor Jaime Martins Barata; [Disponível com referencia identificadora: PT DGEMN: DREL-
0261/05]. 

309 Cf. Volume II “Apêndice documental” Arquivo da SIPA  –  Sistema de Informação para o 
Património Arquitectónico; Palácio de Justiça do Porto. Execução de pinturas a fresco. Pagamento de 
honorários ao pintor Jaime Martins Barata; [Disponível com referencia identificadora: PT DGEMN: DREL-
0261/05]. 
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este muralista garantiu a execução destes dois majestosos murais na Cidade do Porto, 

sendo os únicos do mesmo existente na cidade.  

Jaime Martins Barata, de origens alentejanas, fez a sua primeira pintura mural após 

o ano de 1940, na Basílica de Santo Eugénio, em Roma, por encomenda do estado Italiano 

ao estado Português. Momento da sua biografia, que lhe permitiu o contacto e 

aprendizagem da técnica, bem como a oportunidade de estudar os mestres fresquistas do 

Renascimento. Contactou com Bruno Saetti, professor de pintura mural da escola de 

Veneza e é referido que com Saetti, além de contrair uma sólida amizade, Jaime Martins 

Barata aprendeu muito do que foi a base do seu domínio do fresco com o mesmo310, vindo 

a ser também o principal pintor responsável pela grande maioria das obras a pintura mural 

nos tribunais existentes em território nacional311 

As duas obras de Dordio Gomes, inicialmente eram para terem sido quatro pinturas 

em torno de toda a sala de Sessões312: As Côrtes de Leiria (1254), As Côrtes de Coimbra 

(1385), As Côrtes de Almeirim (1580) e As Côrtes da Restauração (1640. Mas por 

sugestão do pintor ao arquiteto Rodrigues Lima e ao Ministério da Justiça, o número foi 

reduzido para somente duas pinturas em duas paredes destintas313 (na parede a nascente e a 

poente314), representando as Cortes de Leiria, de 1254315 e Cortes de Coimbra em 1385 - 

Eleição de D. João I316)317(Cf. Volume II, Fichas Técnicas das obras, DG_In_EPt_61), 

descritas em memória descritiva estudada318. 

                                                
310 Biografia de Jaime Martins Barata. [Consult. 11 de Dezembro de 2011] Disponível em www: 

<URL:http://jaimemb.no.sapo.pt/; Biografia de Jaime Martins Barata. [Consult. 11 de Dezembro de 2011] 
Disponível em www: <URL:http://www.infopedia.pt/$jaime-martins-barata. 

311 NUNES, António Manuel - Justiça e Arte - Tribunais Portugueses. Secretaria - Geral do 
Ministério da Justiça, 2003, p. 77. 

312 Cf. Volume II “Apêndice documental”, Arquivo da SIPA  –  Sistema de Informação para o 
Património Arquitectónico; Palácio de Justiça do Porto; Processo das obras de arte [Disponível com 
referencia identificadora: PT DGEMN: DSARH-005/209-3491/01. 

313 Cf. Volume II “Apêndice documental” Arquivo da SIPA  –  Sistema de Informação para o 
Património Arquitectónico; Palácio de Justiça do Porto. Execução de dois painéis (pintura a fresco). 
Pagamento de honorários ao pintor Simão Dórdio Gomes; [Disponível com referencia identificadora: PT 
DGEMN: DREL-0260/09; Arquivo da SIPA  –  Sistema de Informação para o Património Arquitectónico;  
Palácio de Justiça do Porto; Processo das obras de arte [Disponível com referencia identificadora: PT 
DGEMN: DSARH-005/209-3491/01; Arquivo da SIPA  –  Sistema de Informação para o Património 
Arquitectónico; Palácio de Justiça do Porto; Processo das obras de arte [Disponível com referencia 
identificadora: PT DGEMN: DSARH -005/209-3491/02. 

314 Cf. Volume II “Apêndice documental”, “Entrevista - Arquiteto José Luís Dordio Gomes”. e Cf. 
Volume II “Apêndice documental” Arquivo da SIPA  –  Sistema de Informação para o Património 
Arquitectónico;  Palácio de Justiça do Porto; Processo das obras de arte [Disponível com referencia 
identificadora: PT DGEMN: DSARH-005/209-3491/01. 

315 Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Palácio da Justiça / Sala de Sessões / Cortes de 
Leiria, de 1254 imagens DG_In_EPt_61 (1) a DG_In_EPt_61 (15). 

316 Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Palácio da Justiça / Sala de Sessões / Cortes de 
Coimbra em 1385 - Eleição de D. João I imagens DG_In_EPt2_61 (1) a DG_In_EPt2_61 (14). 
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4.3.6.2. Passos Perdidos 

Os passos perdidos, são os espaços a que não são atribuídos funcionalidades 

especificas, são somente pontos de passagem e de pouca permanência, os corredores de 

acesso à escadaria nobre, aos elevadores e ás porções pertencentes ao resto do palácio. Em 

três pavimentos destintos foi requerido a três pintores, Martins da Costa, Severo Portela 

Júnior e António Coelho de Figueiredo, elaborarem cada, um conjunto de cinco painéis 

murais.  

Martins da Costa, no segundo pavimento, desenvolve cinco murais com a técnica a 

seco, de tema geral A Morte de Cristo319, que são depois individualizadas: Tentação320, 

Expiação321, Crime322, Castigo323 e Justiça324 (Cf. Volume II, Fichas Técnicas das obras, 

MC_In_EPt_61).Na análise in situ não se identificando nenhuma característica que leve a 

considerar que a técnica a fresco foi utilizada, bem como através da leitura das diversas 

cartas trocadas por este pintor e o Ministério das Obras Publicas, foi curioso encontrar as 

seguintes frases escrita pela mão de Martins de Costa:  

                                                                                                                                              
317 Cf. Volume II “Apêndice documental” Arquivo da SIPA  –  Sistema de Informação para o 

Património Arquitectónico; Palácio de Justiça do Porto. Relação das obras de arte [Disponível com referencia 
identificadora: PT DGEMN: DREL-0260/01]. 

318 Cf. Volume II “Apêndice documental” Arquivo da SIPA  –  Sistema de Informação para o 
Património Arquitectónico; Palácio de Justiça do Porto; Processo das obras de arte [Disponível com 
referencia identificadora: PT DGEMN: DSARH -005/209-3491/02. 

319 Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Palácio da Justiça / Espaços perdidos / 2º Piso 
imagem MC_In_EPt_61. 

320 Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Palácio da Justiça / Espaços perdidos / 2º Piso/ 
Tentação imagem MC_In_EPt1_61 (1) a MC_In_EPt1_61 (8). 

321 Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Palácio da Justiça / Espaços perdidos / 2º Piso/ 
Expiação imagem MC_In_EPt5_61 (1) a MC_In_EPt5_61 (6). 

322 Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Palácio da Justiça / Espaços perdidos / 2º Piso/ 
Crime imagem MC_In_EPt3_61 (1) a MC_In_EPt3_61 (10). 

323 Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Palácio da Justiça / Espaços perdidos / 2º Piso/ 
Castigo imagem MC_In_EPt4_61 (1) a MC_In_EPt4_61 (9). 

324 Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Palácio da Justiça / Espaços perdidos / 2º Piso/ 
Justiça imagem MC_In_EPt2_61 (1) a MC_In_EPt2_61 (11). 
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O pedido do pintor foi satisfeito326, mas somente depois de ter sido pedido a 

opinião do arquiteto Carlos Ramos, que responde à situação da seguinte forma:  

Bem como durante a apreciação dos esboços iniciais sugere o arquiteto por escrito 

ao mesmo pintor:  

                                                
325 Cf. Volume II “Apêndice documental” Arquivo da SIPA  –  Sistema de Informação para o 

Património Arquitectónico; Palácio de Justiça do Porto; Processo das obras de arte [Disponível com 
referencia identificadora: PT DGEMN: DSARH -005/209-3491/02]. 

326 Cf. Volume II “Apêndice documental” Arquivo da SIPA  –  Sistema de Informação para o 
Património Arquitectónico; Palácio de Justiça do Porto. Execução de painéis a fresco com destino ao átrio 
principal do segundo pavimento. Pagamento de honorários ao pintor João Martins da Costa; [Disponível com 
referencia identificadora: PT DGEMN: DREL-0261/049]. 

327 Cf. Volume II “Apêndice documental” Arquivo da SIPA  –  Sistema de Informação para o 
Património Arquitectónico; Palácio de Justiça do Porto; Processo das obras de arte [Disponível com 
referencia identificadora: PT DGEMN: DSARH -005/209-3491/02]. 

(…) Pelas razões que já apresentei a V. Exª. por escrito, haverá para mim o 
maior interesse artístico em encadear, sem longas soluções de continuidade, as diferentes 
fases de trabalho uma vez que, como já disse, também, não sei trabalhar a “frio”. Um 
cartão completamente detalhado e nas dimensões da própria pintura explica-se muito 
bem para uma tapeçaria, por exemplo, em que não é já o pintor que vai executar na fase 
definitiva de execução. Não sucede, porém, o mesmo com uma decoração mural que só ao 
pintor compete resolver, sobretudo nesta última fase de que os estudos anteriores 
constituem apenas a indispensável preparação. E, embora corra como ponto assente que 
uma pintura a fresco necessita de um cartão previamente desenhado ao tamanho natural 
e em que todas as dificuldades foram já resolvidas, tal não sucede na realidade. Para a 
parede deverá ser reservado o melhor da emoção e até da capacidade de improvisação 
pois um cartão magnificamente, embora estudado, mas friamente copiado, nunca poderá 
resultar numa Obra de Arte. (…)325 

(…) Para cumprimento do determinado naquele despacho, ouviu esta Delegação 
o Arquitecto Carlos Ramos o qual, por carta datada de 15 do corrente, informou:  

“1º.) – que, com efeito, nalgum fundamento válido deve aquele artista apoiar a 
sua pretensão, porquanto, com muito maior antecedência já o pintor Prof. Dordio Gomes 
a quem compete igualmente a execução de frescos para o mesmo edifício, me esclareceu e 
preveniu acerca de idênticos propósitos;  

2ª.) – que não são propriamente as razões em primeiro lugar invocadas pelo 
pintor Martins da Costa, quando se refere à necessidade duma representação em 
tamanho definitivo de uma tapeçaria – caso que concretamente menciona e a que eu 
acrescentei, por exemplo, a passagem à pedra, por ampliação, de qualquer escultura -, 
quem calam ao meu espírito, mas sim aquelas para que logo a seguir chama a atenção, 
inteiramente concordantes com as apresentadas por Mestre Dordio Gomes;  

3ª.) – que, na verdade, feito o cartão para o fresco numa escala reduzida, e 
aprovado este, apenas dele devem extrair-se, para decalque directo sobre a parede, as 
linhas gerais de trechos ou figuras que constituam a essência da composição, deixando 
ainda o artista larga margem de improvisação e de espontaneidade, a um tempo técnica e 
emocional, no seu diálogo quotidiano com o frio e inamovível suporte.  

Em consequência do exposto, julgo ser de atender a solicitação do Pintor Martins 
da Costa, na expectativa de que outros artistas a quem teriam sido confiadas tarefas da 
mesma índole – pintura mural a fresco – possam vir a usufruir das mesmas facilidades, 
ou melhor, de processos equivalentes”. (…)327 
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Estas observações por parte do arquiteto Carlos Ramos foram também satisfeitas 

pelo pintor Martins da Costa, vindo as cinco obras a serem datadas, mas nem todas 

assinadas em 1961.  

Severo Portela Júnior produz por encomenda outros cinco painéis329 no átrio do 

andar nobre (assinadas e datas com o ano de 1960 e 1961). Responde ao tema Momentos 

Históricos relativos à cidade do Porto330, com as obras intituladas Portuenses participando 

na Restauração de 1640331, Integração do senhorio do Porto no domínio da Coroa332, 

Proclamação de El-Rei D. João I na cidade do Porto333, D. Teresa a outorgar a doação e 

foram do burgo ao Bispo D. Hugo334, Levantamento popular de 1808 contra os invasores 

franceses335 (Cf. Volume II, Fichas Técnicas das obras, SP_In_EPt_61). As mesmas são 

em pintura mural a fresco com acabamento a seco. Este pintor também realizou diversas 

viagens a Itália através de bolsas da Junta Nacional de Educação e mais tarde com a do 

Instituto de Alta Cultura. Teve acesso à aprendizagem das técnicas de pintura mural, sem 

referência bibliográfica por nós conhecida até ao momento, ao local exato da sua 

aprendizagem. É a primeira vez que realiza um mural na cidade do Porto, mas é um pintor 

                                                
328 Cf. Volume II “Apêndice documental” Arquivo da SIPA  –  Sistema de Informação para o 

Património Arquitectónico; Palácio de Justiça do Porto. Execução de painéis a fresco com destino ao átrio 
principal do segundo pavimento. Pagamento de honorários ao pintor João Martins da Costa; [Disponível com 
referencia identificadora: PT DGEMN: DREL-0261/04]. 

329 Cf. Volume II “Apêndice documental” Arquivo da SIPA  –  Sistema de Informação para o 
Património Arquitectónico;  Palácio de Justiça do Porto; Processo das obras de arte [Disponível com 
referencia identificadora: PT DGEMN: DSARH-005/209-3491/01]. 

330 Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Palácio da Justiça / Átrio do andar nobre imagem 
SP_In_EPt_c.61. 

331 Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Palácio da Justiça / Átrio do andar nobre / 
Restauração imagem SP_In_EPt1_60 (1) a SP_In_EPt1_60 (22). 

332 Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Palácio da Justiça / Átrio do andar nobre / 
Integração na Coroa imagem SP_In_EPt4_61 (1) a SP_In_EPt4_61 (13). 

333 Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Palácio da Justiça / Átrio do andar nobre / 
Proclamação de D. João imagem SP_In_EPt2_61 (1) a SP_In_EPt2_61 (20). 

334 Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Palácio da Justiça / Átrio do andar nobre / O Foral 
do Porto imagem SP_In_EPt4_61 (1) a SP_In_EPt4_61 (24). 

335 Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Palácio da Justiça / Átrio do andar nobre / 
Invasões Francesas imagem SP_In_EPt5_61 (1) a SP_In_EPt5_61 (21). 

(…) Duma maneira geral, todas as peças têm qualidade satisfatórias, sugerindo, 
no entanto, ao relator, as seguintes observações que, satisfeitas, poderão melhorar o 
resultado artístico a atingir:  

No 3º. Crime, conviria, com o fim de manter uniformidade entre os restantes 
painéis, estilizar a figuração, neste caso, demasiadamente, naturalista;  

No 4º. Judas atormentado pelo remorso, etc., seria útil à compreensão do tema 
desenvolvido, associar ao desenvolvimento plástico do episódio bíblico, algum símbolo 
apropriado, com a bolsa dos trinta dinheiro, por exemplo.  

Quanto a 5º. Judas na Figueira expia o seu crime, parece de mais clara e 
persuasiva expressão do assunto.(…)328 
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que por diversas vezes é requisitado para a execução de obras murais em espaços litúrgicos 

e públicos. Como exemplo o do tribunal de Beja, o Palácio de Justiça de Lisboa, em 

Covilhã, no tribunal de Bragança, bem como nas salas de audiências dos tribunais de Beja; 

na Golegã, pintou um tema histórico sobre os frades cistercienses, na Faculdade de 

Medicina de Coimbra e na de Letras, um mural com a configuração da cultura Portuguesa; 

painéis decorativos dos átrios da Escola Técnica D. Luísa de Gusmão, em Lisboa; na Ex-

Escola Industrial e Comercial de Moura; no Liceu de Bragança; no refeitório da Faculdade 

de Medicina de Lisboa; na Escola Náutica Infante D. Henrique; um painel alusivo ao 

Comércio do Oriente e Casa dos 24, na sede da União das Associações dos Comerciantes 

do distrito de Lisboa336. 

António Coelho de Figueiredo, também em 1961 responde à encomenda de cinco 

painéis de cromatismo exuberante e único em todo o conjunto mural na cidade do Porto. 

Em resposta ao tema Novíssimos do Homem337, com as obras intituladas: Morte338, 

Juízo339, Inferno340, Paraíso341 e Entrega do Decálogo342 (Cf. Volume II, Fichas Técnicas 

das obras, CF_In_EPt_61). Nos diversos documentos estudados para o presente capítulo 

não foram identificados nenhum documento que se debruçasse exclusivamente sobre este 

autor343, mas regista-se a sua contínua participação em diversos edifícios da Justiça em 

todo o território nacional como em de Viana do Castelo (1959), Fafe (1962), Moura (1964) 

e Alijó (1966)344. 

                                                
336 Biografia de Severo Portela Júnior. [Consult. 11 de Dezembro de 2011] Disponível em www: 

<URL:http//www.cm-lisboa.ptarchivedocsite_severo_portela.pdf. 
337 Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Palácio da Justiça / 3º Piso  imagem 

CF_In_EPt_61. 
338 Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Palácio da Justiça / 3º Piso / Morte imagem 

CF_In_EPt4_61 (1) a CF_In_EPt4_61 (15). 
339 Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Palácio da Justiça / 3º Piso / Juízo imagem 

CF_In_EPt3_61 (1) a CF_In_EPt3_61 (13). 
340 Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Palácio da Justiça / 3º Piso / Inferno imagem 

CF_In_EPt2_61 (1) a CF_In_EPt2_61 (13). 
341 Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Palácio da Justiça / 3º Piso / Paraíso imagem 

CF_In_EPt5_61 (1) a CF_In_EPt5_61 (12). 
342 Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Palácio da Justiça / 3º Piso / Decálogo imagem 

CF_In_EPt1_61 (1) a CF_In_EPt1_61 (4). 
343 Cf. Volume II “Apêndice documental” Arquivo da SIPA  –  Sistema de Informação para o 

Património Arquitectónico;  Palácio de Justiça do Porto. Relação das obras de arte [Disponível com 
referencia identificadora: PT DGEMN: DREL-0260/01]. 

344 NUNES, António Manuel - Justiça e Arte - Tribunais Portugueses, Secretaria - Geral do 
Ministério da Justiça, 2003, p. 77. 



94 
 

4.4.6.3. Tribunal Cívico 

Na sala de audiências da antiga 1ª Vara, Guilherme Duarte Camarinha assina em 

1961, um mural com o tema Preito de Lealdade de Egas Moniz345(Cf. Volume II, Fichas 

Técnicas das obras, GC_In_Ept_61). Todo o seu processo de produção correu como 

exigido pelos Ministério, vindo Camarinha a criar mais uma pintura mural a seco de 

grande contraste cromático. Durante quinze anos trabalhou em dezasseis tribunais (no de 

Chaves, em 1956, nos de Coimbra e Tomar, em 1959, no de Vila Nova de Famalicão, em 

1961, no de Faro em 1962, no de Amarante em 1964, no de Santa Comba Dão em 1965, 

nos de Alijó e Pombal em 1966, nos de Santiago do Cacém e Ovar em 1968, no de Águeda 

em 1969, no de Lisboa em 1970 e no de Tondela em 1971). Este grande número de 

encomendas do Ministério da Justiça resultou da amizade que mantinha com os arquitetos 

Januário Godinho e Raul Rodrigues Lima, que sempre o recomendaram a esse Ministério, 

e do especial apreço pela sua arte sentido pelo Ministro Antunes Varela346. 

Isolino Vaz em 1961 produz o seu primeiro e único mural registado na sua 

biografia. Esta contém características comuns a uma pintura mural a seco, intitulada 

Fundação do Tribunal do Comércio347 na Sala de Conferencias do Tribunal (Cf. Volume 

II, Fichas Técnicas, IV_In_EPt_60). No estudo dos diversos documentos, o pintor 

demonstra uma profunda preocupação em representar corretamente os trajes de todos os 

elementos envolvidos no acontecimento retratado, preocupação muito focada ao longo da 

sua memória descritiva, vindo o pintor a sofrer algumas observações sobre a 

hierarquização dimensional das figuras retratadas no enquadramento pictórico, por parte da 

Junta Nacional da Educação e pelo arquiteto Carlos Ramos 348.  

Augusto Gomes na mesma data produz Criação da Casa da Relação do Porto - 

1583349, uma pintura mural a seco de grandes dimensões, sendo a única obra registada do 

mesmo autor num edifício de Tribunal ao longo da época (Cf. Volume II, Fichas Técnicas 

das obras, AG_In_EPt_61) . Na investigação, não foram identificados documentos que se 

                                                
345 Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Palácio da Justiça / Sala de audiências da antiga 1ª 

Vara  imagem GC_IN_EPt_61 (1) a GC_IN_EPt_61 (2). 
346 NUNES, António Manuel - Justiça e Arte - Tribunais Portugueses, Secretaria - Geral do 

Ministério da Justiça, 2003, p. 77. 
347 Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Palácio da Justiça / Sala de Conferencias imagem 

IV_In_EPt_60 (1) a IV_In_EPt_60 (20). 
348 Cf. Volume II “Apêndice documental” Arquivo da SIPA  –  Sistema de Informação para o 

Património Arquitectónico; Palácio de Justiça do Porto. Execução de um painel a fresco destinado à Sala de 
Conferências, no quinto pavimento. Pagamento de honorários ao pintor Isolino da Silva Vaz; [Disponível 
com referencia identificadora: PT DGEMN: DREL-0261/06]. 

349 Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Palácio da Justiça / Sala Tribunal imagem 
AG_In_EPt_61 (1) a AG_In_EPt_61 (17). 
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debruçassem especificamente sobre o mesmo, somente referências a que todas as fases de 

produção foram corretamente desenvolvidas e aprovadas350.   

Por fim, a última pintura do conjunto de todas as obras que se encontram na cidade 

do Porto é a pintura mural a fresco com acabamentos a seco de Júlio Resende (1961), 

intitulada de Assistência à Infância desvalida (Profilaxia do Crime)351, com a intenção de 

retratar a ação do Padre Baltazar Guedes, D. Helena Pereira da Maia, Conde de Ferreira, 

Barão da Nova Sintra, Padre Sebastião de Vasconcelos e Padre Américo352 (Cf. Volume II, 

Fichas Técnicas das obras, JR_In_EPt_60). É necessário referir que esta obra e o seu autor, 

distinguem-se de todas as outras obras. É um pintor que desenvolve claramente todas as 

técnicas comuns à pintura mural, mas aplica-as de forma que lhe é única em termos de 

resultado final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
350 Cf. Volume II “Apêndice documental” Arquivo da SIPA  –  Sistema de Informação para o 

Património Arquitectónico; Palácio de Justiça do Porto. Relação das obras de arte [Disponível com referencia 
identificadora: PT DGEMN: DREL-0260/01. 

351 Cf. Volume II de “Levantamento Fotográfico” Palácio da Justiça / Sala de Audiências do 5º Juízo 
imagem JR_In_EPt_60 (1) a JR_In_EPt_60 (25). 

352 Cf. Volume II “Apêndice documental” Arquivo da SIPA  –  Sistema de Informação para o 
Património Arquitectónico; Palácio de Justiça do Porto. Relação das obras de arte [Disponível com referencia 
identificadora: PT DGEMN: DREL-0260/01]. 
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5.  Projeto de Roteiro online: 
Em consequência da obtenção de todos os dados recolhidos e expostos, ao longo da 

presente investigação, sentimos a necessidade de culminarmos os mesmos num roteiro353. 

Este foi criado de forma a expor a localização exata de todas as pinturas murais 

identificadas no centro da cidade do Porto, com a descrição do seu autor, data de produção, 

título e por fim uma imagem representativa de cada obra estudada. 

Inicialmente projeta-mos um roteiro em formato papel, sobre uma carta militar da 

cidade portuense, onde somente seria descrita a localização dos edifícios que contêm 

pinturas murais, sem complementos informativos e visuais. Esta tornou-se muito 

rapidamente num exercício insatisfatório, devido aos seus limites de divulgação a um 

público geral de forma imediata. 

Como solução, reconhecemos a existência de diversas plataformas online de acesso 

facilitado, que permitem acessibilidade a um público internacional de forma gratuita e 

rápida, que nos levou a concluir que não faria sentido querer-se desenvolver algo num 

formato redutor e ultrapassado. Optamos por concretizar os nossos objetivos e foram 

rapidamente adaptáveis a um sistema que já fora anteriormente criada e amplamente 

divulgada. Recorremos à plataforma online do “Google Maps”, na mesma é nos dada a 

opção de criarmos e publicarmos mapas personalizadas. Aqui desenvolvemos um roteiro 

intitulado “Pintura mural na cidade do Porto no Estado Novo”354.  

Destacamos icons descritivos da localização dos edifícios que contem pinturas 

murais. Nas situações de edifícios que contem múltiplas obras murais, com localizações 

destintas no seu interior, foram associados mais que um icon, de forma a permitir organizar 

os dados compreensivelmente abrangentes de todos os elementos descritivos e essenciais 

para o reconhecimento e valorização das pinturas murais produzidas no Estado Novo. 

Dentro e cada icon, colocamos os dados básicos a elas associadas, como o seu autor, data 

de produção, título e por fim uma imagem representativa. 

.  

 

 

                                                
353 Cf. Volume II, “Imagens de exemplo do Projeto de Roteiro online”. 
354 A morada eletrónica do mesmo roteiro é: 

https://maps.google.pt/maps/ms?msid=206826983582346886235.0004dab6907734170c736&msa=0. Mas de 
momento não se encontra disponível a um público geral, por ainda nos encontrarmos em fase de pedido de 
autorização de utilização das imagens das pinturas murais estudadas e apresentadas neste formato.  
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Conclusão 
Após terminar a licenciatura em conservação e restauro com especialização em 

pintura mural e ter entrado no mercado do trabalho como conservadora-restauradora (onde 

me foi permitido tocar na diversidade da história da arte de pintura mural nacional), 

constatei lacunas na investigação e sensibilização sobre as diversas pinturas murais 

produzidas em Portugal. A pintura mural tem vindo a ser maioritariamente associada ao 

conceito de arte menor ou dita decorativa, considerada somente como um elemento 

integrado em estruturas arquitetónicas. Esta postura analítica tem reflexos marcantes em 

diversas obras de reabilitação de edifícios nos diversos centros históricos nacionais, onde 

somente é preservada a estrutura exterior, enquanto o interior dos mesmos são 

integralmente destruídos. As más práticas de conservação e restauro resultam em 

observações e aplicações de métodos no campo interventivo, com base em definição de 

reabilitação, que consideram os edifícios divididos entre ele próprio e um melhoramento 

obtido exclusivamente com o conservar da fachada, para se criar um interior integralmente 

novo. 

As identidades interventivas, os encomendantes do processo reabilitativo, bem 

como o público geral participam nesta destruição, possivelmente por falta de consciência 

do valor artístico, no sentido estético e técnico, do interior das estruturas arquitetónicas. A 

falta de consciência poderá devir e resultar do avançado estado de degradação das obras, 

não permitindo a sua preservação, resultando na sua desvalorização e, consequentemente, 

na sua destruição. A razão pela qual a arte é negligenciada e destruída talvez resida na sua 

incompreensão: a investigação, aliada à divulgação, será no momento a melhor forma de 

consciencializar um público geral e permitir a valorização das artes ditas aplicadas. 

Colocando de parte a avaliação da pintura mural como sendo uma arte decorativa, 

deve-se demonstrar que independentemente do valor artístico, monetário de um trabalho, 

peça ou obra de arte, da sua técnica de produção, autor, localização ou época de produção, 

simbologia cultural, política ou social e forma de expressão artística é um objeto que 

preserva e marca a memória da nossa história. O primeiro passo para a valorização das 

artes aplicadas é o seu levantamento, o seu estudo e a sua caracterização, para culminar na 

sua divulgação, para motivar uma consciente valorização e por fim a sua preservação e 

conservação. Por não ser possível numa só dissertação a caracterização de todos os 

exemplos de pintura mural nacional que faltam ser estudados, optamos por investigar as 

pinturas murais produzidas durante o Estado Novo na cidade do Porto. Uma época 
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complicada de se estudar, por estar associada a uma baliza cronológica recente e por vezes 

propositadamente ignorada ou deturpada devido à sua conexão política. Pretendemos dar 

principal ênfase à análise da função simbólica, ideológica e pedagógica que lhes foram 

atribuídas. A razão da escolha do presente tema tem origem principalmente nas 

dificuldades a ela associada. Possivelmente por provocarem más memórias históricas ou 

ainda serem utilizadas como referências políticas e por não existir um levantamento 

completo dos mesmos. Os murais no Estado Novo poderão correr o risco de serem 

desvalorizados, o que motivará a sua negligência e a falta da sua preservação, servindo 

como possível futuro exemplo do estado de conservação geral, da grande maioria das 

pinturas murais nacionais de todas as épocas históricas. É neste fator onde mais pesa a 

influência e importância da área de investigação da História da Arte. Através dela, com o 

recurso a uma constante multidisciplinaridade, desenvolveu-se a presente dissertação como 

forma de motivação do reconhecimento do vasto número de pinturas murais no Porto na 

época abordada, bem como a proposta de reconhecimento do seu valor histórico como 

objetos fundamental, que permitem não esquecer uma época demasiadamente marcante no 

nosso país. A cidade portuense serve como um ponto de partida para a demonstração das 

características dos murais existentes em Portugal, no interior e exterior de edifícios com 

tipologias, propriedades e funções diversas.  

A presente dissertação serve como um início de um levantamento vasto aliado a 

uma divulgação essencial ainda por realizar. 
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