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Prefácio

0 Poder da Arte. 0 Estado Novo e a Cidade Universitária de Coimbra é o
primeiro número de uma nova colecção da Imprensa da Universidade de Coimbra:

Arquitectura.
Ver a arte através dos "olhos" do poder, ou, de outra forma, o poder através
dos "olhos" da arte, eis um bom mote para uma primeira narrativa de interpretação
- e tantas outras poderiam aqui ser chamadas - sobre aquilo que nos convoca.
Todavia, não se trata, nesta obra, sublinhe-se a traço grosso, de mero jogo de
palavras, mas antes está-se perante o fruto de um intenso labor intelectual,
necessário não só à rigorosa análise de uma interpenetração de realidades mas
ainda fundamental para a correcta apreciação de cada uma delas.
As influências da ideologia do Estado Novo na configuração física da cidade
universitária de Coimbra constituem manifestação indelével - porque definitória
da sua morfologia - para o observador mais desatento. Quem "vê" a cidade
universitária de Coimbra certamente não fica indiferente aos contrastes de estilos
arquitectónicos que nela habitam e que, nesse sentido, marcam a simbologia de
um lugar, um espaço, um sítio que representa um pólo agregador de conhecimento.
A imponência das edificações, resultante de diferentes conjugações históricas,
testemunha a evolução de uma cidade caracterizada pela sua vertente universitária
e assinala um diálogo entre ideologias temporalmente situadas. O contraste entre
o Paço das Escolas e o Largo da Porta Férrea bem demonstra a proximidade física
de realidades históricas marcadamente afastadas entre si.
De sorte que, possibilitar a compreensão das influências de um modelo de
Estado autoritário na arquitectura de uma cidade com estas características, através
de uma explicação clara e fundamentada, é empresa que corporiza o sentido de
um estudo profundo e sério. De um estudo que levanta questões de enorme
pertinência. As manifestações do poder e os condicionamentos da liberdade; as
relações de conflitualidade e cumplicidade entre a arte e a liberdade: eis duas
daquelas questões que se podem considerar expressivas e matriciais. Mais.
Esta obra levanta ainda a problemática do próprio valor da arte, enquanto veículo
privilegiado de transmissão de uma "mensagem" ou ideia, enquanto expressão
de

uma

individualidade historicamente

situada e,

desse

jeito, socialmente

condicionada. O que faz dela um eixo agregador do sentido de descentramento
que a questão do valor da arte sempre suscita.
Deste modo, a presente obra, em nosso modo de olhar as coisas, impõe-se,
por

mérito

próprio,

como

um

contributo

inquestionável

para

um

"olhar"

enriquecedor e enriquecido e, consequentemente, mais atento sobre a cidade que
nos rodeia. Sobre a cidade universitária de Coimbra. Impõe-se - repitamo-lo
intencionalmente - como uma obra que, para lá de justificar que com ela se inicie
a

colecção

Arquitectura, enobrece a actividade editorial da Imprensa da

Universidade de Coimbra.
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É, por isso, com gosto redobrado que deixamos aqui estas palavras iniciais à
presente obra - que antecipamos venha a ser de referência - e agradecemos ao
Prof. Doutor Nuno Rosmaninho a confiança que depositou na Imprensa da
Universidade de Coimbra, ao tudo fazer para que fôssemos nós a ter a chancela
de tão profícuo e promissor projecto editorial.

José de Faria Costa
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Nota de apresentação

É uma verdade indiscutível e, pode dizer-se, mesmo um lugar comum que
qualquer obra de arte, em particular de arquitectura, encomendada por um poder
público tem necessariamente que condicionar a capacidade criativa do artista.
E até se poderá dizer que esse condicionamento existe igualmente, embora de
modo diferente, na relação entre um particular que encomenda e o artista que
executa. Afinal a questão da liberdade da arte sempre se equacionou de forma
dramática ao longo do tempo e em várias latitudes.
Todavia, esta questão apresenta uma forma naturalmente diferente se um
Estado se assume como um poder "absoluto", ou, numa terminologia mais
"moderna", como um poder "autoritário" e "intervencionista" e mesmo com
uma tendência "totalitária". No que à Universidade portuguesa da época
salazarista diz respeito não deveremos esquecer, embora enunciada num plano
mais amplo que o da arte, a afirmação de uma obra, que, não sendo publicada
pelas instituições oficiais do recém-estabelecido Estado Novo, não deixa de ter
um grande significado. No livro O Problema Universitário em Portugal, publicado
pela Editorial Vanguarda, em 1934, dizia-se de modo peremptório: "Dentro do
Estado Novo, não há, e não pode haver duas opiniões: Estado de tendências

totalitárias, o Problema universitário terá que subordinar-se, na sua solução, às
directrizes ideológicas que inspiram o Estado Novo. A Universidade terá que viver
integrada no Estado Novo, e não à margem do Estado, alheia ao Estado, e quando
Deus quer, inimiga do Estado. A Universidade, vivendo integrada no Estado, tem
que pôr as suas actividades, todas as suas canseiras, ao serviço do Estado, no
campo que lhe é próprio. Dentro da atmosfera do Estado Novo, ela tem que ser
nacionalista, e não internacionalista; corporativista, e não liberalista; organicista,
e não democrática.". Daqui se poderia deduzir que, também no campo da
arquitectura universitária, ela teria de ser realizada em função dos esquemas
estéticos de um Estado que se considerava com capacidade de intervir em todas
as áreas.
Dentro desta lógica, é natural que Salazar, apesar de recusar a expressão de
"totalitarismo", o que lhe ficou da sua formação de católico e de jurista, não
deixasse de entender que também a arte teria de se subordinar a determinados
cânones, que afinal talvez não diferissem muito, embora se afirmassem como
uma forma ideologicamente modelar e modeladora, de uma tendência para a
construção da "casa portuguesa" que encontramos nas concepções de Raúl Lino
desde o final do século XIX e que se integram nas concepções estéticas da ideia
de "reaportuguesar Portugal", que perpassou então pelas concepções da arte
(artes plásticas, música ou literatura).
A pretensão manifestada por Salazar, logo na entrevista de 1932 a António
Ferro, era, no entanto, mais "modesta" do que a criação de uma "arte de regime".
Vejamos as sua palavras:"- É pena que os novos arquitectos portugueses, onde
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se contam rapazes de tanto valor, não se empenhem em criar um tipo de
construções, para edifícios públicos, que esteja dentro da nossa época, mas,
simultaneamente, dentro da nossa raça e do nosso clima. [...] Não seria uma
ocasião excelente para dar uma certa unidade à arquitectura oficial?" Perante
esta questão, Ferro entusiasma-se e sugere: "Seria mesmo a oportunidade rara
para oferecer aos nossos vindouros a imagem definitiva, própria, do momento da
renascença que estamos vivendo. A Itália assim está fazendo. Há hoje uma arte
monumental fascista, discutível, mas inconfundível..." Salazar, sempre mais sóbrio,
como era, pelo menos aparentemente, mais "sóbria" a sua concepção de Estado,
respondeu ao futuro director da Propaganda do seu regime com estas palavras:
"Não peço tanto... longe de mim a pretensão ridícula de criar um estilo ou inspirar
um estilo. Contente ficarei se as obras a realizar forem portuguesas e simplesmente
belas..."
Dentro desta lógica de "arte do poder" à portuguesa, pode dizer-se que se
desenvolveu toda uma complexa relação entre o Estado Novo e o artista, em que,
porém,

muitas

vezes

este

ultrapassou

os

cânones

de

vagas

concepções

"lusitanistas", quer fosse num sentido mais "moderno" (sobretudo em anos já
avançados do Estado Novo), quer fosse numa tendência mais característica da
monumentalidade totalitária, de tipo fascista (ou soviético).
É isso que encontramos na "Cidade Universitária" de Coimbra da época
salazarista, a qual nos atrevemos a dizer que constitui, pelo seu conjunto e pelas
suas opções para cada caso e ao longo do tempo relativamente extenso da sua
construção, uma das situações mais interessantes das relações entre arte e poder
em Portugal. Se a arquitectura judiciária - estudada por António Nunes - constitui
um caso igualmente significativo, por ter a "originalidade" de ser um tipo de
construção que se diversifica, dentro de certos cânones, ao longo do país todo, a
especificidade da Cidade Universitária de Coimbra tem contornos ainda mais
curiosos, pelo facto de se concentrar toda num espaço, onde existia a Universidade
mais emblemática do país, até pelo facto de ter sido a Universidade de Salazar.
A "arte monumental fascista", de que falava António Ferro, está aí presente, ao
lado de recursos a um mais evidente "portuguesismo", a que aludia o Presidente
do Conselho, e a par de soluções mais "modernas" e fora dos esquemas rígidos
de um regime que, pelo menos se pode apelidar - e se autocaracterizou - de
"autoritário".
Em 1996 foi organizada pelo Conselho da Europa uma exposição que teve
como título em inglês Art and Power. Europe underthe dictators, 1930-1945, que
nenhum

capítulo

dedicou

ao

fenómeno

em

Portugal.

Depois

desta

obra

fundamental de Nuno Rosmaninho para o caso paradigmático da Cidade
Universitária de Coimbra, da obra citada de António Nunes para o caso da
arquitectura judiciária, da tese de Margarida Acciaiuoli para as Exposições do
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Estado Novo, de vários ensaios saídos ao longo do tempo, bem como de
dissertações e de alguns trabalhos académicos não publicados que foram surgindo
nas áreas de História das Ideias e da Estética, da História da Arte e da Arquitectura,
não mais se poderá desconhecer neste caso - como em outros, infelizmente
olvidados por uma lógica de "globalização" marcada pela selecção e pelo domínio
de determinados critérios científicos e culturais - a situação portuguesa. Se a
concepção de arquitectura de Albert Speer será naturalmente a mais emblemática,
não será possível desconhecer a lógica arquitectónica de Cottinelli Teimo, do mesmo
modo que, no cinema, o caso paradigmático de Leni Riefenstahl não pode esquecer
o caso mais modesto, mas não menos significativo, numa realidade histórica que
terá de se compreender em toda a sua variedade e especificidade, de António
Lopes Ribeiro.
Esta obra de Nuno Rosmaninho - escrita, por vezes, segundo um método
rigoroso de análise aparentemente simples, mas bastante complexo, tendo como
base fundamental a leitura paciente da documentação existente no Arquivo da
Universidade de Coimbra sobre a Cidade Universitária, que ainda há poucos anos
jazia, em completa incúria, numa cave de uma repartição pública de Lisboa - é,
pois, um marco na história da arte e das ideias em Portugal, assim como, mais
especificamente, da história da arte universitária.

Coimbra, 7 de Maio de 2004

Luís Reis Torgal
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I n t r o d u ç ã o

Edificada pelo Estado Novo sobre os escombros da zona superior da Alta, a
Cidade Universitária de Coimbra parece constituir a intervenção urbanística e
arquitectónica mais significativa do regime. Nela trabalharam para cima de uma
dúzia de arquitectos, outros tantos escultores e cerca de uma dezena de pintores.
Por sua causa, demoliram-se três colégios, os vestígios da torre de menagem do
castelo de Coimbra, a Igreja de S. Pedro e quase duas centenas e meia de prédios
por um valor frequentemente inferior ao matricial. Estabelecimentos comerciais e
industriais perderam a clientela e o privilégio do sítio. Centenas de pessoas viram-se desalojadas e na contingência de se instalarem em bairros sociais periféricos.
Sendo frequentemente evocada e ocupando um lugar central no imaginário
conimbricense, manteve-se esquecida durante largos anos, mais perto de se
converter num mito do que de se transformar em objecto de estudo histórico e
artístico.
A

sua

construção,

assente

na

necessidade

inadiável

de

promover

a

reconstrução dos espaços escolares e, também, na vantagem de resolver o
problema da insalubridade dos bairros envolventes, resulta da confluência de
factores tão diversos como o imaginário conimbricense, as figuras de Duarte
Pacheco, Cottinelli Teimo e Oliveira Salazar, as contradições da política patrimonial
do Estado Novo, a «ansiedade de progresso» que se vivia em Coimbra e o
enfrentamento entre a estética monumental e as correntes de reaportuguesamento
da arte.
Quando a comissão administrativa que levou a cabo a edificação da Cidade
Universitária foi nomeada, em 1941, desenhavam-se duas correntes em Coimbra:
uma, progressista, não recuava perante as demolições sistemáticas para conseguir
uma cidade nova; outra, conservadora, dizia, com Afonso Lopes Vieira, que preferia
ver extinguirem-se «as indústrias de Coimbra» do que secarem «os choupos das
margens do Mondego». Como é que estes dois sentimentos, em muitos aspectos
antagónicos, se repercutiram na Cidade Universitária? Determinaram alguma
reacção

às

demolições

dos

quarteirões

dos

prédios

de

habitação

e

ao

desaparecimento de património erudito? Como foram recebidas as profundas
mudanças urbanísticas e a estética dos novos edifícios? Como é que a ideologia
determinou as opções estéticas? Que papel desempenharam os políticos e os
organismos oficiais? Qual a reacção dos professores e alunos, da imprensa e dos
próprios habitantes de Coimbra? Quem determinou as opções iconográficas? Como
entender o inesperado apoio da esquerda e o lamento dos saudosistas?
Enquanto o regime enaltecia as apaixonadas reintegrações dos castelos e,
em geral, a intensa actividade restauradora, em Coimbra assistiu-se ao arrasamento
da base de uma torre de menagem do castelo de Martim de Freitas, de um arco
do aqueduto quinhentista, de dois colégios e de vestígios arqueológicos prépombalinos. Porquê? A nossa resposta é a seguinte: por causa do apego à
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localização tradicional da Universidade; porque o projecto evoluiu da remodelação
de instalações para uma construção ab initio; devido ao autoritarismo do regime;
por causa do predomínio de conceitos arcaicos de património e de restauro; devido
às concepções higienistas da cidade e a uma certa «superstição» de progresso
que animava muitos espíritos considerados esclarecidos.
Tentativas anteriores de demolir monumentos de Coimbra em nome do
progresso, como aconteceu com o arco da barbacã de Almedina no início dos
anos vinte, encontraram uma oposição tenaz dentro da cidade e fora dela. O que
mudou para que uma parte substancial da Alta desaparecesse com tão escassa
oposição? Até que ponto pesou o sistema legislativo, a censura e a repressão
política em geral? Quem controlou as opções estéticas? Observou-se algum
afloramento de nacionalismo artístico? Como é que a evidente supremacia do
classicismo monumental se articulou com outros modelos arquitectónicos?
A descoberta da documentação da CAPOCUC e a sua incorporação no Arquivo
da Universidade promoveram decisivamente o estudo da Cidade Universitária de
Coimbra. O espólio, constituído por 493 caixas, 639 dossiers e cerca de duzentas
cartas topográficas, deu entrada no Arquivo entre 24 de Fevereiro e 19 de Março
de 1995. A sua consulta tornou-se possível volvido pouco tempo.
A escassez de fontes de estudo justifica parcialmente o facto de os trabalhos
clássicos sobre a arquitectura do Estado Novo, como A Arte em Portugal no Século

XX, de José-Augusto França (1972), e a introdução de Nuno Portas à História da
Arquitectura Moderna, de Bruno Zevi (1973), concederem referências cuja extensão,
em geral brevíssima, nem sempre vai a par com a importância que lhe reconhecem.
Excluindo as publicações oficiais, os artigos de índole noticiosa na imprensa
e os registos memorialistas ou pessoais, os dois primeiros estudos dedicados à
Cidade Universitária de Coimbra apareceram ainda nos anos cinquenta. Barata
Feyo escreveu sobre os relevos em bronze dos portões da Faculdade de Letras
(1952) e José R. Botelho e Celestino de Castro realizaram uma crítica global às
opções urbanísticas e arquitectónicas (1956). Seguiu-se um interregno de três
décadas, desfeito em 1985 por António José Soares, que publicou uma cronologia
da Academia de Coimbra na primeira metade do século XX, e por Carlos Santarém
Andrade que, numa série de artigos em A Tribuna de Coimbra, traçou um quadro
geral da intervenção na Alta. No ano seguinte, surgiu nas livrarias o álbum
fotográfico A Velha Alta... Desaparecida, com introdução de Armando Carneiro
1

As circunstâncias encontram-se referidas por

Luís ReisTorgal, a quem coube a
responsabilidade fundamental na condução do
processo. (Luís ReisTorgal, «Nota de

da Silva, que mereceu uma significativa recensão de A. Campos Matos. Em 1987,
Ana Paula Margarido escreveu sobre a morfologia urbana da Alta.
Os anos noventa consagraram definitivamente a Cidade Universitária de

apresentação» ao nosso trabalho O Princípio de

Coimbra como tema de estudo. Em 1990, ano das comemorações do centenário

uma «Revolução Urbanística» no Estado Novo:

da criação da Universidade, surgiram quatro trabalhos: Pedro Dias e António

Os primeiros programas da Cidade Universitária
de Coimbra (1934-1940), Coimbra, Minerva,
1996, pp. 6-7.)
2

Manuel Augusto Rodrigues, «Apresentação»,

Nogueira Gonçalves incluíram a arquitectura e as artes plásticas do Estado Novo
no roteiro do património artístico da Universidade; Alberto Sousa Lamy arrolou
algumas referências num livro sobre a Academia de Coimbra; Ana Paula Margarido

in: Manuel Augusto Rodrigues (org.), Dia da

e Margarida Vilar Queirós prosseguiram o estudo da morfologia urbana da Alta; e

Universidade. Memória Archivi. Catálogo da

nós apresentámos uma breve alocução sobre os portões da Faculdade de Letras.

exposição. Actuais instalações inauguradas há
50 anos. Vida do arquivo e publicações.
Coimbra, Arquivo da Universidade, 1999, p. 5.
3

0 próprio Estado Novo destacara já esta obra

Em 1991, Maria Luísa Fernandes Ferreira apresentou um trabalho policopiado
sobre a Cidade Universitária de Coimbra, no âmbito da licenciatura em História, e
Mário Bento publicou um artigo sobre a arquitectura. No ano seguinte, Mário

na exposição 30 Anos de Cultura Portuguesa

Nunes escreveu sobre os frescos da Faculdade de Letras. Entretanto, José Andrade

(1926-1956). A Cidade Universitária de Coimbra

Branquinho de Carvalho encetara a realização de inúmeras conferências de

surge no painel dedicado à arquitectura e ao

divulgação, a grande maioria infelizmente não publicada.

urbanismo, com uma fotografia de grande
dimensão, exposta logo acima da Praça do

Em 1993, Rui Pedro Lobo e outros alunos do Departamento de Arquitectura

Areeiro, de Cristino da Silva. (R.V. [Ramiro

apresentaram um trabalho sobre a sede da Associação Académica. Em 1994, este

Valadão], «A exposição 130 anos de cultura

mesmo arquitecto referiu-se às obras do Estado Novo num estudo acerca dos

portuguesa". 1926-1956», Panorama, Lisboa, III
série, n.° 3, Setembro de 1956, páginas
inumeradas.)
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Colégios de S. Jerónimo, das Artes e de Jesus. Ainda em 1994, Manuel Augusto
Rodrigues coligiu referências à Cidade Universitária nas actas do Senado. Um ano

depois, João Paulo do Rosário Martins apresentou uma dissertação de mestrado
sobre Cottinelli Teimo, reservando algumas páginas à sua intervenção na Alta.
Em 1996, estudámos e publicámos os relatórios das comissões de professores
nomeadas nos anos trinta, com uma nota de apresentação de Luís Reis Torgal.
Em 1998, a revista Monumentos inseriu quatro artigos sobre o assunto: um de
Luís Reis Torgal sobre o conceito de cidade universitária aplicado ao caso de
Coimbra, outro de José António Bandeirinha incidindo na sede da Associação
Académica, outro ainda de Sandra Vaz Costa acerca da estatuária e um último, da
nossa autoria, discutindo o problema da localização da Cidade Universitária na
Alta. Neste mesmo ano, Ana Patrícia Claro Ribeiro debruçou-se sobre o
empreendimento do Estado Novo na tese final do curso de Arquitectura. Em 1999,
no seu estudo sobre A Universidade e o Estado Novo, Luís Reis Torgal inseriu um
capítulo sobre a Cidade Universitária de Coimbra onde, entre outros aspectos,
aborda as razões pessoais e políticas de Salazar, o acolhimento prestado pela
Esquerda e pelos estudantes e o papel desempenhado por Maximino Correia.
E, finalmente, Sílvia Benedito apresentou, na prova final de licenciatura em
Arquitectura, um trabalho intitulado Expressão: Fascista? O percurso da Cidade

Universitária de Coimbra como expressão de uma arte política. Já depois de
realizado o presente trabalho, Marco Daniel Duarte publicou um pormenorizado
estudo iconográfico das obras de arte da Faculdade de Letras e dos frescos de
Almada Negreiros.
O volume agora publicado constitui uma versão muito abreviada da dissertação
de doutoramento, igualmente intitulada O Poder da Arte: O Estado Novo e a

Cidade Universitária de Coimbra. Excluímos, entre outras, as páginas dedicadas
ao imaginário e ao desenvolvimento urbano de Coimbra, às vicissitudes do
património conimbricense no século XIX, à exposição «Moderna Arquitectura
Alemã» (Lisboa, 1941) e à «Casa Portuguesa». Retirámos, também, algumas
dezenas de apontamentos biográficos de comentadores e estudiosos da Cidade
Universitária de Coimbra e a quase totalidade dos documentos, originalmente
transcritos num volume de anexos.
Pareceu-nos apropriado integrar a arte do Estado Novo no âmbito da dos
regimes autoritários e totalitários e verificar se esse confronto tornava mais
compreensível a Cidade Universitária de Coimbra. A generalidade dos estudos
sobre a arte nos regimes autoritários e totalitários valoriza as relações com o
poder político, em particular o processo de sujeição ideológica. O fenómeno de
politização da arte supõe a concessão (ou o reconhecimento) do elevado poder
de

endoutrinamento

da

arte,

confirmado,

aliás,

num

episódio

elucidativo.

No documentário televisivo Good Morning, Mr. Hitler!, que deu origem ao livro

Weekendin Munich, de Robert S.Wistrich, uma alemã, que na juventude participou
na parada do Dia da Arte Alemã, realizada nesta cidade em 1939, evoca a forte
impressão recebida nas visitas regulares feitas durante o Verão à exposição,
expurgada de modernismos. Mais de cinquenta anos decorridos, recorda que era
tudo tão bonito e a fazia sentir tão limpa que ia para casa disposta a arrumá-la de
forma exemplar. Este caso mostra que talvez não fosse ilusório o poder concedido
à arte pelo nazismo. Veremos que na Cidade Universitária de Coimbra essa franca
adesão não se verificou, sobretudo dentro da Academia.
Chegado ao fim do longo período de preparação do presente trabalho, quero
agradecer publicamente os serviços prestados pelas bibliotecas e arquivos, em
particular àqueles onde realizei a maior parte da pesquisa: aos funcionários do
Arquivo da Universidade de Coimbra, ao seu ex-director, Prof. Doutor Manuel
Augusto Rodrigues, e à Dra. Ana Maria Bandeira; aos funcionários da Biblioteca
Geral da Universidade de Coimbra, da Biblioteca Municipal de Coimbra e da
Imagoteca (onde ainda beneficiei da colaboração do Dr. Alexandre Ramires); às
funcionárias do Arquivo Histórico Municipal de Coimbra, nomeadamente à Dra.
Paula França; à Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais de Coimbra;
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ao Museu Académico de Coimbra; ao Museu Nacional Machado de Castro, em
particular à Dra. Ana Alcoforado; e ao Núcleo de Arquivo Técnico de Construções
Escolares, Divisão de Documentação e do Património Cultural da Secretaria Geral
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1.____________________________
Existe uma «arte totalitária»?4

1

Apesar de os estudos académicos realizados a partir dos anos sessenta e setenta

Pavilhões soviético e alemão da Exposição
Internacional de Paris, 1937.
(Fotografia Roger-Viollet e Harlinque-Viollet.)

terem configurado a arte dos regimes totalitários como tema de investigação, a
queda do Muro de Berlim, em 1989, facilitou o seu surgimento aos olhos do público,
para isso contribuindo mais de uma dúzia de exposições realizadas durante a década
de noventa, entre as quais se destaca Arte epoder: a Europa sob os ditadores {XX\\\
Exposição do Conselho da Europa; Londres, Barcelona e Berlim, 1996). A falência
dos regimes comunistas foi acompanhada pela destruição dos símbolos artísticos
do passado, sobretudo a estatuária, mas permitiu, ao mesmo tempo, observá-los
com maior distanciamento.
A generalidade dos autores, reconhecendo a existência de similitudes artísticas
entre os diversos regimes autoritários e totalitários, divide-se quanto à pertinência
da expressão arte totalitária. Igor Golomstock escolheu-a para título de um livro
acerca da União Soviética, da Alemanha, da Itália e da China, elevando-a a «segundo
estilo internacional da cultura contemporânea», depois do modernismo.5 E Sigrum
Paas estendeu as similitudes arquitectónicas à Áustria, Suíça, Espanha, Portugal e
Europa de Leste.6 Outros estudiosos, contudo, mais sensíveis às diferenças entre os

4

Uma parte do presente capítulo, sobretudo a

referente ao classicismo monumental totalitário,

países ou à diversidade interna de cada um deles, preferem falar de «arte sob os

foi publicada na revista Estudos do Século XX,

totalitarismos». Para estes, a diversidade estilística patente nos regimes nazi e

Coimbra, n.° 1, 2001, pp. 277-300.

estalinista, por exemplo, contraria tal conceito. Mas para os que defendem a

5

existência de uma «arte totalitária» as semelhanças suplantam as diferenças, não

Igor Golomstock, L'Art Totalitaire. Union

Soviétique, IIIs. Reich, Italie Fasciste, Chine. S.I.,
Éditions Carré, s.d., p. 327.
6

Sigrum Paas, «Nazism», in: Jane Turner (editor),

The Dictionary of Art, Nova Iorque, Grove, 1996,
p. 709. Cabe aqui lembrar também o frigidíssimo

sendo estas mais do que o resultado de naturais especificidades culturais.
Sem tomar partido, Toby Clark enumerou os dois aspectos de modo que parece
acentuar as similitudes: tanto o realismo socialista como a arte nazi emergiram nos
anos trinta, idealizaram os operários e camponeses, alimentaram o culto dos chefes

classicismo do mausoléu de Kemal Ataturk

e recorreram a um estilo fácil de apreender.7 Ambos os regimes acabaram por adoptar

(1881-1938), fundador da Turquia moderna e

uma arquitectura monumental, uma escultura heroica e uma linha académica na

seu primeiro Presidente da República, construído
numa colina de Ankara.

pintura, na música e na literatura.
As semelhanças evidenciaram-se na Exposição de Paris (1937) com os célebres

7

Toby Clark, Art and Propaganda in the

Twentieth Century. The political image in the

pavilhões de Boris lofan e de Albert Speer, exemplos marcantes dos classicismos

age of mass culture. New York, Harry N. Abrams

soviético e nazi. Mas enquanto este cessou em 1945, o primeiro continuou a

Inc. Publishers, 1997, p. 74.

desenvolver-se após o termo da guerra e tornou-se cada vez mais académico e

8

Anders Aman, Architecture and Ideology in

Eastern Europe During the Stalin Era. Nova
Iorque e outras, The Architectural History
Foundation /The MIT Press, 1992, pp. 244-246.

sumptuoso, inspirando-se no classicismo russo de Oitocentos e do início do século
XX e na arquitectura helenística e romana.8
Ao contrário de Catherine Brice, não cremos que se deva falar exclusivamente
de «arquitectura italiana do período fascista» em vez de «arquitectura fascista».9

9

Catherine Brice, «La référence à I'Antique dans

('architecture romaine de 1'Unité au fascisme»,

Claro que nem toda a arquitectura italiana produzida no ventennioé fascista, mas

in: Philippe Hoffmann e Paul-Louis Rinuy

isso não impede que se identifique aquela que serviu o Estado e que, apesar da

(editores), Antiquités I magina ires. La référence

complexidade do processo, acabou por adquirir características e funções equiparáveis

antique dans Fart moderne, de la Renaissance à
nos jours., Paris, Presses de 1'École Normale
Supérieure, 1996, p. 108.
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às de outros regimes ditatoriais coevos. O principal perigo na utilização do conceito
de totalitarismo reside, como observa Matthew Cullerne Bown, na simplificação

excessiva que pode induzir nos estudos artísticos, apagando as especificidades
nacionais e individuais.10 A simplificação daqui resultante não nos parece contudo
maior do que a que acompanha qualquer conceito muito abrangente: feudalismo,

absolutismo, romantismo, realismo, modernismo, etc.. Não está no nosso espírito,
por exemplo, sugerir uma identidade estrita entre as artes nazi e estalinista.
Em contrapartida, parece-nos inequívoca uma proximidade, que pode ser medida:
1. °) pela supremacia dos objectivos políticos e propagandistas;
2. °) pelo apertado controlo da arte e dos artistas exercido pelo Estado;
3. °) pela tendência para recusar as vanguardas em benefício do classicismo
monumental, do eclectismo historicista e da expressão pseudo-vernácula,
na arquitectura, e de um naturalismo académico, na pintura e na escultura.
É neste sentido que adoptamos a expressão «arte totalitária», mesmo
reconhecendo os dilemas postos pelo conceito de «totalitarismo». Extraindo dele a
acepção que melhor descreve o fenómeno artístico, diríamos que a «arte totalitária»
reflecte, num grau quase limite, a intervenção do Estado. Mas como o exercício do
poder nunca é, por definição, total, devemos evitar qualquer absolutização conceptual.
O cerne do problema que estamos aqui tratando é a dimensão política da arte,
e esta não se reduz, como é evidente, ao período de entre as duas guerras.
A aproximação entre a arte e a política é muito antiga. Pode mesmo dizer-se que
ela estrutura uma parte significativa das manifestações artísticas das primeiras
civilizações.11 Mas as capitais construídas de raiz e, em particular, os novos
parlamentos inaugurados nos anos oitenta na Papua Nova Guiné, no Sri Lanka, no
Kuwait e no Bangladesh mostram que o estudo das relações entre a arquitectura e
a política, extremamente pertinente quando se refere aos totalitarismos europeus
de entre as duas guerras mundiais, não perde interesse ao deter-se nos regimes
democráticos. A decisão de transferir a capital da Alemanha reunificada de Bona
para Berlim em 2000 suscitou um debate sobre os conteúdos ideológicos da
arquitectura e do urbanismo. Revelou-se difícil conceber formas próprias da
democracia. Em Bona, a República Federal Alemã buscara, em vários aspectos, a
antítese da capital hitleriana. A abundância de superfícies envidraçadas nos edifícios
politicamente

mais

emblemáticos

pretendeu

metaforizar

a

transparência

10 Matthew Cullerne Bown,

Socialist Realismo

Painting. New Haven e Londres, Yale University
Press, 1998, p. XVII.

e

proximidade do poder. Algumas vozes sublinharam a sua inadequação simbólica e
viram neles uma forma de subserviência aos Aliados. Mas a desejada ruptura com o
classicismo monumental de Albert Speer foi plenamente conseguida. Entretanto,

11 David Castriota (editor),

Artistic Strategy and

the Rethoric of Power. Political uses of art from
Antiquity to the present. Illinois, Southern Illinois
University Press, 1986 (copyright).

em Berlim Leste, o regime comunista prolongou o discurso estético nazi. Em 1949,
Walter Ulbricht apelou à criação de «edifícios monumentais, que exprimam o poder

u

Michael Z.Wise, Capital Dilemma.Germany's

search for a new architecture of democracy.

e a força» da futura Alemanha e continuou a invocar a arquitectura neoclássica de

Nova Iorque, Princeton Architectural Press, 1998.

Karl Friedrich Schinkel.12

A expressão de Ulbricht encontra-se citada na p. 39.
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Uma vez que a unidade da «arte totalitária» radica nos seus objectivos políticos,
é fundamental não a restringir aos aspectos formais. É o programa político e
ideológico que lhe confere mais inteligibilidade. De outro modo, como entender o
surgimento de uma arquitectura clássica monumental, tanto nos EUA como na
Alemanha nazi? E como explicar que esse classicismo, que na Alemanha representava
um sistema político totalitário, exprimisse nos Estados Unidos, desde Thomas
Jefferson, a própria democracia?13
O conceito de «arte totalitária» permite ultrapassar um quadro cronológico
rígido e situar com nitidez formulações teóricas e até alguma actividade partidária.
É o caso do Partido Comunista Francês do pós-guerra, em cujas orientações artísticas
se detectam princípios importados da União Soviética. A valorização dos conteúdos
políticos conduziu, na pintura, ao primado do tema sobre a forma e à defesa da
univocidade da mensagem; ao rigoroso controlo partidário e à imposição do realismo
socialista; à hierarquização dos géneros, com predomínio do retrato e da pintura
histórica; etc..14
A preponderância do elemento político constitui o traço dominante da «arte
totalitária». O Estado arroga-se o direito de intervir na actividade artística, condicio
nando o mercado, a estética e a mensagem expressa. O próprio Hitler afirmou que,
nos seus edifícios, apresentava ao povo uma «vontade de ordem, expressa em
signos visíveis».15 No limite, a arte apresenta-se como «um suporte passivo do
político», ao ponto de apagar a identidade do criador, como refere André Gunthert.16
Os pintores que se colocaram ao serviço do marechal Pétain aceitaram anular a
individualidade para melhor executarem a hagiografia do poder. No pólo contrário,
a arte da Resistência adoptou igualmente o registo propagandista e a simplificação
estilística.17 O juízo estético chega a ser substituído pelo julgamento político.
O direito de o Estado intervir nos assuntos estéticos transformou-se rapidamente
em dever, sob a alegação de que estava em causa o interesse nacional. A política,
predominando sobre toda a actividade social, devia determinar também a arte.
Com este raciocínio, valorizava-se não tanto a capacidade crítica dos líderes, mas
sobretudo o seu discernimento político e ideológico. Mas daqui resultou, na Alemanha
nazi, a afirmação da infalibilidade estética de Hitler, exarada por Adolf Ziegler na
abertura da Exposição de Arte Degenerada, em 1937. Só ele estaria em condições
de mostrar o caminho para a arte alemã.18 Em 1939, Marcello Piacentini reconheceu
no extraordinário desenvolvimento arquitectónico nazi um importante significado político
e artístico, unindo assim os dois aspectos que alguns estudiosos se esforçam por separar.19
Num debate acerca da existência de uma «arte totalitária», além dos aspectos
13 Idem, p. 68.

estilísticos, é, portanto, decisiva a sua inserção no aparelho político e cultural

14 Jeannine Verdès-Leroux,

Au Service du Parti.

Le parti communiste, les intellectuels et la
culture (1944-1956). Paris, Librairie Arthème
Fayard e Editions de Minuit, 1983, pp. 299-328.
15 Conversa mantida com Hermann Rauschning

e revelada por este em 1950. (Peter Reichel, La

Fascination du Nazisme. S. I., Éditions Odile
Jacob, 1993, p. 273.)

totalitário e a percepção da sua função ideológica e propagandista. No contexto
dos Estados liberais, a propaganda oficial apresentava um carácter episódico,
relacionado com o esforço de guerra. A criação pioneira de um Departamento de
Propaganda pela Inglaterra, em 1917, traduz uma forma de combate que terminou
com o fim da guerra. França e Estados Unidos organizaram também os seus serviços
no âmbito do esforço de guerra. Foi com os regimes ditatoriais surgidos nos anos
vinte e trinta que a propaganda se converteu numa poderosa e permanente máquina

16 André Gunthert, «La couleur de I'utopie. La

peinture officielle du llle Reich», in: Pierre Milza
e Fanette Roche-Pézard (dir.), Art et Fascisme.

de endoutrinamento, abrangendo a imprensa, a música, a arquitectura, as artes
plásticas, o cinema e a rádio. A função ideológica e propagandista não constitui um

Bruxelas, Éditions Complexe, 1989, p. 206.

aspecto secundário da arte totalitária, mas o seu verdadeiro nó górdio. Apenas ela

17 Laurence Betrand-Dorléac, «Les

torna inteligíveis os enormes investimentos culturais. Os dirigentes acreditavam

représentations de I'histoire entre 1940 et 1944.

poder moldar a sociedade através dela, mas tal desiderato exigia um férreo controlo

La question du style», in: P. Milza e F. RochePézard (dir.), Art et Fascisme, pp. 19-38.
18 Robert S. Wistrich,

Weekend in Munich. Art,

propaganda and terror in the Third Reich.
Londres, Pavilion Books, 1995, p. 57.
19 Marcello Piacentini,

Architettura Moderna.

Veneza, Marsilio Editori, 1996 (copyright), p. 242.
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político, bem expresso nos seis objectivos em que Mao Tse Tung encerrou a arte
(1956): «[1] a arte deverá fortalecer a unidade de uma nação chinesa constituída
por numerosos povos, [2] contribuir para a construção do socialismo, [3] reforçar a
ditadura democrática popular, [4] reforçar o centralismo democrático, [5] reforçar a
direcção do partido comunista, e [6] permitir o estabelecimento da solidariedade
socialista internacional, bem como da solidariedade dos povos pacifistas do mundo

inteiro»20. Assim, compreende-se que a arte totalitária exprima de forma manifesta,
tanto no estilo como no enunciado, as três características básicas de uma propaganda
eficaz: simplicidade, força e concentração.
Se é verdade que a representação do poder constitui um aspecto comum a
todos os sistemas políticos, o que distingue, neste domínio, os regimes totalitários?
Bruno Zevi escreveu que «cada ordenamento totalitário se explica no monumentalismo, empolado e enfático»21. Mas a visão dos grandes tribunais norte-americanos
é suficiente, só por si, para mostrar que esta ideia merece um grande aprofundamento.
Nenhuma ditadura impôs um estilo único. O monumentalismo constitui apenas
uma das artes destes regimes, embora o mais significativo e visível. É ele que melhor
representa o Estado, que melhor fomenta o culto político e que melhor promove a
formação do «homem novo», a tripla função atribuída à arquitectura nazi e fascista
por Pierre Milza e Serge Bernstein.22 Trata-se de uma verdadeira «arquitectura
ideológica», por oposição à «arquitectura funcional», utilitária, das fábricas.23
Tem sido notado e estudado o impacte da cultura greco-romana nos regimes
totalitários de entre as duas .guerras. É desnecessário salientar que, a partir do
Renascimento, a arte clássica constituiu permanente fonte de inspiração e objecto
de grande interesse nas cortes europeias.24 Centrando-se nos casos francês e inglês,
Athena S. Leoussi demonstrou a existência de um recrudescimento do interesse
pelos temas e pelo tipo físico gregos na segunda metade do século XIX. Esta simpatia
observou-se também nos cientistas, nos pensadores religiosos, nos políticos e nos
educadores.25 No entanto, o sucesso cresceu nos regimes totalitários, que procuraram
na Antiguidade a sublimação dos seus valores políticos e ideológicos.
A Antiguidade configurou um modelo político e artístico para Mussolini e Hitler,
que gostavam de se conceber como herdeiros da grandiosidade romana e admiravam

20

Igor Golomstock, ob. cit., p. 124.

21

Bruno Zevi, Giuseppe Terragni. 3 a edição.

tanto o seu militarismo como a sua arquitectura, revendo nela o poder, a ordem, a

Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1989, p. 15.

disciplina e a autocracia que desejavam impor. Ao planificarem novas cidades ou

22

bairros, os urbanistas italianos procuravam seguir a estrutura ortogonal típica da

Historique des Fascismes et du Nazisme.

Roma antiga. O projecto de renovação de Berlim nasceu como emulação directa da

Bruxelas, Editions Complexe, 1992, p. 72.

Cidade Eterna. Troost, Speer e Piacentini esforçaram-se por imitar a arquitectura

23

Igor Golomstock, ob. cit., p. 300.

greco-romana, usando arcos, colunas, colunatas, arquitraves, bons materiais de

24

0 interesse peia escultura clássica nos séculos

construção e composições axiais e simétricas.26

XVI a XIX encontra-se minuciosamente estudado

Em Itália, o fascismo apropriou-se do classicismo, contando para esse efeito
com a colaboração dos próprios estudiosos, que proporcionaram, segundo Luciano

Pierre Milza e Serge Bernstein, Dictionnaire

por Francis Haskell e Nicholas Penny, EI Gustoy

el Arte de la Antiguedad. EI atractivo de la
escultura dásica(1500-1900). Madrid, Alianza

Canfora, «elementos ideológicos e propagandistas muito representativos do que o

Editorial, 1990.

fascismo queria ser e parecer»27.0 Estado atribuiu uma relevância ímpar aos estudos

25

romanos, mas impôs estritas orientações políticas e temáticas à investigação. Foi

Classicism. The classical body as national symbol

notório o privilégio concedido à época de Augusto, ao ruralismo de Virgílio, à
originalidade da literatura romana, à incursão em África, ao tema da predestinação
imperial italiana e ao da continuidade histórica entre a Antiguidade e o século XX.

Athena S. Leoussi, Nationalism and

in nineteenth-century England and France.
Londres e Nova Iorque, MacMillan Press e St.
Martin's Press, 1998.
26

Alex Scobie, Hitler's State Architecture. The

Entretanto, negligenciava-se o contributo cultural grego e helenístico. A reivindicação

impact of Classical Antiquity. Londres et ai, The

da herança clássica romana encontra-se nas origens do fascismo, servindo a ideia

Pennsylvania State University Press e University

de Risorgimento imperial. A filiação foi abundantemente referida nos anos trinta. II

Fascismo e gli Ideali di Roma, de Oscar di Giambernardino, em 1931, e Cesare e
Mussolini, de Nello Lombardo, já em 1940,28 são dois títulos significativos de uma
tendência que se propagou à arquitectura e às artes plásticas.
A recuperação do latim constitui outra das facetas da apropriação do classicismo.

Park and London, 1990.
27

Luciano Canfora, Ideologias de los Estúdios

Clásicos. Madrid, Akal, 1991, pp. 72-73 e ss..
28

Renzo de Felice (dir.), Bibliografia Orientativa

del Fascismo. Roma, Bonacci Editora, 1991
(imp.), pp. 172-173.

«O latim é antimarxista», escrevia-se em 1940, enquanto os discursos de Mussolini
29

eram vertidos nesta língua e os próprios edifícios públicos se cobriam de inscrições.29

Luciano Canfora, ob. cit., p. 92. A Cidade

Universitária de Roma exemplifica bem o que se

Como bem assinala Armando Ravaglioli: «Em nenhum momento da sua história,

poderia chamar de renovação epigráfica

como no período fascista, Roma foi tão exaltada numa esfera puramente verbal e

totalitária, com extensas inscrições latinas no

profundamente mortificada na sua realidade concreta.»30 As extensas demolições
realizadas para abrir a Via do Império e expor os vestígios arqueológicos da

portico e no edifício da reitoria.
30

Armando Ravaglioli, La Roma di Mussolini.

Fasti e nefasti del regime fascista nella storia

Antiguidade são a maior evidência dessa contradição, sobretudo depois que se
lançou um concurso para construir o Palácio do Littorio sobre eles.

delia capitale. Roma, Tascabili Economici
Newton, 1996, sobretudo pp. 36 e ss.
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Nos anos oitenta, a sobrevalorização das referências clássicas serviu para
despolitizar a arquitectura de Albert Speer e a escultura de Amo Breker. Procurava-se desse modo demonstrar que os trabalhos daqueles artistas tinham uma relação
meramente casual com o regime nazi. Parece-nos um esforço votado ao fracasso e,
nalguns casos, um mero subterfúgio, como fica patente na entrevista realizada por
B. John Zevrel a Arno Breker, em 1983. Entre dezenas de perguntas incidindo nas
referências gregas não há uma só que interpele o escultor sobre a sua ligação ao
nazismo.31 E no entanto as suas obras, tal como as de Thorak, Adolf Wampere Fritz
Koelle, nascem de uma ideologia profundamente nacionalista e racista, visam a
intimidação e, como sugere Sigrum Paas, parecem preparar e anunciar a guerra.32
Paul Schultze-Naumburg, autor do marcante livro A Arte e a Raça, onde se
confrontam obras modernas com fotografias de deficientes físicos e mentais, afirmou
em 1935, numa escola do Partido Nacional-Socialista, que a missão superior da
arte era dar forma à imagem futura da raça.33 Os nus masculinos de Breker, altos e
musculados, com títulos agressivos, expressam a disciplina, a coragem e a força da
raça ariana. Deslocados porém do contexto político original, transformam-se em
simples figuras desportivas, marcadas pela combatividade.34

___2______________________
0 controlo da arte e dos artistas

Para Igor Golomstock, a ideologia totalitária conduz, necessariamente, à criação
de uma megamáquina cultural capaz de controlar os artistas e a expressão estética.
Com um grau variável de acabamento, a Alemanha, a União Soviética e a Itália
encetaram o mesmo percurso. Numa primeira fase, as vanguardas lançaram a ideia
de uma arte ao serviço da revolução e do Estado, reclamando para o efeito uma
31

B. John Zavrel, Benjiman Webb e Volker G.

«administração artística estrita e centralizada». Sensíveis a ela, os regimes totalitários

Probst, Arno Breker. The divine Beauty in Art.

procederam à monopolização da vida artística, nacionalizando museus, colecções,

Nova Iorque, West-Art, 1986. Entrevista

a imprensa e o ensino, etc.. Por fim, acusaram as vanguardas de serem elitistas,

concedida por Arno Breker em 22 de Setembro
de 1983.

burguesas e excessivamente centradas nos aspectos formais e estéticos e impuseram
várias correntes oficiais, adequadas ao estatuto simbólico das obras.35
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Sigrum Paas, «Nazism», in: J. Turner (ed.),

The Dictionary of Art, Nova Iorque, Grove, 1996,
p. 712.
33

Cit. por Éric Michaud, UnArtde 1'Eternité.

O aniquilamento das vanguardas seguiu caminhos distintos em cada país.
Na União Soviética, bastou bloquear os circuitos de consumo artístico, aproveitando
o monopólio do Estado. Em Itália, o processo foi mais tardio e algo tergiversante,

L ’image et le temps du national-socialisme.

enquanto o nazismo o empreendeu assim que chegou ao poder. Entre 1932 e 1935,

Paris, Gallimard, 1996, p. 212.

a Alemanha e a União Soviética instauraram, quase em simultâneo, as suas
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Bemd Nicolai, «L'escultura tectónica.

L'excultura política i autónoma a Alemanya»,

in: David Britt, dir., Art i Poder. L'Europa dels
dictadors, 1930-1945. Barcelona, Centre de

megamáquinastotalitárias, sujeitando a arte à ideologia, à organização e ao terror.36
Na Alemanha, preponderava a opinião de Hitler, expressa em Mein Kampfe
abundantemente reafirmada nos discursos. Na União Soviética, a definição de uma

Cultura Conteporània / Disputado de Barcelona,

arte oficial foi atribuída a organismos que se encarregaram de concretizar

1996, pp. 334-337.

observações políticas de índole geral, uma vez que Estaline raramente se pronunciou
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Igor Golomstock, ob. cit., pp. 33 e ss..

em público sobre arte e que Marx pouco escreveu sobre o assunto. Foi Andreí
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Idem, p. 86.

Jdanov que, no I Congresso dos Escritores Soviéticos, em 1934, estabeleceu a
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ortodoxia do realismo socialista, que não supunha apenas a representação objectiva
da

realidade

mas

também

a

necessidade

de

formar

ideologicamente

os

trabalhadores.
Um mês e meio depois de aceder ao poder, Hitler criou o Ministério da
Informação e Propaganda, liderado por Goebbels, que não tardou a constituir a
Câmara de Cultura do Reich, dividida em sete repartições: música, teatro, literatura,
imprensa, rádio, cinema e artes plásticas. Ao abolir as anteriores organizações
profissionais e ao tornar obrigatória a inscrição dos trabalhadores, o nazismo
estabeleceu um apertado controlo sobre toda a actividade artística.37
A orientação artística nazi implantou-se rapidamente, definindo-se a arquitectura
em quatro modelos fundamentais: uma «arte de poder», tomada do classicismo,
nos grandes edifícios do Estado; uma arte vernácula (Heimatstil), reflectindo os
valores agrários e rurais, aplicada nos bairros operários, em escolas, nos albergues
da Juventude Hitleriana e nas sedes do Partido; o funcionalismo nos edifícios
industriais, estritamente sujeitos à sua função utilitária; e o revivalismo nas escolas
do Partido (neomedievalismo) e nas casas de espectáculo (neo-rococó). A existência
destes tipos construtivos não supõe qualquer pluralidade estilística. O regionalismo
nazi, marcado pelos intuitos ideológicos, assumia geralmente uma feição decorativa
e algo artificial, como se vê nos blocos residenciais estandardizados. Hitler pretendia
aplicá-lo, como forma de germanização arquitectónica, nos territórios ocupados do
leste da Europa.38
Uma estruturação similar encontra-se na arquitectura soviética onde, depois
da derrota do modernismo, passaram a preponderar as referências clássicas.
Num segundo nível, o Estado, munindo-se de grandes cautelas para não colocar
em causa a unidade da URSS, permitiu a realização de edifícios, sobretudo em
exposições, decorados à moda das diversas repúblicas.39
Na União Soviética, a centralização aumentou gradualmente. Anders Aman
defende que a Revolução de 1917 não impôs o modernismo de forma categórica.
Ao lado da célebre torre espiralada de VladimirTatlin para comemorar a 3.a Interna
cional (1919-1920), Ivan Fomin concebeu o Palácio dosTrabalhadores de Petrogrado
(1919) em estilo dórico monumental. O domínio modernista revelou-se ténue devido
às limitações tecnológicas (carência de vidro, aço e betão) e ao próprio gosto da
clientela e dos governantes. Lenine não apreciava o vanguardismo; os seus gostos
artísticos eram convencionais.40 Por outro lado, o modernismo parecia não
proporcionar a imagem que o regime pretendia dar de si. Não por acaso, a vitória
do realismo e do classicismo monumental ocorreu paralelamente à consolidação
política dos bolcheviques. No início da década seguinte, o academismo clássico de
Fomin e renascentista de Zholtovskii converteu-se em tendência oficial.
A extinção de todos os grupos artísticos e a criação de uniões de artistas
directamente tuteladas pelo Estado, em 1932, coincidiu com a liquidação da Nova
Política Económica, e esta significou, entre outros aspectos, o fim do mercado privado
de arte. Os artistas foram obrigados a trabalhar exclusivamente para o Estado e a
respeitar as suas indicações. A arte pôs-se ao serviço do Partido, convertendo-se
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em puro instrumento de propaganda. No topo do aparelho cultural, encontravam-

Economics in Nazi Germany. The Reich

-se três organismos: a União dos Artistas Soviéticos, o Ministério da Cultura e a
Academia das Artes da URSS, tutelados pelas secções correspondentes do

Cf. Alan E. Steinweiss, Art, Ideology, and

Chambers of Music, Theatre, andthe Visual Arts.
Chapei Hill & Londres, The Universíty of North
Carolina Press, 1993.

secretariado do Comité Central do Partido. O apogeu da cultura totalitária decorreu
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entre o final da II Guerra Mundial e a morte de Estaline. A purga encetada em 1946

arquitectura vernácula, ver Peter Adam, Artof

destruiu as últimas reminiscências artísticas heterodoxas.
A morte de Estaline, em 1953, e a denúncia dos seus excessos por Nikita
Krutschev no Congresso do Partido Comunista, em Fevereiro de 1956, teve
repercussões no campo artístico. Milhares de obras de arte foram destruídas e
excluídas dos livros de história da arte. Graças à ténue abertura política, desenvolveu-

Winfried Nerdinger, art. cit., p. 325. Sobre a

the Third Reich, pp. 276-301.
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Igor A. Kazus, «La gran ilxlusió», in\ David

Britt (dir.), Art i Poder, pp. 189-194.
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«Lenine não gostava de vanguardismos»,

escreveu Matthew Cullerne Bown, em Art Under

Stalin. Nova Iorque, Holmes & Meier, 1991,

-se o que se convencionou chamar «arte não conformista». Entre 1956 e 1962, o

p. 23. «O gosto artístico de Lenine era

Estado, que havia postergado as temáticas religiosa e erótica e os diversos

convencional; ele só entendia o tradicional.»
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«formalismos» (cubismo, futurismo, construtivismo, dadaísmo e surrealismo), permitiu
expor Picasso, Cézanne, Degas, Gauguin, Matisse, Jasper Johns e Rauschenberg e
repor a vanguarda russa de 1910-1912 nas paredes dos museus. Mesmo a
arquitectura pública começou a experimentar uma linguagem não ainda racionalista,
mas mais simples, mais de acordo com as «exigências estruturais». É o caso do
Palácio dos Jovens Pioneiros em Moscovo (1959-1962). No final dos anos sessenta,

2

consolida-se esta nova arquitectura, patente nas grandes salas polivalentes e nos

Folheto de propaganda nazi produzido

equipamentos culturais que então se difundem pela Rússia: Cinema Pervomaíski

durante a II Guerra Mundial, onde a arte
ocupa um lugar importante.

(Moscovo, 1969), Circo em Kazan (1967), Museu de História da Cosmonáutica
(Kalouga, 1967), etc..41 A censura e a perseguição por motivos artísticos acentuou-

3e4

-se de novo com Brejnev, que em 1974 enviou escavadoras e canhões de água

No folheto Bárbaros, a propaganda nazi

contra uma exposição ao ar livre, nos arredores de Moscovo.42

confronta o «horror» da «arte degenerada»
com a «beleza» da «arte dos europeus de

Com estes instrumentos, o Estado pôde controlar ferreamente a expressão
artística. Na Alemanha, a legislação impedia a actividade de judeus e modernistas.43

raça ariana».

Na União Soviética, as medidas regulamentares foram substituídas pelo controlo
absoluto dos circuitos de distribuição dos materiais (telas, papel, bronze, mármore,
etc.). Complementarmente, criaram-se prémios estatais para recompensar os artistas
mais alinhados e promover as orientações mais favoráveis. Assim aconteceu na
Alemanha e em Itália em 1937 e na União Soviética em 1939. Os autores e obras
laureados converteram-se em modelos artísticos referenciais e incontestáveis, que
41
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o Estado remunerava de forma principesca e a quem concedia excepcionais condições

Pérlode Sobiétique. S.I., Pierre Mardaga Editeur,

de trabalho. Para que nada obstasse ao unanimismo, a crítica de arte converteu-se

1990, pp. 283-315.

em elogio oficioso.44
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Nova Iorque, Holmes & Meier, 1991,

A «arte totalitária» formou-se na oposição ao modernismo, acusado de
esteticamente repelente e de politicamente subversivo, mas a ideia de expor a arte

pp. 128-135 e 159-160; Alia Rosenfeld e Norton
T. Dodge (general editors), From Gulag to

considerada de mau gosto, para educação do público e vergonha dos artistas, não

Glasnost. Nonconformist art from the Soviet

nasceu com o nazismo. Numa das crónicas publicadas no Jornal do Comércio, do

Union, Nova Iorque, Thames and Hudson Inc.,

Rio de Janeiro, em 1912, Alberto de Oliveira referiu que em Estugarda ou Nuremberga

1995, pp. 36-48; David Elliott, «Introducció»,

in: David Britt (dir.), Art i Poder, pp. 186-188.

um grupo de artistas tivera «a engenhosa ideia de fundar um Museu do mau gosto,
onde se expusessem, não à admiração mas ao opróbrio público, todos os crimes de
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Esta situação geral foi reconhecida pelo

lesa-arte, antigos ou modernos, famosos ou inéditos, chegados ao seu conhecimento
histórico secretário-geral do Partido Comunista

por qualquer meio, incluindo o da denúncia»45. Ignorava, contudo, se o projecto

Português, Álvaro Cunhal, que, numa entrevista

fora executado. A implantação dos totalitarismos coincidiu com a radicalização do

concedida em 1990, afirmou: «É sabido que em

fenómeno, de nítidas raízes políticas. Assim, enquanto se processa um movimento

vários países socialistas houve uma política

antimoderno na União Soviética a partir do final da década de vinte,46 na Alemanha

oficial e partidária relativa ao estilo e à forma.
Procedeu-se quase a uma exclusão de formas de

após 1933 e em Itália poucos anos depois, a Suécia, a Finlândia, os Estados Unidos

expressão que não estivessem de harmonia com

e a América Latina, etc., prosseguiram o desenvolvimento do modernismo.

a ideologia dos dirigentes, por vezes, com o
gosto dos dirigentes. Os resultados foram muito
negativos.» (Álvaro Cunhal, «O eterno

Na fase inicial do lançamento do aparelho de controlo, a Alemanha mobilizou-se contra as correntes artísticas consideradas «degeneradas», excluindo dos museus

comunista», entrevista concedida a Miguel

dezasseis mil obras que, depois de confiscadas, foram queimadas ou vendidas no

Esteves Cardoso e a Paulo Portas,

estrangeiro. As razões apresentadas, de natureza estética, política, racial e

O Independente, Lisboa, Maio de 1990,
republicada na revista comemorativa dos 10

nacionalista, têm paralelo na União Soviética, que também empreendeu uma

Anos deste jornal, na edição n.° 522, de 15 de

campanha contra os formalismos cubista, dadaísta, futurista, impressionista e

Maio de 1998, p. 76.)

expressionista, «artes de decomposição e de putrefacção».47 Mas o que na Alemanha
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Alberto de Oliveira, Pombos Correios. Notas

quotidianas. Coimbra, França Amado, 1913,
pp. 86-87.
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O ataque às vanguardas começou em

Leninegrado, por volta de 1926, e estendeu-se a
Moscovo dois anos depois, induzindo
adaptações temáticas e estilísticas em artistas
como Malevitch, Rotchenco e VladimirTatlin.
Sobre a derrota das vanguardas na União

demorou apenas quatro anos a realizar-se, prolongou-se na União Soviética por
mais de duas décadas. Seguir as correntes modernas correspondeu a praticar um
crime contra o Estado e a sujeitar-se a uma sanção penal. Muitos artistas alemães
emigraram para o Ocidente, enquanto outros, refugiados na União Soviética,
acabaram por morrer nos campos de concentração, onde também desapareceram
artistas russos recalcitrantes.
Esta visão, aplicada ao caso alemão, tem sido objecto de dois tipos de crítica.
A primeira, desvaloriza a pressão exercida pelo Estado. É o caso de Berthold Hinz,

Soviética, ver David Elliott, «La fin de
1'avantguarda. Pintura i escultura», in: David

que coloca em causa a existência de um estilo nazi e contesta, baseado em vários

Britt (dir.), Art i Poder, pp. 195-198.

depoimentos, esse domínio. A generalidade dos artistas que prosseguiu a sua carreira
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após o termo da II Guerra Mundial afirma que permaneceu alheio à coacção estatal.

0 escultor Arno Breker, por exemplo, assevera ter seguido simplesmente o seu gosto,
sem intuitos propagandistas. Aquilo que se chama um estilo nacional-socialista
resultaria apenas do sucesso mediático de Speer, Breker, Thorak e dos pintores
Ziegler, PaduaeSchmitz-Wiedenbruk.As «imitações zelosas» acabaram por sugerir
a existência de uma «ditadura artística» quando, afinal, as mesmas correntes se
encontravam noutros países europeus, sobretudo se, em vez de nos cingirmos às
«representações monumentais e heroicas», atendermos também ao grafismo, à
produção industrial e ao design.4*
A segunda crítica, realizada por Alan E. Steinweiss, propõe uma leitura mais
matizada e descentralizada da pressão estatal, acentuando a cumplicidade ou
colaboração voluntária de muitos artistas, atrás referida, e o elevado grau de
improviso e desordem do aparelho de controlo. No entanto, só uma forte intervenção
política explica que, durante o nazismo, a subordinação ideológica caracterize 80 a
90% da pintura, 70 a 80% da escultura, 40 a 60% da arquitectura e 20 a 30% das
artes decorativas.49
Sob a influência soviética, desenvolveu-se na China uma cultura totalitária
exemplar. Para reduzir a arte à sua função política, MaoTseTung criou um aparelho
cultural similar ao soviético e ao germânico. Fundou a associação dos trabalhadores
de arte e de literatura (Junho de 1949) que, reunidos em congresso, criaram uma
federação estruturalmente mais próxima da Câmara de Cultura do Reich do que
dos sindicatos soviéticos.50 A inscrição obrigatória de todos os artistas nesta
federação, o sistema estatal de recompensas (títulos académicos e prémios) e a
instauração de uma apertada censura artística foram os passos seguintes. O «terror
cultural» chinês aplicou-se com flutuações durante a segunda metade do século
XX, conhecendo um brutal recrudescimento em 1966, durante a chamada «revolução
cultural». Milhares de escritores e de artistas foram então deportados para «campos
de trabalho» ou sujeitos à humilhação pública.
A máquina cultural de Mussolini reflectiu a tardia adopção de um modelo
artístico oficial. Apesar da criação de uma academia em 1926 e de um sindicato
nacional das artes plásticas no ano seguinte, este último com direito de veto sobre
a nomeação de artistas para cargos de natureza cultural, só em 1937 é que começou
a funcionar segundo a lógica totalitária.
O regime fascista afirmou, durante largos anos, a sua neutralidade artística.
Até cerca de 1937, apesar das hesitações e ambiguidades, nenhum estilo adquiriu
hegemonia política sobre os restantes. Na arquitectura, coexistiram o modernismo
e o classicismo monumentalizante, além de outras correntes em edifícios menos
significativos. Determinado talvez pelo novo desígnio imperial italiano e pelo reforço
do classicismo monumental (correlacionado com a quebra do modernismo e a
provável influência germânica), o regime acabou por pender decisivamente para o
monumentalismo, forma privilegiada de invocar a grandeza romana.
Maria Susan Stone distingue três fases na política cultural fascista: um período

de estabilização (1925-1930), caracterizado pela centralização, pela criação de um
aparelho burocrático e pela ausência de uma posição estética definida; um período

de experimentação (1931-1936), durante o qual o apoio e incentivo atraíram um
largo espectro de intelectuais com projectos consideravelmente diferenciados; e,
por fim, um período de radicalização (1937-1943), de combate cultural, em que o
pluralismo estético foi substituído por uma linha oficial imposta pelo Estado.51
Mas o controlo exercido sobre a actividade artística ficou aquém da Alemanha e da
União Soviética. Os artistas não foram obrigados a seguir os dogmas estéticos
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socialisme. Entre dictadure et marché», irr. Pierre
Mílza e Fanette Roche-Pézard (dir.), Art et

fascistas. A sua actividade continuou a ser livre, sem depender obrigatoriamente de
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uma corporação. A censura do Partido revelou-se menos rígida do que naqueles
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países. O Estado encorajou os partidários das correntes oficiais mas não destruiu
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totalmente os seus detractores. Tratou-se, escreve Igor Golomstock, de um
totalitarismo «incompleto», que nasceu, entre outras coisas, da incapacidade de
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fundir todas as instituições num único aparelho de controlo da arte.

University Press, 1998, 7.
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A função política da arquitectura tornou-se candente em 1931. No contexto de
um debate travado em diversos jornais, Bardi publicou no L'Ambrosiano um artigo
intitulado Architettura, arte di Stato, no qual defendia a obrigação de esta arte
acompanhar e ilustrar a «gesta mussoliniana». Para cumprir este objectivo, o Estado
devia «vigilare e intervenire per lasciare spazio alia "nuova coscienza artística
italiana"»52. O debate ampliou-se nos anos seguintes e tornou-se notório com os

5

concursos para a nova estação ferroviária de Florença e para o Palácio do Littorio

Albert Speer, Pavilhão da Alemanha na

Exposição Internacional de Paris, 1937.
Em primeiro plano, esculturas
de Josef Thorak.
(Fotografia H. Roger-Viollet.)

em Roma, realizados quando já estavam em curso as obras da Cidade Universitária
de Roma (1932-1935).
Até falecer prematuramente em 1936, Edoardo Pérsico lutou com denodo contra
a «cultura dos arcos e das colunas», mantendo-se fiel à linha moderna encetada
por Gropius, Le Corbusier, Wright e Mies van der Rohe. Em Milão, na revista Corrente

di Vita Giovanile, um grupo de artistas e escritores procurou preservar, a partir de
1938, a sua independência ao fascismo. Entre eles, Renato Guttuso praticou, de
1939 a 1942, a pintura expressionista e tornou-se, depois da guerra, o renovador
52

Giorgio Ciucci, Gli Architetti e il Fascismo.

Architettura e città (1922-1944). Turim, Giulio
Einaudi Editore, 1989, pp. 108-109.
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da vanguarda italiana. Estes e outros exemplos, que incluem o pintor Morandi e o
escritor Pirandello, provam que foi possível prosseguir uma carreira artística sem

um comprometimento estético e político. Nenhum artista foi compelido a sair de
Itália ou a abandonar a actividade por causa das suas opções estilísticas.
Pelo contrário, existe uma notória continuidade entre os períodos pré-fascista, fascista
e pós-fascista. A proscrição ou exílio de artistas relacionou-se apenas com a
actividade política. Aliás, a generalidade dos arquitectos, mesmo os que se
reclamavam modernistas, relacionaram-se estreitamente com o regime. Entre 1931
e 1937, muitos acreditaram que seria possível impor um «moderno estilo Mussolini»,
uma espécie de terceira via que, sob a preponderância de Piacentini, se converteu
em monumentalismo de sabor clássico.53
Na década subsequente à Guerra Civil, manifestaram-se em Espanha duas
posições sobre a arquitectura do novo Estado: uma classicista e outra casticista.
Também aqui se observou uma diferenciação tipológica: a linguagem clássica aplicou-se nos edifícios oficiais mais representativos do poder e o casticismo reservou-se
para os «poblados» e casas de operários.54 Apesar do alcance limitado do programa
estatal de construções no período de 1939 a 1945, é evidente a preocupação de
conceber fachadas nos «estilos tradicionais». Em contrapartida, o urbanismo
falangista aspira à grandiosidade, aprecia os espaços rectilíneos, despreza as
aglomerações antigas e denota até um certo anticasticismo. Estamos perante uma
contradição que reflecte a existência de diversas correntes de opinião e, sobretudo,
uma sensibilidade muito aguda à necessidade de responder a dois objectivos
distintos: uma ideologia ruralista e nacionalista, cultora do passado, por um lado; e
uma afirmação categórica do poder do Estado, por outro. Entre estes dois pólos,
registou-se alguma diversidade de vias: «Moya representaba el dasicismo; Gutiérrez
Soto, el racionalismo; Muguruza, el academicismo; Francisco Cabrero, el racionalismo
italianizante».55
A Junta de Reconstrução de Madrid preconizava o retorno ao rigore ao sentido

da proporção e da dignidade do neoclassicismo setecentista. Esta era, aliás, segundo
Gabriel Urena, «la forma más nacional de emular el dasicismo de la arquitectura
alemana del nazismo»56. O confronto proporcionado pela exposição de modelos e
fotografias da arquitectura do III Reich em Madrid, em Maio de 1942, causou uma
impressão muito viva nos espanhóis, que reconheceram não terem ainda alcançado
um «estilo nacional» e se sentiram compelidos a atingi-lo. O «historicismo imperial»,
representado pelo Escoriai, apresentava-se como a melhor solução. As vanguardas
artísticas foram condenadas com o argumento de estarem a desnacionalizar a arte,
de serem a guarda avançada do materialismo e do judaísmo e de terem provocado
o divórcio entre a arte e o público. No entanto, em contraste com a persistente
53

condenação ideológica e política do cubismo, os teóricos falangistas foram mais
benevolentes com o futurismo devido à relação estabelecida com o fascismo italiano.
A segunda metade dos anos quarenta foi de mudança. Cresceu o número de
arquitectos e até de organismos oficiais que afirmavam as virtudes do funcionalismo
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postiço, meramente ornamental. O recuo da linguagem clássica manifestou-se nos
projectos apresentados no concurso para a Casa Sindical de Madrid naquele mesmo
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y Militar en el Período de la Autqrquia (19361945). Madrid, Ediciones Istmo, 1979 (D. L),
pp. 73 e ss. e 116.
56

Idem, p. 118.

57

Gabriel Urena, ob. cit., p. 123; Angel Llorente,

ob. cit., pp. 83-85.
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3.___________________
Arte e identidade nacional58

A ideia de uma arte nacional, surgida com o movimento romântico, adensou-se nos regimes autoritários e totalitários. O que particularmente caracteriza os
regimes autoritários e totalitários é a imposição de um discurso estético onde, a par
da afirmação do poder do Estado, sobressaem tópicos identitários tão poderosos
quanto vagos: romanidade, italianidadee mediterraneidade, em Itália; nordicidade
e arianismo, na Alemanha; herrerianismo, em Espanha; classicismo proletário, na
União Soviética; e reaportuguesamento e tradição, no caso português.
O problema do nacionalismo em arte assume diversas facetas, que se podem
sintetizar nas seguintes perguntas: Há uma arte especificamente alemã, italiana,
portuguesa, etc.? E a sua qualidade é superior ou inferior à dos outros países?
Devem os artistas sujeitar-se aos atributos alegadamente nacionais observados no
passado? Como se opera a actualização desses atributos? Deve o Estado impor
uma orientação nacionalista? As respostas variam conforme as artes, mas foi
58

Neste sub-capítulo, seguimos as linhas gerais

da comunicação que apresentámos na
conferência internacional A Europa: realidade e

fantasia (Universidade de Aveiro, Departamento
de Línguas e Culturas, 8 e 9 de Fevereiro de

sobretudo na arquitectura que o problema se colocou.59
Fortemente

influenciados

pela

Antiguidade

e

prolongando

um

aspecto

fundamental da herança arquitectónica oitocentista, os regimes totalitários de entre
as duas guerras mundiais renovaram o classicismo introduzindo-lhe uma notória

2001), subordinada ao título «Arte totalitária:

feição monumental, mas promoveram em simultâneo as expressões arquitectónicas

nacionalismo e identidade nacional».

vernáculas. Este facto levou Alexandre Cirici a concluir, referindo-se ao caso nazi,

59

Isto não significa que o assunto não tenha

cabimento no âmbito das artes plásticas. Veja-se,
por exemplo, a pintura chinesa, que
permanecera à margem da influência europeia

que «há uma arquitectura para os que mandam e outra para os que obedecem»60.
Com igual propriedade se poderia dizer, parafraseando o editorialista de uma revista
de arquitectura, que «o que não fosse nacional no aspecto seria nacional na

até ao início do século XX. As preocupações

afirmação»61. Como conviveram as duas orientações estéticas? Não haverá uma

nacionalistas resolveram-se através da

contradição insanável no facto de um regime racista como o nazi erigir o classicismo,

introdução de conteúdos socialistas nas formas e

de raiz grega e romana, como modelo dos edifícios estatais? Seria possível fomentar

técnicas tradicionais. A recuperação da técnica
de desenho a tinta sobre seda ou papel

{guohuá) criou uma variante pictórica com

as especificidades artísticas das repúblicas soviéticas sem minar a unidade do país?
A diversidade de modelos arquitectónicos não encerra o tema do nacionalismo

grande sucesso após a morte de Mao Tse Tung.

arquitectónico. Subsistem ainda duas questões fundamentais: Como é que os

Alexandre Cirici, La Estética dei Franquismo,

extremados nacionalismos encararam o classicismo, verdadeira linguagem europeia1

60

p. 145.
61

Em Junho de 1939, o editorialista de

A Arquitectura Portuguesa discutiu a
possibilidade e a conveniência de o Estado

Como é que o internacionalismo soviético conviveu com o nacionalismo artístico?
Na União Soviética, o nacionalismo artístico manifestou-se com particular
notoriedade nos pavilhões das exposições realizadas em Moscovo em 1923, 1939

adoptar nos pavilhões das exposições

e 1954. Neles, o regime procurou simultaneamente enaltecer e anular os sentimentos

internacionais as correntes modernas, apostando

nacionalistas internos. Em 1923, as repúblicas foram representadas por uma

no tamanho, ou num portuguesismo absoluto,

combinação de etnografia, revivalismo e fantasia, enquanto a Rússia adoptava o

resignando-se à dimensão permitida pela
escassez de meios. Do seu ponto de vista, ambas

vanguardismo. Os «estilos nacionais» eram vistos como persistências pré-revolucio-

as soluções seriam aceitáveis: «o que não fosse

nárias, que alguns jovens arquitectos, mais entusiasmados, desejavam aniquilar.

português no aspecto seria português na
afirmação». («Portugal lá fora», A Arquitectura

Portuguesa, Lisboa, III série, ano XXXII, n.° 51,
Junho de 1939, p. 9.)
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Na realidade, o regime comunista procurou sobretudo manipular a tradição,
domesticar o exótico. Na grande exposição permanente de agricultura de Moscovo,
realizada em 1939, os pavilhões das diferentes repúblicas ostentavam os traços da

sua tradição construtiva. Os pavilhões da Geórgia e da Arménia, por exemplo,
denotavam

reminiscências

bizantinas.

Nos

anos

subsequentes,

a

tradição

arquitectónica russa foi revalorizada, mas o classicismo monumental permaneceu
como a «língua franca» do estalinismo.52
O discurso oficial soviético de final da década de setenta, representado no
artigo de S. 0. Han-Magomedov inserto no catálogo da exposição L'Espace Urbain

en URSS, 1917-1978 (Centro Georges Pompidou, Paris), criticava os partidários do
«estilo neo-arménio» em benefício dos jovens arquitectos que, no final dos anos
vinte, defendiam uma pesquisa inovadora e não imitativa das tradições. Esta posição
apresenta um evidente cunho político. Levados às máximas consequências, os
nacionalismos artísticos punham em causa a unidade política da União Soviética.
Tornava-se, portanto, mais conveniente defender uma corrente que integrasse os
particularismos regionais numa «nova arquitectura», forma subreptícia de afirmar
a unidade artística da URSS.63
Não surpreende, assim, que tanto a União Soviética como a Alemanha, e ainda
a Itália, a Espanha e Portugal tivessem avançado no sentido do classicismo monu
mental, ainda que com ritmos variáveis, argumentando com a recuperação de uma
especificidade nacional. É o que se pode designar por nacionalização do classicismo.
Na Alemanha, a tentativa de nacionalizar o classicismo passou pela sua filiação
no neoclassicismo prussiano de início do século XIX (representado por Friedrich
Gilly e Karl Friedrich Schinkel)64 e pela invocação de uma imponderável raça nórdica.
Graças ao mito de que gregos e romanos eram os antepassados dos alemães, a
ideologia nazi legitimava uma apropriação que, de outro modo, colocaria em causa
a pureza racial germânica.55 0 classicismo oferecia-se, além do mais, como uma
linguagem intemporal e universal, que não obstava à valorização do carácter nórdico

52

Greg Castillo, «Peoples at an exhibition.

Soviet architecture and the national question»,

in: Thomas Lahusen e Evgeny Dobrenko

e de uma designada «antiguidade germânica». Mesmo assim, o racismo implícito

(editores), Socialist Realism Without Shores,

no conceito de nordicidade conduziu algumas vezes ao menosprezo do romanismo

Durhan e Londres, Duke University Press, 1997,

e até a um certo antilatinismo, presente nos discursos mais radicais.
Em Espanha, apesar de alguns autores salientarem o barroco, impôs-se durante
o franquismo a ideia de que o classicismo era a verdadeira arte nacional. Os falangistas defenderam, como vimos, um regresso a Herrera e a Villanueva, ao Escoriai e
ao Museu do Prado.
Em Itália, a resolução do problema da identidade nacional foi talvez mais árdua
do que noutros países. A romanidade teve de ultrapassar os fortes regionalismos
que colocavam mesmo em causa a escolha de Roma como capital da Itália
reunificada. A vitória da romanidade sobre o edectismo começou a desenhar-se na
exposição de 1911,55 mas o assunto, tornado gradualmente mais agudo, revestiu-se de dúvidas e mal-entendidos que o tempo se encarregou de sanar. Expressões

pp. 91-119.
53

S. 0. Han-Magomedov, «La recherche d'un

"style national": 1'exemple de 1'Armenie», ina
AA.VV., URSS 1917-1978°: la ville, 1'architecture,
Paris, Centro Georges Pompidou, 1978, pp. 268298.
54

Tendo em mente as obras de Gilly e de

Schinkel, formalmente caracterizadas pela
grandiosidade e severidade e pelo uso de
frontões e colunatas, Arthur Moeller Van der
Bruck referiu-se, durante a I Guerra Mundial, a
um estilo prussiano, expressão do heroísmo e da
obediência necessários à vitória militar. (Luis
Jesús Arizmendi, Albert Speer, Arquitecto de

como «arquitectura italiana», «exigência monumental», «exigência racional»,

Hitler. Una arquitectura destruída. Pamplona,

«moralidade arquitectónica», «estilo fascista» e «arquitectura fascista», frequente

EUNSA - Ediciones Universidad de Navarra S. A.,

mente difíceis de definir, configuraram um debate de onde saiu vitorioso, com o
estatuto de nacionale fascista, a monumentalidade dassicizante.67
A ideia de romanidade, central na ideologia e na oratória do fascismo, revela
empenho em criar uma identidade italiana expurgada de influências estrangeiras.68
A propósito do concurso para o Palácio do Littorio ouviram-se, em 1934, afirmações

1978, p. 18.)
55

Alex Scobie, Hitler's State Architecture. The

impact of Classical Antiquity. Londres et ai, The
Pennsylvania State University Press e University
Park and London, 1990, pp. 13 e 92
66

Catherine Brice, «La référence à TAntique

contra a «arquitectura bolchevique» e «teutónica», contra o «estilo igualitário» e a

dans 1'architecture romaine de 1'Unité au

favor de uma arquitectura especificamente italiana. Isso não significa, contudo, que

fascisme», in: Philippe Hoffmann e Paul-Louis

houvesse uma total consonância de pontos de vista, como se verifica na polémica
travada no ano anterior por Marcello Piacentini e Ugo Ojetti. 0 primeiro reivindicou
um cunho italiano para os edifícios da Cidade Universitária de Roma, visível no

Rinuy (editores), Antiquités Imaginaires, Paris,
Presses de 1'École Normale Supérieure, 1996,
pp. 138-140.
57

Giorgio Ciucci, Gli Architetti e il Fascismo,

«espírito sereno», no «ritmo medido», na «harmonia do conjunto e das partes» e,

pp. 113-114.

enfim, também nos «materiais dos paramentos», que seriam o «belo travertino

68

Maria Stone, ob. cit., p. 136.

69

Fabrizio Brunetti, Architetti e Fascismo.

dourado e os belos tijolos amarelos» italianos. «Serenidade, ritmo, medida,
harmonia?» - perguntou, incrédulo, Ojetti. «Mas são as qualidades de toda a boa

Florença, Alinea Editrice, 1993, pp. 199-201

arquitectura» - concluiu.59

e 257.
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_4.______________
0 realismo optimista70

6

Muitos autores não hesitam em considerar as artes plásticas dos regimes

A escultura ao serviço da propaganda:
ilustração do folheto nazi Bárbaros,

totalitários um «retorno às convenções do realismo figurativo do século XIX»71.
Para Igor Golomstock, esse facto não constitui um acaso, antes resulta da «lógica

do início dos anos quarenta.
(NATCE.)

interna da cultura totalitária»72.Tendo a arte uma função endoutrinadora primordial,
devia transmitir mensagens claras e facilmente compreendidas pelas massas. Isso
conseguia-se com o realismo, um realismo específico, que fizesse ressaltar o mito
político.
Em meados dos anos vinte, quando o fascismo expressava ainda alguma
neutralidade estética, Mussolini declarou que o novo regime deveria criar uma arte
que fosse não apenas nova mas fascista,73 ou seja, que estivesse para a arte de
1914 como a política fascista para a política do regime anterior. Como alcançar
este objectivo? Duas soluções se apresentavam: os formalistas defendiam que a
própria arte deveria ser revolucionada; os conteúdistas, menosprezando as formas,
salientavam sobretudo a importância de expressar as ideias fascistas.
A preferência pelo academismo traduz uma vitória destes últimos, porque só
uma estética tradicional poderia impressionar e mobilizar as massas e, deste modo,

70

Este é o título do artigo de Lutz Becker sobre

o cinema soviético, publicado no catálogo da

contribuir para a criação do «homem novo», verdadeira obsessão dos regimes

XXIII Exposição do Conselho da Europa, Arte e

totalitários. Alexei Gastev, autor da expressão «engenharia social», esperava que a

Poder, 1996, pp. 199-200.

arte ajudasse a modificar a sociedade e o próprio psiquismo humano. O «optimismo

71

É precisamente o caso de Régine Robin, «Le

dépotoir des rêves», in ob. cit., p. 19.

social», que é para Igor Golomstock a «constante emocional maior da arte
totalitária»74, reflectia esse objectivo.

72

Igor Golomstock, ob. cit., p. 153.

73

Afirmação de Mussolini em 7 de Outubro de

contra o naturalismo cru e sem alma. A escultura e a pintura deviam contribuir para

1926, citada por Giorgio Ciucci, Gli Architetti e il

realizar um ideal social e político e, nessa medida, podiam permitir-se mitificar a

Fascismo. Architettura e città (1922-1944),
Turim, Giulio Einaudi Editore, 1989, p. 55:
«Devemos criar um novo património para pôr ao
lado do antigo, devemos criar uma arte nova,
uma arte do nosso tempo, uma arte fascista.»

Tanto na União Soviética como na Alemanha nazi, são comuns as opiniões

realidade ou criar factos falsos. O que distingue o realismo totalitário do realismo
oitocentista não é, portanto, a reprodução mais ou menos mimética do real, mas o
«optimismo social» que dimana dos temas, das cores e da luz. As cores saturadas
conferem uma dimensão utópica às cenas, tantas vezes iluminadas pelo sol do

74

Igor Golomstock, L'Art Totalitaire, pp. 37-39.

75

Citado por Igor Golomstock, ob. cit., p. 188.

mente e conscientemente optimista, uma arte do novo mundo, olhando ousadamente

76

Igor Golomstock, ob. cit., pp. 188-189.

para o futuro»75. Como refere Igor Golomstock: «Por vezes, tomam-se algumas

77

Na entrevista concedida a O Independente em

meio-dia. A «arte socialista realista», escreveu Estaline em 1951, «é incondicional

liberdades formais, mas em nenhuma exposição nazi ou soviética se encontra um

1990, Álvaro Cunhal afirmou que «o legado de

rosto triste - excepto, é claro, se se trata de descrever a vida atroz do povo nos

Lenine, de Marx, de Engels, sobre estética, artes

países inimigos.»76

e letras, apesar de conter valioso conceitos e
observações, é tão reduzido que se publicavam

Marx e Engels não escreveram abundantemente sobre arte.77 Dessa tarefa se

apenas dois pequenos volumes com extractos

encarregaram os continuadores, nomeadamente Georgi Plekhanov que, em 1912,

sobre a matéria». («O eterno comunista»,

publicou A Arte e a Vida Social. Depois da Revolução de Outubro de 1917, a estética

O Independente, Lisboa, Maio de 1990,

materialista foi objecto de intenso debate, encerrado em 1934 com o 1.° Congresso

entrevista republicada na revista comemorativa
dos 10 Anos deste jornal, na edição n.° 522,
de 15 de Maio de 1998, p. 76.)
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de Escritores Soviéticos, que impôs a doutrina do realismo socialista. O realismo
tornou-se a estética oficial da União Soviética ao longo dos anos vinte, apesar das

flutuações observadas na sua definição. Mas foi a partir de 1932 que a fórmula
«realismo na forma e socialista no conteúdo», cunhada por Aleksandr Gerasimov
em 1939, teve uma aplicação mais sistemática. A expressão realismo socialista
surgiu pela primeira vez em Maio de 1932, num jornal literário. No mês seguinte foi
utilizada no âmbito das artes visuais e em Outubro aprofundada no encontro entre
Estaline e escritores e debatida no comité organizador da União dos Escritores
Soviéticos. Em 1934, foi proclamada doutrina oficial pela primeira conferência da
União de Escritores. Mas a teoria propriamente dita não surgiu já formada, antes se
constituiu ao longo da década de trinta. O realismo socialista acentua a função
social da arte, privilegia o conteúdo e propõe o retorno à tradição artística formada
entre o Renascimento e o naturalismo oitocentista.78
Independentemente dos caminhos seguidos e até das palavras escolhidas para
qualificar a arte (na Alemanha nazi, o termo realismo foi substituído por idealismo),
as artes plásticas dos regimes totalitários acabaram por atingir a sua maturidade
num academismo sóbrio, estático, abominando o inacabado. É reconhecida a
preferência de Hitler pela pintura de final do século XIX, excluindo embora o
impressionismo. Este gosto transmitiu-se ao regime nazi, como se observa nas
grandes exposições de arte alemã e na pilhagem sistemática empreendida durante
a II Guerra Mundial com vista à criação da «maior galeria de arte do mundo» em
Linz. Ao lado dos mestres renascentistas e barrocos (Leonardo da Vinci, Rafael,
Ticiano, Breughel, van Dyck, Rembrandt, Rubens, Canaletto, etc.) inseriam-se obras
académicas dos séculos XIX e XX.79 Em Espanha, domina igualmente, entre 1936 e
1951, o naturalismo académico.80
A Alemanha, sobretudo com Breker e Thorak, regressou ao nu, mas de um
modo distinto da Antiguidade. O nazismo procurou representar através dos nus
masculinos as ideias de força, beleza, ordem, coragem, heroísmo e pureza da «raça
ariana». Para os gregos, o nu, mais do que a reprodução exacta da nudez, constituía
uma imagem de perfeição. Não se tratava de um mero hedonismo estético, como o
78

que caracterizou parcialmente a época romana.81 No retorno ao nu clássico, os
escultores alemães oscilaram entre dois modelos: Policleto e a escultura arcaica.
Amo Breker sempre denotou preferência pelo primeiro, mas outros artistas, como
Karl Albiker, deixaram-se seduzir pelas formas mais primitivas, mais maciças dos

kouros,82 Sophia de Mello Breyner Andresen lembra que «o corpo humano para o
artista não é um modelo mas um módulo»83. Pelo contrário, a maioria da escultura
«totalitária» não é módulo, mas modelo. Existem na Antiguidade exemplos de

Matthew Cullerne Bown, Socialist Realism

Painting. New Haven e Londres, Yale University
Press, 1998, pp. XIII, 87 e ss. e 140-141;
Matthew Cullerne Bown, Art UnderStalin,
pp. 89-95; Michel Aucouturier, Le Réalisme

Socialiste, Paris, PUF, 1998.
79

Peter Reichel, La Fascination du Nazisme,

pp. 337 e ss.
80

Angel Uorente, ob. cit., p. 216,

81

Ernst Langlotz, «Clássico», in: Massimo

tratamento «excessivo» da musculatura (ver, por exemplo, Hércules Farnesio), mas
a maioria apresenta uma delicadeza no tratamento do corpo, mesmo alguma
androginia, que as artes totalitárias ignoraram.

Pallotino (dir.), Enciclopédia Universale deli'Arte.
Veneza e Roma, Istituto per la Collaborazione

A finalidade propagandista e o desejo de popularizar a arte conduziram ao
renascimento da pintura mural. Em 1923, a União dos Trabalhadores, Técnicos,

Culturale, 1958 (Copyright), colunas 719 e ss.
82

Bernd Nicolai, art. cit..
Sophia de Mello Breyner Andresen, O Nu na

Pintores e Escultores Mexicanos afirmou, em manifesto redigido sobretudo por

83

Siqueiros, preferência pela pintura mural, dirigida ao povo. Em Itália, depois de em

Antiguidade Clássica. 3,a ed. Lisboa, Caminho,

1933 Sironi ter lançado o Manifesto delia Pittura Murale, cresceu a sua importância

1992, p. 14.

dentro dos serviços públicos. Por ocasião da VTrienal de Milão, realizada neste ano,
o Palazzo delTArte, de G. Muzio, edificado nos dois anos anteriores, foi abundante

84

Sobre a defesa das virtualidades em Itália no

início dos anos trinta, ver Fluvio Irace, «Fascism»,

in: Jane Turner (editor), The Dictionary ofArt,

mente decorado com murais e mosaicos de Severini, Campigli, Giorgio di Chirico e

Nova Iorque, Grove, 1996, vol. 10, pp. 821-822;

Sironi.84 Concebida com um sentido épico, esta modalidade pictórica conheceu um

e La ura Malvano, Fascismo e Política

grande sucesso na Alemanha e menor em Espanha.85 No entanto, ainda em 1933,

delllmmagine. Torino, Bollati Boringhieri Editore,
1988, pp. 175-184.

Fernand

Léger,

recusando

«concessões

demagógicas»,

considerou-a

um
85

Angel Uorente, ob. cit., pp. 187 e ss.

86

Dawn Ades, «L'art com a monument»,

complemento fundamental da arquitectura moderna, de paredes brancas e
desornamentadas.86
A mesma finalidade política conduziu à valorização da estatuária pública
monumental, desenvolvida desde o século XIX, no contexto do liberalismo, como

in: David Britt, dir., Art i Poder, pp. 50-56.
87

Eric Hobsbawm indica 150 estátuas neste

período, contra apenas 26 entre 1815 e 1870.

uma representação da história nacional através das figuras ilustres. Em França, a
voga desta estatuária ocorreu entre 1870 e 1914.87 Aliás, o reconhecimento da

(Eric Hobsbawm, «Pròleg», in: David Britt, dir.,

Art i Poder, pp. 12-13.
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importância das artes plásticas levou o Estado fascista, depois de dois projectos
apresentados em 1933 e 1934, a promulgar em 1942 uma lei impondo que dois
por cento do custo total de cada edifício público fossem aplicados na decoração
pictórica ou escultórica. Este diploma ficou conhecido por lei dos dois por cento.™
Convém recordar que, embora a maioria da arte oficial totalitária apresente
um carácter estereotipado, algumas obras atingem um nível formal significativo.
7

O Portador da Bandeira, de Hubert Lanzinger (após 1935), e a Síntese Fascista, de

«Arte degenerada» no folheto de

Alessandro Brushetti (1935) cumprem bem a finalidade propagandista. No primeiro

propaganda nazi Bárbaros, do início dos
anos quarenta.
(NATCE.)

caso, domina a contenção cromática, que permite ressaltar a bandeira com a suástica
vermelha sobre o fundo creme e a cabeça de Hitler sobre a bandeira. A serenidade
e solidez de um Hitler cruzado emerge da armadura, de grande efeito plástico.

8

No segundo caso, estamos perante uma estrutura em tríptico, centrada no rosto

A pintura nazi na revista de propaganda

A Esfera, de 20 de Agosto de 1941.

multiforme de Mussolini, do qual irradia a energia que faz mover o exército.
O facetamento das formas confere ao conjunto um sabor moderno.89
O naturalismo académico serviu a expressão de um conjunto preciso de temas.
A pintura consagrava os líderes políticos, valorizava episódios históricos exemplares
e transmitia tranquilidade bucólica através de paisagens e de cenas rurais. Na União
Soviética, o realismo socialista privilegiava heróis e heroínas, mesmo quando
representava figuras do povo. A elevação do operário e do camponês a esse estatuto
visava induzir no espectador a energia empreendedora, a conformação social e o
apreço pelo Estado.
Para adequar as artes plásticas à política, os dirigentes promoveram a realização
de exposições monotemáticas de evidente cunho propagandista. O 14.° aniversário

da Arménia Soviética (1935), Camarada Estaline e o povo soviético nas artes
plásticas (1939-1940), As auto-estradas de Adolfo Hitler vistas pelos artistas (1936)
e

A

grandeza

da

Alemanha

(1940)

constituem

exemplos

significativos.

Simultaneamente, desapareceram as exposições individuais, sobretudo na União
Soviética (até ao fim da II Guerra Mundial) e na Alemanha (apesar da excepção de
Arno Breker). Em Itália, permaneceram as mostras individuais, mas foram as
exposições monotemáticas que mais sobressaíram: A arte da revolução fascista
(1932) e, a partir de 1937, sendo os assuntos escolhidos por Mussolini, A juventude

fascista de Itália, Eles escutam o discurso do Duce na rádio, A batalha do trigo, etc..
O sacrifício da forma em benefício da intenção ideológica tornou correntes as
inscrições nos quadros com o objectivo de clarificar a mensagem política.90
Não é portanto casual a rígida hierarquização dos temas, embora isso seja
mais notório na União Soviética do que na Alemanha. No topo, destaca-se o retrato

oficial dos chefes políticos, dividido em quatro tipos: chefes de Estado, chefes
inspiradores e condutores das vitórias, intelectuais e pedagogos e, por fim, «homens
simples». Se a iconografia de Estaline reflecte todas estas categorias, a de Hitler
limita-se apenas à primeira. A pintura histórica ocupa o degrau seguinte da hierarquia,
embora em muitos casos se deva falar de «pintura histórica do presente», atendendo
ao predomínio de cenas recentes: desfiles, meetings, manifestações, revoluções,
etc.. Dentro deste género, destacam-se as cenas de batalha, feitas de determinação
e heroísmo. Além destes temas principais, desenvolveu-se a representação do
trabalho, da vida quotidiana dos camponeses e dos operários, da juventude
(praticando desporto e integrada nas suas organizações políticas), das paisagens
Laura Malvano, ob. cit., pp. 182 e 197 (nota 29).

(idílicas e industriais), dos nus (exprimindo a pureza da raça ou a igualdade) e, no

89

Cf. Toby Clark, ob. cit., pp. 56 e 58.

fundo da escala, as naturezas-mortas, pouco aptas a exprimir conteúdos

90

Esta prática, estendida à pintura realizada sob

ideológicos.91

88

a influência do Partido Comunista Francês,
provocou reacções adversas, como a de Victor
Joannès em 1952. (Jeannine Verdès-Leroux, ob.
cit., p. 307.)

Alguns teóricos soviéticos, como Sidorov em 1923 e 1924, responderam à
acusação de individualismo e ao facto de Marx criticar o culto dos heróis alegando
que os retratos de Lenine exprimiam um ideal colectivo. Assim, os anos vinte
estabeleceram um modelo iconográfico de Lenine caracterizado pelo vestuário

91

Igor Golomstock, ob. cit., pp. 224-282. Sobre

o culto do Duce através da imagem ver Laura
Malvano, ob. cit., pp. 62-70.
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simples (sinal da sua modéstia) e pelo gesto de comando. Depois da criação do
título de Herói da União Soviética, em 1934, o problema desapareceu e os retratos

de Estaline difundiram-se muito, sobretudo após a II Guerra Mundial, quando o
culto da personalidade atingiu a sua máxima expressão. Nos numerosíssimos quadros
que o representam, Estaline aparece como estratego militar, enquanto jovem (como
que para compensar o seu septuagésimo aniversário), no exílio, em cerimónias e
actos públicos e a sós. Entretanto, Lenine continuou a ser figurado, com frequência
ao lado do seu sucessor.92
No pós-guerra, permaneceram em lugar de destaque as cenas industriais e
agrícolas e os retratos dos líderes, mas cresceram de importância as temáticas de
guerra (agora com um dramatismo acrescido), o paisagismo, cenas históricas e do
quotidiano e, a partir de 1950, as representações exaltando a paz.93 A pintura de
paisagens, sobretudo com grandes complexos industriais, representava o progresso
para a ortodoxia soviética. Já a natureza propriamente dita dividia as opiniões.
Alguns teóricos mais radicais reputavam-na pequeno-burguesa. O sucesso e a
aceitação oficial do paisagismo parece constituir, na opinião de Matthew Cullerne
Bown, um recuo da ideologia marxista em benefício do conservadorismo

estético.94

A estética oficial chinesa decalcou o realismo socialista da União Soviética,

92

Sobre a representação plástica dos chefes

políticos soviéticos, ver: Matthew Cullerne Bown,

Socialist Realism Painting, pp. 101 -106,158-161,
166 e ss, 176-178 e 233-240; Matthew Cullerne

baniu os nus e quase fez desaparecer as naturezas-mortas, relegou a paisagem

Bown, Art Under Stalin, pp. 96-99 e 175-181.

para os segundos planos de complexos industriais e converteu o retrato no género

As representações plásticas de Salazar são em
número incomparavelmente mais reduzido,

principal.95
Na Alemanha, os nus, a família e os camponeses corporizam a ideia mais
abrangente de raça. Nestes últimos, é notória a ausência de máquinas, como se a
agricultura se praticasse apenas com a força dos braços e dos animais. Dentro das

sobretudo se levarmos apenas em conta a
escultura e a pintura. Francisco Franco executou
nos anos trinta dois bustos e uma estátua (com
réplicas colocadas no Liceu Salazar da actual
Maputo e no pátio do SNI em Lisboa), que

figurações da mulher, o nu constitui o tema predominante, assumindo com frequência

consagram a ideia de um ditador reflexivo, de

uma feição erótica. Em termos quantitativos, só depois vem a sua figuração enquanto

um «professor desterrado na política».

mãe, exprimindo o vigor da família e dos laços de sangue.96
No repertório iconográfico franquista predominam os temas militares e religiosos:
o anjo, o herói, o«caído», a Vitória e, sobretudo a partir dos anos cinquenta, a mãe,
o camponês, a paze as alegorias à família e ao lar. A pintura histórica foi valorizada

Leopoldo de Almeida modelou outra estátua,
instalada em Santa Comba Dão em 1965.
O número de retratos não é maior. Dórdio
Gomes pintou dois em 1941 e 1960 e Henrique
Medina outro em 1939, mas o único para que
Salazar pousou foi realizado por Eduardo Malta

como género privilegiado de expressão da grandeza da «Nova Espanha». Na escul
tura, a temática religiosa foi particularmente abundante.97

em 1933. Mais significativos, em termos de
difusão, foram as gravuras e sobretudo as
fotografias oficiais. A consagração da sua efígie
em selo postal ocorreu apenas em 1971, já
depois da sua morte. (João Medina, Salazar,

Hitler e Franco. Estudos sobre Salazar e a
Ditadura. Lisboa, Livros Horizonte, 2000,
pp. 184-212: «As imagens de Salazar».)
93

Matthew Cullerne Bown, Socialist Realism

Painting, pp. 228-261. Sobre a temática da
pintura nas eras de Krustchev e de Brejnev, ver o
mesmo autor e obra, pp. 309 e ss. e 414 e ss.
94

Matthew Cullerne Bown, Socialist Realism

Painting pp. 161-165.
95

Sobre a adopção do realismo socialista na

China, ver Xudong Zhang, «The power of
rewriting. Postrevolutionary discourse on Chinese
Socialist Realism», in:Thomas Lahusen e Evgeny
Dobrenko (editores), Socialist Realism Without

Shores, Durhan e Londres, Duke University Press,
1997, pp. 282-309.
96

Sobre as artes plásticas nazis, ver David Elliot,

«Una Muita a mort», in\ David Britt, dir.,

Arti Poder, pp. 270-276; Berthold Hinz,
«"Degenerat" i "autèntic". Aspectes de l'art i el
poder al Tercer Reich», idem, pp. 330-333;
Peter Adam, ob. cit., pp. 129-173; e Sigrum Paas,
artigo citado, p. 711. Sobre a representação da
mulher e o erotismo na pintura soviética,
ver Matthew Cullerne Bown, Socialist Realism

Painting, pp. 171-176.
97

Angel Llorente, ob. cit., pp. 57, 195 e 213.
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_5._________________
A arquitectura do poder

Os paradigmas clássicos
As histórias da arte contemporânea tendem a privilegiar, naturalmente, os
movimentos vanguardistas. Nessa medida, podemos afirmar que constituem a versão
dos «vencedores». As correntes fora do encadeamento dos inovadores são negligen
ciadas como arcaísmos. Não é esse o caso da História da Arquitectura Moderna, de
Bruno Zevi, que analisa «A crise do racionalismo arquitectónico na Europa»98, e da

História Crítica da Arquitectura Moderna, de Kenneth Frampton (1981, ampliada
em 1987), que inclui um capítulo acerca da relação entre a arquitectura e o Estado
entre 1914 e 1943.99 As considerações deste autor partem de uma evidência: apesar
das profundas mutações estilísticas operadas no século XX, persistiu uma «tradição
residual» historicista nos edifícios do Estado, classificada por Henry-Russell Hitchcock
em 1929 como «Nova Tradição». A razão deste fenó-meno não pode imputar-se
unicamente ao conservadorismo estético. «A tendência modernista para reduzir
qualquer forma à abstracção», escreve Kenneth Frampton, «criou uma modalidade
insatisfatória

de

representação

do

poder

e

da

ideologia

do

Estado.»100

Em contrapartida, o historicismo, sobretudo o classicista, continuou a responder
bem a essa necessidade, tanto nos regimes totalitários como nos democráticos.
Para Anders Aman, a história da arquitectura no século XX pode ser vista de
98

Bruno Zevi, História da Arquitectura Moderna.

dois pontos de vista. O primeiro, mais corrente, apresenta o modernismo impondo-

Volume I. Lisboa, Editora Arcádia, 1970, pp. 181-

-se, passo a passo, ao tradicionalismo. Deste ponto de vista, o nazismo ou o

214.

estalinismo apresentam-se como excepções algo bizarras. O segundo observa neste

99

Não é também o caso de Lucy Peei, Polly

Powell e Alexander Garrett na Introdution to 20fh

Century Architecture{Ker\t, Grange Books, 1998,
1.a edição em 1989), que no capítulo referente
ao período de 1918 a 1945 dedica quatro
páginas à «arquitectura de Estado».
100

Kenneth Frampton, Historia Critica de la

Arquitectura Moderna. Barcelona, Editorial
Gustavo Gili, 1988, p. 212.
101

Anders Aman, Architecture and Ideology in

Eastern Europe During the Stalin Era. An aspect
ofcold war history. Nova Iorque e outras, The
Architectural History Foundation /The MIT Press,
1992, p.2.
102

Opinião diferente tem Régine Robin, que

considera estimulante essa distinção, proposta
por J. Clair. (Régine Robin, «Le dépotoir des
rêves», in: Régine Robin, dir., Masses et Culture

de Masse dans les Années 30. Paris, Les Éditions
Ouvrières, 1991, p. 21.)
103

Anders Aman, ob. cit., p. 96.
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século uma luta permanente entre o modernismo e a tradição, com vitórias e derrotas
de cada uma das correntes. Os edifícios nazis ou soviéticos transformam-se, nesta
perspectiva, em importantes afloramentos de tradicionalismo.101
A tendência predominante tem sido considerar a arte totalitária como uma

regressão, conceito que não caracteriza convenientemente o fenómeno. Se aceitar
mos a existência de uma corrente clássica e monumental, mesmo nos regimes
democráticos, o problema aumenta. Não julgamos relevante discutir o assunto sob
o signo dos retornos regressivos e dos retornos criativos, derradeira tentativa para
manter apartado o classicismo nazi e soviético do norte-americano. Os primeiros
seriam obviamente regressivos, por contraposição ao segundo, criativo.102
A evolução da arquitectura no século XX desenrola-se em torno de três universos
conceptuais:
1. °) classicismo, monumentalidade, grandiosidade;
2. °) moderno, modernismo;
3. °) nacional, regional, tradicional.
Podemos dizer, usando a curiosa analogia de Anders Aman, que o primeiro
constitui o latim da arquitectura, o segundo o esperanto e o terceiro, acrescentamos
nós, os dialectos.]03

A complexa interacção deles encontra-se sintetizada pelo mesmo autor no

104

Anders Aman não se refere, com a

expressão nacional form (que aqui traduzimos

seguinte esquema:

por nacionalismo artístico), à arquitectura
propriamente tradicional, etnográfica, mas à
arquitectura erudita. Cada país tende a eleger
um ou vários estilos artísticos como represen
tativos da sua identidade. No vértice esquerdo,

renovação corresponde, no original, a renewal.
105

Anders Aman, ob. cit., p. 96.
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Já em 1939, Marcello Piacentini integrou

a arquitectura nazi numa série de retornos
ao classicismo. No primeiro, correspondente ao
neoclassicismo do início do século XIX e marcado
pela figura de Schinkel, verifica-se uma inspiração

Para Anders Aman, «a tradiçãoé a raiz comum do Classicismo e do nacionalismo
artístico; a renovação é o objectivo tanto do nacionalismo artístico como do
Modernismo; a universalidade é perseguida quer pelo Classicismo, quer pelo

directa na Antiguidade. O seguinte, encetado na
segunda metade de Oitocentos, voltou-se para
a Renascença italiana e depois, já nos primeiros
anos do século XX para Palladio. Com Troost
ter-se-ia iniciado um novo classicismo que,

Modernismo»105.

na opinião de Piacentini, partiu «do classicismo

O século XX conheceu três paradigmas clássicos em arquitectura: o classicismo

romântico, o classicismo totalitário e o classicismo pós-moderno. No primeiro terço
do século, observa-se uma continuidade em relação à linha revivalista de Oitocentos.
Os regimes totalitários e autoritários adoptaram uma linguagem mais despida e

oitocentista, mas se desenvolveu no sentido
de uma visão menos pessoal, menos rebuscada».
(Marcello Piacentini, Architettura Moderna.
Veneza, Marsilio Editori, 1996 (Copyright), p. 243.)
107

Henry-Russell Hitchcock, Arquitectura. Siglos

grandiloquente. A partir dos anos setenta, observa-se a recuperação do sentido

XIX e XX. Madrid, Ediciones Cátedra, 1981.

decorativo, embora com uma superior liberdade criativa.106

108

Depois do surgimento do neoclassicismo na segunda metade do século XVIII,
as referências clássicas permaneceram com grande vigor até à II Guerra Mundial,
conhecendo embora naturais variações. Das formas mais puras e utópicas de Boullée
(1728-1799)

e

Ledoux

(1736-1806)

ao

convencionalismo

de

James

Wyatt

(1746-1813), esta corrente difundiu-se pela Europa e pela América. Em 1804-1816,
Thomas deThomom construiu para os czares o palácio da Bolsa de S. Petersburgo
em rigoroso neodórico, com entablamento de métopas e tríglifos. Na Prússia, Karl

Kenneth Frampton, ob. cit., p. 214.

109IIia

Delizia e Fabio Mangone, Architettura

e Política. Ginevra e la Società delle Nazioni,
1925-1929. S. I., Officina Edizioni, s. d.
110

O concurso para o Palácio dos Sovietes reali

zou-se em quatro fases, a primeira das quais em
1931. A última, ocorrida em 1933, adoptou o
projecto de Boris lofan. A versão final, consideravel
mente ampliada em altura e dotada de uma estátua
de Lenine de grandes dimensões (85 metros),

Friedrich von Schinkel realizou algumas obras de aparato, muito apreciadas durante

ficou concluída no ano seguinte. As enormes

o nazismo. Nos Estados Unidos, a vitalidade do neoclassicismo estendeu-se pelo

dimensões deste edifício-pedestal, que ascendia

século XIX, como se observa nas demoradas obras do Capitólio, em Washington.
Foi em estilo académico, com colunatas e frontões, que Charles B. Atwood concebeu
o edifício das Belas-Artes na Exposição Mundial de Chicago (1892-1893). E foi

ao 415 metros de altura, suscitou intrincados
problemas técnicos, que não ficaram resolvidos
antes de 1937. Depois de lançadas as fundações
na camada rochosa, a vinte metros de profundi
dade, a estrutura metálica começou a ser instala

igualmente num classicismo rigoroso, gélido mesmo, que Henry Bacon construiu o

da em 1940. A invasão nazi da União Soviética

Lincoln Memorial, em Washington, terminado em 1917: um templo dórico, períptero,

interrompeu os trabalhos. Em 1942, as estruturas

em mármore branco.107
O edifício do Parlamento finlandês, por Siren (Helsínquia, 1926-1931),
estabeleceu, segundo Kenneth Frampton, «a norma neoclássica da Nova Tradição»108,

metálicas foram desmontadas e reutilizadas
na construção de pontes. Nos anos seguintes,
o projecto sofreu várias revisões no sentido
de reduzir a altura e o volume, vindo finalmente
a ser abandonado na segunda metade dos anos

mas foi sobretudo o concurso para a sede da Sociedade das Nações, em Genebra,

cinquenta. O projecto original de Boris lofan foi

lançado em 1927, que mostrou o vigor desta corrente.109 A transição para o

desenvolvido com a assistência de Vladimir

classicismo monumental não tardou. Na União Soviética, manifestou-se em início

Gelfreikh e Vladimir Shchuko. Sobre o Palácio
dos Sovietes, ver: Andréí Ikonnikov, ob. cit.,

dos anos trinta no concurso para o Palácio dos Sovietes.110 Pouco depois, o Estado

pp. 211-213; Matthew Cullerne Bown, Art Under

fascista encaminhou-se para o Stile Littorio, patente na Cidade Universitária de

Stalin, pp. 39-40; Jean-Louis Cohen, Le Corbusier

Roma e na Exposição Universal de Roma, em 1942.111 Na Alemanha, praticamente

and the Mystique ofthe USSR: theories and
projects for Moscow (1928-1936), New Jersey,

sem hesitação, o III Reich degolou o movimento moderno e patrocinou o

Princeton University Press, 1992, pp. 164-203.

monumentalismo de Troost e Speer. Chegados à Exposição Internacional de Paris
(1937), os visitantes mais atentos não se surpreenderam com o manifesto

111

Sobre a Exposição Universal de Roma

(EUR42) e as referências clássicas na arte
fascista, ver Marcello Piacentini, Architettura

recrudescimento clássico evidenciado em diversos pavilhões. A surpresa residia no

Moderna, pp. 264-268, sobre «La piazza a

facto de os regimes democráticos adoptarem, frequentemente, o mesmo estilo nas

esedre delTEsposizione Universale di Roma»

suas obras mais representativas.
Speer afirmou que o classicismo monumental constitui a marca de uma época,
reconhecível «tanto em Washington, Londres e Paris como em Roma e em Moscovo

(1942);Tim Benton, «Roma reivindica 1'imperi»,

in\ David Britt (dir.), Art i Poder, pp. 120-128;
Italo Insolera, Roma Moderna. Un secolo di

storia urbanística (1870-1970). Turim, Giulio
Einaudi, 1993 (Copyright), pp. 157-174; Fabrizio

e nos nossos planos destinados à cidade de Berlim»112.Trata-se de uma semelhança

Brunetti, Architetti e Fascismo, pp. 287-301.

geralmente admitida. Bruno Zevi reconhece similitudes entre a arquitectura nazi,

112

fascista e soviética e os «mais retrógrados edifícios estaduais» das democracias

Livros do Brasil, s. d., p. 140.

Albert Speer, OIII Reich por Dentro. Lisboa,
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9

ocidentais. E, efectivamente, enquanto nos Estados Unidos John Russell Pope se

Paul Ludwig Troost, Casa da Arte Alemã,

inspirava no Panteão para construir o Jefferson Memorial (Washington, 1934-1943),

Munique, 1933-1937.
(Fotografia de H. Roger-Viollet.)

na Alemanha nazi Albert Speer seguia o mesmo modelo para projectar a Grande
Sala, inserida no projectode renovação urbana do centro de Berlim (1937-1943).113
Mas até onde vão as analogias? Embora sem aprofundar o seu juízo, Zevi atribui
«razões psicológicas» diferentes a cada um dos surtos.114 Na verdade, ao contrário
do que se passa nos regimes totalitários, o classicismo dos grandes edifícios públicos

113

DavidWatkin, «Architecture», /n;Richard

Jenkyns (editor), The Legacy ofRome. A new

appraisal. Oxford, Oxford University Press, 1992,

surge aos olhos dos cidadãos como a expressão da democracia e da igualdade
perante a lei.115 Há porém outra distinção importante: o classicismo monumental

p. 352. Nas suas memórias, Albert Speer

nos regimes liberais não representa, de modo algum, «a época ou o Estado na sua

confirma a fonte inspiradora: «Em certo sentido,

globalidade», não encarna portanto um estilo oficial.M6

foi o Panteão de Roma que nos serviu de
modelo.» (A. Speer, ob. cit., p. 245.)
114

Bruno Zevi, História da Arquitectura

A arquitectura monumental totalitária caracteriza-se, em termos estilísticos,
pelo uso generalizado dos elementos formais clássicos (colunatas, pilastras, frontões,

Moderna. Volume I. Lisboa, Editora Arcádia,

etc.) e pela simetria, mas é pelo gigantismo e pela severidade que melhor se distingue

1970, p. 197.

da corrente romântica.117 Em 1939, Marcello Piacentini salientou no fenómeno

115

«Nos Estados Unidos, - escreve Lawrence

J. Vale -, os cidadãos estão socializados para ver
os mais proeminentes edifícios neoclássicos de
Washington como símbolos tranquilizadores de
certas ideias, tais como "igualfdade perante a lei"

nazi alguns destes aspectos capitais: monumentalidade, simplicidade e função
política, traduzidas num «imperioso sentimento de ordem e de força»:
Classicismo programático, que tira partido das últimas correntes

e governo "do povo, pelo povo e para o povo".»

modernas, sobretudo na largueza e elementaridade da composição. O metro

(Lawrence J. Vale, Architecture, Power, and

de hoje na Alemanha é feito de mil centímetros. Repetições corajosas de

National Identity. New Haven & Londres, Yale
University Press, 1992, p. 7.) Gilles Néret prefere
salientar o facto de a linguagem clássica ter sido
adoptada pelos grandes capitalistas norte-ameri
canos para exprimir o seu poder. (Gilles Néret,

L'Artdes Années 30. [Paris], Seuil, 1987, p. 83.)
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motivos até ao infinito, espaços para as massas [...].
A arquitectura é intencionalmente oficial. Speer e seus colaboradores
- entre os quais temos W. Kreis e P. Bonatz - não pretendem individualizarse, fazem uma arquitectura de Estado.118

Mais problemático se tem revelado o confronto com obras coevas. A inserção
da arquitectura de poder dos regimes totalitários no seio do classicismo internacional
dos anos trinta foi acentuada a partir da década de setenta como forma de a
branquear politicamente e de a revalorizar em termos artísticos. Detendo-se nos
aspectos estilísticos e em comparações formais, Lars Olof Larsson, Léon Krier e Luis
Jesús Arizmendi, entre outros, procuraram despolitizar a obra de Albert Speer e

116

Igor Golomstock, ob. cit., p. 317. Quanto ao

atributo específico da monumentalidade, também
não constitui um exclusivo da arquitectura oficial.
Ela encontra-se, segundo NunoTeotónio Pereira,
em Oscar Niemeyer, mas sem a «grandiloquência»
que caracteriza os edifícios de Albert Speer. (Nuno
Teotónio Pereira, «Um arquitecto do século», JL.

JornaI de Letras, Artes e Ideias, Lisboa, ano XVII,

convertê-la num «caso completamente normal». O estudo que o último votou ao

n.° 714, 25 de Fevereiro a 10 de Março de 1998,

«genial arquitecto de Hitler» parte do seguinte princípio: «Um sistema político pode

p. 19.) Umberto Silva também reconhece que
existem no século XX obras monumentais fora da

ser nefasto [...] e, contudo, a sua produção artística apresentar um grande valor.»119

arte «totalitária», «como a homenagem de Mies

Léon Krier chega a considerar Speer o melhor arquitecto desde Karl Friedrich

van der Rohe a Rosa Luxemburg, que são

Schinkel.120
As reacções não se fizeram esperar. No entanto, mesmo um crítico virulento de
tal branqueamento, como Winfried Nerdinger, aceita discutir a dimensão clássica
da arquitectura nazi. «Em termos puramente formais,» escreve este autor, «é
perfeitamente legítimo comparar os edifícios construídos durante o nacional-socialismo com as construções neoclássicas prestigiosas de outros países. Mas é

revolucionárias não só pela mensagem explícita,
como também pela estrutura arquitectónica»
(Umberto Silva, Arte Y Ideologia del Fascismo.
Valência, Fernando Torres, 1975, p. 250.)
117

Pierre Boudon, «L'architecture des années

trente, ou Tinversion des signes», in: Régine
Robin (dir.), Masses et Culture de Masse dans

les Années 30, pp. 140 e 152.

completamente falso que - como afirmam Speer, Larsson e outros - todo o período

118

esteja inclinado para o neoclassicismo: a arquitectura da Suíça, da Holanda, da

p. 243.

Marcello Piacentini, Architettura Moderna,

Checoslováquia e também da Escandinávia vai tomar um rumo totalmente
diferente.»121 Mas a questão essencial reside nos paralelismos estabelecidos dentro
do classicismo, que não levam em conta factores tão decisivos como a função política
dos edifícios e, mesmo, a pertinência estrutural dos elementos clássicos.
Em relação a este último ponto, as comparações com o Musée des Travaux
Publiques de Auguste Perret, em Paris, esquecem que, neste imóvel, os pilares têm
uma função tectónica efectiva, enquanto que nos de Troost, Piacentini e Speer as
colunas de pedra apresentam uma finalidade decorativa primordial, uma vez que a
estrutura de sustentação se encontra dissimulada.122 O decorativismo, a «reiteração
inútil» de elementos com a única finalidade de acentuar a simetria e a escala e as

119

Luis Jesús Arizmendi, Albert Speer,

deficiências no desenho dos espaços interiores instauram uma cisão no «classicismo

Arquitecto de Hitler. Una arquitectura destruída.

internacional dos anos trinta» e levam Winfried Nerdinger a destruir a última

Pamplona, EUNSA - Ediciones Universidad de

pretensão de Krier e de Luis Jesús Arizmendi: «os arquitectos que vão ocupar os
primeiros lugares da arquitectura pública nazi eram de terceira categoria», afirma
Nerdinger. «A incompetência arquitectónica está patente em muitos desenhos
monumentais nazis.»123
Depois da II Guerra Mundial, a linguagem clássica desapareceu abruptamente

Navarra S.A., 1978, p. 15.
120

Winfried Nerdinger, «Una jerarquia d'estils.

L'arquitectura nacionalsocialista entre el
neodassicisme i el regionalisme», in: David Britt
(dir.), Art i Poder, pp. 322-325.
121

Idem, p. 323.

122

Idem, p. 324.

123

Idem, ibidem.

124

Kenneth Frampton, ob. cit., p. 224.

no Ocidente, mantendo-se contudo na União Soviética e nos países satélites. Várias
razões contribuíram para isso. Em primeiro lugar, o anátema que cobriu os regimes
nazi e fascista estendeu-se à própria arte, como se o classicismo, milenar, tivesse
ficado refém de treze anos de nazismo. Por outro lado, a arquitectura perdeu o seu
estatuto privilegiado de veículo de propaganda em benefício de «modalidades menos
permanentes mas mais baratas, mais flexíveis e mais penetrantes de representação
ideológica»: os meios de comunicação. Por fim, a arquitectura moderna renovou-se
e readquiriu preponderância.124 Não podemos contudo perder de vista que, de forma
não académica, os artistas de vanguarda continuaram a nutrir-se, discretamente,
na fonte inesgotável do classicismo. Picasso não se eximiu à sua influência, mas

Este autor acrescenta outras duas razões:
«o clima ideológico» predominante, «hostil a
qualquer tipo de monumentalidade», e, no caso
norte-americano, a dispersão da mão-de-obra
qualificada devido à guerra.
125

Hélène Lassalle, «Picasso et le mythe

antiqúe», in: Philippe Hoffmann e Paul-Louis
Rinuy (editores), Antiquités Imaginaires,

reinterpretou-o com grande liberdade. O seu classicismo é, segundo Hélène Lassalle,

pp. 221-242. Sobre o retorno ao Antigo na arte

essencialmente afectivo, feminino, cheio de graça, de elegância e de sensualidade.

contemporânea, ver EugenioBattisti, «Antico-

Ao contrário dos artistas que serviram a ideologia totalitária, Picasso jamais se

L'arte moderna», in: Massimo Pailotino (dir.),

Enciclopédia Universale deII Arte, Veneza e

fixou num academismo romano e imperial, antes denotou alguma predilecção pelos

Roma, Istituto per la Collaborazione Culturale,

períodos mais arcaicos.125

1958 (Copyright), volume I, colunas 454-455.

Mas na arquitectura, após um interregno de cerca de três décadas, como reacção
ao abstraccionismo do estilo internacional, o classicismo reapareceu no seio da
arquitectura pós-moderna, tomando as designações de «classicismo pós-moderno»,

125

Charles A. Jencks, The Language ofPost-

Modern Architecture. 5.a ed. Londres, Academy
Editions, 1987, pp. 147-180; Leonardo Benevolo,

O Último Capítulo da Arquitectura Moderna.

«Free-Style Classicism» e «Art Deco Classicism»126. Esta corrente pode observar-se, por

Lisboa, Edições 70,1985, p. 196; Lucy Pell, Polly

exemplo, na Piazza d'ltalia, de Charles Moore (New Orleans, Louisiana, 1975-1980).

Powell e Alexander Garrett, ob. cit., pp. 100-105.
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Passando naturalmente sobre a arquitectura de Speer e Piacentini, os novos autores
volveram o seu olhar sobre o neoclassicismo com um espírito, não de cópia, mas de
citação subversiva, como se verifica na associação da pedra com o aço inoxidável e
na colocação de sistemas de iluminação em capitéis coríntios.127
Como todas as correntes, também esta encontrou os seus precursores.
Um deles é o arquitecto esloveno Joze Plecnik (1872-1957), que estudou e trabalhou

10
Colégio de São Pedro: fachada voltada
para o Pátio da Universidade.
(NATCE.)

em Viena com Otto Wagner, na última década do século XIX, e passou por Praga e
Liubliana, aqui procurando criar, a partir de 1921, uma linguagem arquitectónica
que reflectisse a autonomia cultural eslovena, tomada no património clássico
mediterrânico e em alguns mestres italianos renascentistas. Na Igreja de S. Francisco
de Assis (1924 e ss.), na Ponte do Calzolai (1931-1932), na Casa Prelovsek (1932-1934), no cemitério de Zale (1937-1940), no mercado (1939-1942), construídos
em Liubliana, as ordens clássicas são usadas com grande liberdade compositiva.
Fazendo uso de um «classicismo livre», não se coibiu de transgredir e recriar o cânone.
A sua obra, impregnada também pelo modernismo e pela secessão vienense
apresentou, por isso, uma renovada actualidade nos anos oitenta.
A releitura pós-moderna de Plecnik evidenciou-se nos estudos do catálogo da
exposição que lhe foi dedicada em Veneza em 1988. François Burkhardt ilustrou o
seu artigo com a Praça de Itália, de Charles Moore, enquanto Boris Podrecca,
detendo-se nos aspectos formais, elaborou um mostruário de colunas, capitéis,
materiais e pequenas formas demonstrativas da sua visão transgressora.128
Embora menos nítida, a presença da Antiguidade também se observa nas artes
plásticas. Nas obras de Giulio Paolini e de Michel-Angelo Pistoletto, ela surge
subvertida, despida de qualquer intenção reviva lista.129 Menos neoclássica que nunca,
como escreve Paul-Louis Rinuy, a nossa época, ao contrário do que se verificou nos
regimes totalitários, considera impossível um retorno à Antiguidade.130

Classicismo, arte de Estado
A arquitectura constituiu, ao longo da história, uma das expressões privilegiadas
do poder político. É por isso absolutamente legítimo falar de uma arquitectura de
Paul-Louis Rinuy, «Les impossibles "retours

127

à l'Antiquité" dans l'art contemporain»,

poder como categoria diferenciada, que inclui a generalidade das construções estatais

in: Philippe Hoffmann e Paul-Louis Rinuy

desde a Antiguidade. Ao longo do século XIX, o poder político e económico adoptou

(editores), Antiquités Imaginaires, p. 250.

sucessivos revivalismos, mas fixou-se com especial intensidade no classicismo.

Sobre o classicismo praticado nos séculos XIX

No estudo que dedicou aos espaços cívicos norte-americanos (cityhalí), Charles!

e XX, nomeadamente na corrente pós-moderna,
ver David Watkin, art. cit, pp. 330 e 345-352.
Sérgio Polano, Lubiana. L'opera diJoze

128

Plenic. Milão, Edizioni Clup di Città Studi, 1992;

Goodsell mostrou que o predomínio do estilo clássico entre 1865 e 1920 coincidiu
com estruturações espaciais particularmente hierarquizadas e segregadoras, que
denotam uma superioridade dos que governam sobre os que são governados.131

AA. VV„ Joze Plecnik. Architetto. 1872-1957.

Em 1943, discorrendo sobre as obras de remodelação em curso no antigo Colégio

Veneza, Scuola Grande San Giovanni

de S. Pedro, em Coimbra, que se traduziram pela aplicação de «pilastras de uma

Evangelista, 1988.
129

Paul-Louis Rinuy, artigo citado, pp. 251-253.

130

Idem, pp. 259-260.

131

Charles T. GoodseiI, The Social Meaning of

Civic Space. Studying political authority through
architecture. Lawrence, University Press of
Kansas, 1988 (Copyright), p. 55.
132

Vergílio Correia, Obras. Volume I: Coimbra.

ordem colossal típica», Vergílio Correia considerou-o «o grande estilo em edifícios
públicos»132.
Mas a linguagem clássica da arquitectura não configura apenas um discurso.
Cada ordem exprime impressões diferentes, como já assinalou Vitrúvio. O dórico escreve Charles Jencks - é «arrojado, severo, simples, franco, verdadeiro, honesto»,
masculino. O coríntio, pelo contrário, é «delicado, elegante, esbelto, ornamental e,
em termos sexuais, uma jovem virgem». Por fim, o jónico «é uma espécie de

Coimbra, Por Ordem da Universidade, 1946,

arquitectura hermafrodita, assexuada», mais feminina do que masculina.133 Dentro

p. 199.

do classicismo, é portanto a ordem dórica que melhor exprime a autoridade. Como

133

Charles A. Jencks, The Language of

Post-Modern Architecture, p. 71.
134

34

Idem, ibidem.

refere Charles Jencks: «Um arquitecto escolhia a ordem dórica para uma agência
bancária porque o dórico e a actividade bancária possuíam certos aspectos em
comum: sobriedade, impessoalidade, masculinidade e racionalidade»134.

0 redescobrimento dos templos de Paestum em meados do século XVIII suscitou
um grande interesse. Entre 1750 e 1850, eles funcionaram como paradigma
alternativo, de natureza monumental, à expressão doméstica e quotidiana de
Herculano e Pompeia. Soufflot, Piranesi e Winckelmann difundiram o novo modelo,
mais primitivo mas com uma enorme força expressiva.135 É com Paestum que se
inicia o doricismo, que tanto agradaria a Troost. O doricismo promoveu a ideia de
«um classicismo sem tempo nem estilo, expressão ajustada de uma essencialidade
racional, tão afastada do purismo simplificador e abstracto como da retórica
minuciosa e aborrecida»136. O estilo dórico significaria assim verdade, pureza,
simplicidade, firmitas. Ora é precisamente nesta exaltação da forma e da
racionalidade que se integram as obras mais importantes de Boullée, Ledoux, Gilly,
Villanueva, Weinbrenner, Soane e Schinkel, autores referenciais dos arquitectos que,
nos regimes totalitários, procuraram modelos nacionais para o classicismo. O dórico
encontra-se, por exemplo, na Kónigsplatz de Munique (1933-1937), embora Hitler
preferisse a arquitectura romana da fase imperial, que expressava o poder
multissecular de um povo e por isso se adequava aos delírios milenares do III Reich.137
O apreço pelos templos gregos de Paestum e da Sicília levou Speer a empreender
duas visitas de estudo em 1935 e 1939, repetindo assim o que outros arquitectos
prussianos haviam feito em final do século XVIII.138
No século XX, o doricismo não se restringiu à «arquitectura totalitária». Alberto
Ustarroz Calatayud encontra-o também no modernismo, em Berhens, Mies van der
Rohe, Bindesboll, Asplund e Loos.139 Mas foi nela que melhor se observou «o recurso
crispado a uma imagem mítica da Arquitectura como símbolo da Autoridade»140.
Até à derrota do Eixo, no caso da Itália e da Alemanha, e até à queda do Muro de
Berlim, no Bloco de Leste, a arquitectura estatal exprime, antes de tudo, força e

135

Alberto Ustarroz Calatayud, «La leccion de

poder. O classicismo em geral e o doricismo em particular constituem, por essa

las ruinas», in: Luis de León Vigiola (dir.), Ciudad,

razão, estilos muito apelativos para os ditadores.

Arquitectura y Restauracion. San Sebastian,

A repugnância perante o aproveitamento político e ideológico da arte clássica

Servido Editorial Universidad del Pais Vasco, s.d.,
pp. 116-120.

levou muitos autores a adjectivar pejorativamente o classicismo dos regimes
136

Idem, p. 122.

137

Alex Scobie, Hitler's State Architecture, pp. 4-5.

138

Em 1795, Heinrich Gentz esteve em Paestum

totalitários. Luciano Canfora, num estudo intitulado Ideologias dos Estudos Clássicos,
foi tão longe quanto é possível e considerou-o uma usurpação.]A] Bruno Zevi chamou-Ihe «classicismo "revivalista" demencial»142. A maioria, contudo, tem usado
expressões mais subtis, como «sintaxe pseudodássica» (Kenneth

Frampton)143.

e Agrigento e, três anos depois, Friedrich Gilly
viajou pela Sicília.

Os termos com menor carga judicativa associam geralmente duas palavras:
139

Idem, p. 124.

140

Pierre Boudon, art. cit., p. 152.

141

Luciano Canfora, ob. cit., p. 8.

simultaneamente, as diversas alternativas. Em compensação, muito poucos discutem

142

Bruno Zevi, Giuseppe Terragni. 3

os conceitos em causa.

Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1989, p. 15.

classicismo e monumentalidade. Monumentalismo classicistaHA, por exemplo,
acentua a tendência para o gigantismo, enquanto que classicismo monumental
valoriza a apropriação da linguagem

clássica145.

A maioria dos autores utiliza porém,

Anders Aman constitui uma das excepções. Antes de adoptar a expressão

realismo socialista, aplicada à arquitectura, relembrou duas alternativas: arquitectura
académica, proposta por Christian Borngráber, e classicismo socialista, sugerida

143

a

edição.

Kenneth Frampton, ob. cit., p. 220. É também

o caso de José-Augusto França, que chamou
«pseudo classicismo» à arquitectura de Speer e
de Piacentini. (José-Augusto França, Quinhentos

por Andrei Siniavsky. Julgamos que nenhuma delas é adequada. A primeira, porque

Folhetins. Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da

se aplica sobretudo à literatura e às artes plásticas; a segunda, porque é

Moeda, 1993, pp. 402-404.)

excessiva mente aberta, incluindo correntes anteriores ao século XX; a terceira, porque

144

se fecha nos regimes comunistas, impedindo uma designação comum para as artes
nazi e fascista e, mesmo, para alguns exemplares dos regimes liberais.
Apesar das salvaguardas, todas as adjectivações concordam que o classicismo

Expressão adoptada por Bruno Zevi,

Giuseppe Terragni, p. 17.
145

Classicismo monumental foi, por exemplo, a

expressão escolhida por lain Boyd Whyte para
designar a arquitectura de Estado nazi. (lain

constitui um elemento fundamental da arte totalitária. Mas com tal conceito, tornou-

Boyd Whyte, «Nacionalsocialisme i moviment

-se possível, na primeira metade do século XX, designar-se coisas muito diversas.

modern», in\ David Britt, dir., Arti Poder, p. 263.)

Talvez por isso, João Gaspar Simões considerou-a, em 1935, uma palavra

145

desacreditada.146 Na Itália de entre as duas guerras mundiais, foi usada por

de toda a arte. Conferência lida na abertura da

académicos e funcionalistas, por modernos e tradicionalistas, pelos adeptos e pelos

João Gaspar Simões, «Deformação, génese

exposição Júlio, organizada por esta revista no
Salão da Sociedade de Belas-Artes de Lisboa em

críticos do fascismo. Um uso tão extenso supõe, necessariamente, variações
muito grandes de significado. Contra os «neoclássicos» de Milão, como Muzio,

Março de 1935», Presença, Coimbra, volume II,
ano IX, n.° 45, Junho de 1935, p. 10.
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11

o Gruppo 7 defendeu, em 1927, um «verdadeiro classicismo». Sartoris, três anos

Projecto da sede do Supremo Comando

depois, observou que a arquitectura racional tendia para «um novo classicismo».

do Exército do Reich, Berlim.

(A Esfera, 5 de Maio de 1941.)

Deste ponto de vista, o classicismo seria uma espécie de racionalidade, de equilíbrio
formal

e

espiritual,

de

pureza

intemporal.

Em

1939,

Pagano

considerou

verdadeiramente clássica a arquitectura que exprime clareza, serenidade e paz.
147

Giorgio Ciucci, «Gli architetti italiani...»,

pp. 23-29; Paolo Nicoloso, «Le parole
dell'architettura. II dibattito terminologico

Finalmente, a orientação que acabou por preponderar nos últimos anos do fascismo,
representada por Piacentini, associou o classicismo ao uso de materiais ricos e

(1929-1931)», in: Giuli Ernesti (a cura di),

duráveis (travertino, mármore e granito), ao emprego de arcos e colunas e às ideias

La Costruzione delIVtopia. p. 39. Sobre o

de grandeza e simetria.147

conceito de clássico e de classicismo e as suas
reelaborações ao longo da História, ver Massimo

Muitos autores transformaram-no em pólo de uma dicotomia com o

Pallotino (dir.). Enciclopédia Universale deli'Arte.

modernismo, mas enquanto alguns apontam a oposição entre ambos, outros, com

Veneza e Roma, Istituto per la Collaborazione

o intuito de salientar a actualidade do «novo classicismo», observam as influências

Culturale, 1958, verbetes «Clássico»
e «Classicismo», colunas 677-699 e 700-743;

exercidas pela linguagem e pelo espírito racionalista. A afirmação de uma «terceira

Michael Greenhalgh, La Tradicion Clasica en el

via» arquitectónica em Itália assentou nesta última perspectiva, patente também

Arte, Madrid, Hermann Blumme, 1987;
Alexander Tzonis et ai, El Clasicismo en

em Portugal e em estudiosos actuais. Na memória descritiva do anteprojecto da

Arquitectura, Madrid, H. Blume, 1984; EvaTea,

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, adiante analisada, Alberto José

«Classicismo», in: Enciclopédia Italiana di

Pessoa afirmou que as fachadas «participavam ao mesmo tempo dum espírito

Scienze, Lettere ed Arti, volume 10, Roma,
Istituto Giovanni Treccani, 1931, pp. 534-536;

moderno e clássico».148 «Ao mesmo tempo clássico e moderno» parecera também

Vítor Manuel de Aguiar e Silva, Para uma

a Fernando de Pamplona o Pavilhão dos Portugueses no Mundo, delineado por

Interpretação do Classicismo, Coimbra, 1962;

Cottinelli Teimo para a Exposição do Mundo Português.149 Em 1982, o mesmo autor

Vítor Manuel de Aguiar e Silva, Teoria da

Literatura, 8.a ed.. Coimbra, Livraria Almedina,
1990, pp. 503-529.
148

AUC, processo s/ n.° da CAPOCUC -

Faculdade de Letras. Programas.
149

Fernando de Pamplona, «Uma obra de arte:

a Exposição do Mundo Português», Ocidente,
Lisboa, volume XI, n.° 31, Novembro de 1940,
p. 173.
150

Cit. por Fernando Pamplona, Dicionário

de Pintores e Escultores Portugueses. 2a ed.
actualizada. S.I., Livraria Civilização Editora, s.d.,

escreveu que o pintor João Reis era «simultaneamente clássico e moderno - clássico
pela formação e gosto, moderno, na sua última fase, pela visão sintética»150.
Entre os estudiosos mais recentes, Régine Robin refere-se à arquitectura estatal
nazi como um «neoclassicismo modernizado»151. Na verdade, a ideia de uma terceira

via chegou a ser veiculada pela propaganda nazi que, numa obra publicada nos
Estado Unidos, classificou o «classicismo alemão contemporâneo» como uma
«harmonização» entre a «serenidade helénica» e a «austera simplicidade da
moderna arquitectura funcional».152
Em sentido mais restrito, considera-se clássico o edifício que, além de apresentar
um vocabulário assente nas cinco ordens arquitectónicas, apresenta «uma harmonia

volume V, p. 36.

demonstrável entre as partes»153. Na sua insistente procura da proporção e da
151

Régine Robin, artigo citado, p. 20.

152

Citado por Alex Scobie, ob. cit., p. 13.

A categórica afirmação da arquitectura

harmonia, os artistas gregos teorizaram sobre os atributos dos templos e esculturas.
Perdeu-se o livro relativo ao tholos do templo de Athena Pronaia, construído em

totalitária levou, dentro do modernismo,

Delfos entre 380 e 375 a.C., notável pela correspondência de medidas. Ictinos, um

à reflexão sobre o problema da «pseudo

dos arquitectos do Parténon, deixou um escrito, igualmente desaparecido, sobre

-monumentalidade» de raiz edéctica e sobre o
modo como os arquitectos modernos deviam

este monumento. «Um livro escrevera também Polideto, a explicar os princípios da

responder à «necessidade humana» de

estátua ideal, exemplificada no seu Doríforo, um e outra conhecidos por Cânon -

monumentalidade. (Siegfried Gideon,

neste caso, o primeiro cânon de escultura.»154

Arquitectura e Comunidade. Lisboa, Livros do
Brasil, [19587], pp. 27-45, artigos «Acerca de

Todos estes exemplos demonstram que, para lá dos aspectos formais, a arte

uma nova monumentalidade» e «Nove pontos

grega contém um sentido de proporção essencial, sintetizado numa das máximas

sobre monumentalidade, uma necessidade

de Delfos: «nada em excesso». Ora foi precisamente isso que a «arte totalitária»

humana», ambos de 1943.) Walter Gropius, num
curto texto vertido para português pela revista

desprezou. A apropriação formal do legado greco-romano (pilastras, colunas,

Arquitectura em 1949, propôs uma redefinição

estilóbato, frontão, etc.) visou acima de tudo criar ambientes solenes, grandiosos,

do conceito. Em vez do «pseudo-monumenta-

sobredimensionados, que contrariam o espírito que lhes deu origem. Albert Speer

lismo do edectismo imitativo»,
a nova geração devia procurar a «expressão

reconheceu, em 1978, que os seus edifícios constituíam uma expressão intimidante

monumental» enquanto «qualidade inerente

de poder.155 Recorrendo à mundividência grega, diríamos que os totalitarismos

(e dignificada) ao nosso ambiente físico como
um todo». (Walter Gropius, «Sobre a ideia de

cederam à hybris: o excesso em lugar do equilíbrio e do comedimento.

monumentalidade», Arquitectura, Lisboa, II série,
n.° 30, Abril e Maio de 1949, p. 14.)
153

John Summerson, El Lenguaje Clásico de la

Arquitectura. Barcelona, Gustavo Gili, 1978,
pp. 10 e 89.

O classicismo monumental
154

Maria Helena da Rocha Pereira, «Para a

compreensão da arte grega», Biblos, Coimbra,
vol.LXI, 1985, p. 182.
155

Alex Scobie, ob. cit., p. 40.
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O nazismo procurou no classicismo a sua representação magnificente e um
valor artístico tão eterno como o regime se pretendia. A filiação clássica (ou mais

propriamente romana) da arquitectura nazi foi destacada por Gerhart Rodenwaldt
em 1941, num congresso de estudos clássicos realizado em Berlim:
Os edifícios actuais parecem-se, na sua composição, planimetria e
concepção do espaço às criações da arquitectura estatal romana. Nos
grandes planos urbanísticos, com os quais a capital do Reich alcançará a
sua forma pro maiestate imperii, encontramos o sistema de eixos, a
articulação de ruas, praças e grandes espaços interiores...156
Retomando ideias anteriores, o regime advogou um «monumentalismo
neoclássico» que sintetizasse referências gregas e prussianas (Schinkel, por exemplo)
ou, como escreveu Albert Speer, o classicismo de Troost com a simplicidade de
Tessenow.157 Em termos práticos, isso significou a «eliminação da relativa delicadeza
de Schinkel» e uma progressiva acentuação do gigantismo.
Em Itália, o retorno ao modelo «antigo» nasceu do desejo de criar obras públicas
monumentais, notório no final do século XIX e no início do século XX. Isso é evidente
em Sacconi e em Calderini, autores respectivamente do monumento a Victor Emanuel
II e do Palácio da Justiça de Roma, construídos na década de 1880. Enquanto no
primeiro prevalece a influência directa da Antiguidade, o segundo procurou as suas
fontes de inspiração no Renascimento.158 No entanto, a discussão travada nos anos
trinta deixou claro que a monumentalidade não era um conceito unívoco. Alguns
autores, como Romanello, aceitando que a escultura e a pintura deviam ser
monumentais, recusavam que isso significasse volumoso ou gigantesco. Mas para
Mussolini, a monumentalidade era essencialmente uma questão de tamanho:
«Construam coisa grandes, construam coisas grandes», teria afirmado o Duce.159

156 Luciano Canfora, ob. cit., p. 126.

A mesma pluralidade de sentidos se atribuía à noção de classicismo. O Gruppo
7 reclamara em tempos a passagem da «forma clássica» para o «espírito clássico».
Em 1930, Alberto Sartoris salientou a «nuova classicità»da arquitectura racionalista.

157 Hanno-Walter Kruft, ob. cit., pp. 388-392.
158 Catherine Brice, art. cit., pp. 138-140.

No ano seguinte, Pagano referiu-se ao «classicismo dos ambientes modernos».160

159

Mas pela mesma época, Carlo Belli ainda «nega a identificação entre fascismo e

160 Giorgio Ciucci,

romanidade e portanto que a arquitectura fascista deva recriar a da Antiguidade»,

pp. 150-151.

defendendo que a arquitectura fascista devia ser moderna.161 À terceira via, nascida

161

no seio destas formulações, Bruno Zevi chamou modernismo monumental, expressão

162 Bruno Zevi,

inabitual que agradaria decerto a Cottinelli Teimo.162

Moderna, p. 208.

Idem.
Gli Architetti e il Fascismo,

Idem, pp. 114-116.
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O regime fascista e os próprios arquitectos hesitaram entre o moderno e o
clássico. O mais emblemático, Marcello Piacentini, recebeu com desagrado o
resultado do concurso do Palácio dos Sovietes e, mais genericamente, a inflexão no
sentido do classicismo monumental, visível numa série de outros concursos
internacionais, como o do Chicago Tribuneeo da Sociedade das Nações. A vitória
de lofan, em Moscovo, nada trazia de novo à história da arquitectura da primeira
metade do século XX:
À imensa mole de lofan não se pode negar nem grandiosidade nem
originalidade de composição. No entanto, falta-lhe carácter: não é antiga
nem moderna: falta-lhe estilo. A grande éxedra de acesso e os compridos
pórticos laterais são notoriamente classicizantes; de um clássico descarnado,
[...] acesso verdadeiramente grandioso, mas retórico, terrivelmente retórico.
[...] Trata-se de um exercício engenhoso, mas sem convicção.163
Apesar destas palavras, Piacentini, encabeçando a linha oficial do regime,
enveredou pelo monumentalismo aqui tão severamente criticado. No mesmo ano
de 1934, Marcello Piacentini colocou a arquitectura contemporânea italiana sob o
signo da «sobriedade», da «medida», da «absoluta simplicidade», embora isso
não devesse conduzir à rejeição de uma «decoração oportuna»: «Aceitarei as
proporções novas consentidas pelos novos materiais, mas subordinando-os sempre
à divina harmonia que é a essência de todas as nossas artes e do nosso espírito.»164
O concurso para o Pallazo del Littorio, que decorreu entre 1934 e 1937,
demonstra a intenção de alcançar um estilo especificamente italiano e fascista.
As indicações oficiais deixaram claro que se pretendia um estilo elegante mas sóbrio,
não

excessivamente

faustoso,

apresentando

uma

«romana

monumentalità».

Devia ser distinto, funcional e, de preferência, apresentar revestimento parietal em
pedra.165 O estilo fascista oficial presente na Cidade Universitária de Roma
caracteriza-se pelo uso de pedra, colunas e cornijas, pelo destaque concedido às
entradas, graças ao uso de colunatas, relevos e inscrições, pela sucessão invariável
de janelas. O compromisso entre as diversas linguagens não exclui o predomínio do
classicismo monumental, que sobressai no pórtico de ingresso, concebido por Arnaldo
Foschini, e na reitoria, do próprio Piacentini.166
A maioria dos autores prefere analisar a «terceira via» como uma simulação,
uma mescla onde os traços modernos são irrelevantes ou estão deturpados. Segundo
Pierre Milza e Serge Bernstein, a «fusão do modernismo e da racionalidade clássica»
foi conseguida apenas na gare de Florença, por Michelucci, em algumas obras de
M. Píacentini, «Un grande awenimento

163

architettonico in Rússia. II Palazzo dei Sovieti
a Mosca», in: Alberto Samonà (org.), IIPalazzo

dei Soviet (1931-1933). Roma, Of. Edizioni, s. d.,
pp. 91-94.

Nervi e Ponti e, sobretudo, na Casa do Faseio, em Como, projectada por Giuseppe
Terragni. «No resto», escrevem estes autores, «o fascismo não soube encontrar
outra fonte de inspiração senão uma romanidade imperial, tornada actual pela
febre arqueológica dos anos trinta, com o evidente objectivo de celebrar a grandeza
da Itália nova e a majestade do seu chefe».167

Fabrizio Brunetti, Archietti e Fascismo.

164

Florença, Alinea Editrice, 1993, pp. 261-262.

À primeira vista, o panorama artístico soviético parece caracterizar-se por uma
fase inicial, que vai até início dos anos trinta, durante a qual predominaram as

165

Neste concurso nasceu o chamado «stile

littorio», grafado pela primeira vez numa

correntes modernas, e por outra, a partir do concurso internacional para o Palácio

publicação alusiva: II Nuovo Stile Littorio.

dos Sovietes, ganho por B. M. lofan, em que domina de forma manifesta o classicismo

I progetti per il Palazzo del Littorio e delia

monumental. Esta ideia está correcta nas suas linhas gerais. No entanto, convém

Mostra delia Rivoluzione Fascista in via
delHmperio (1936). Ver Fabrizio Brunetti,
Architetti e Fascismo, pp. 260-276.
Fabrizio Brunetti, Architetti e Fascismo,

166

pp. 192-199. Sobre a presença da Antiguidade
romana no fascismo ver Laura Malvano,

Fascismo e Política delFlmmagine. Torino,
Bollati Boringhieri Editore, 1988, pp. 151-156.

lembrar que o classicismo já era forte antes de se converter em tendência oficial.
Em 1922 e 1923, por exemplo, foram construídos propileus em Petrogrado e
Moscovo.
Segundo Alexei Tarkhanov e Sergei Kavtaradze, as fontes de inspiração
modificaram-se ao longo do tempo: «Alguma da melhor arquitectura dos anos
trinta foi influenciada pela Antiguidade e pela Renascença, precisamente fazendo
uso de motivos derivados dos frescos de Pompeia. Os anos de guerra estenderam

167

Pierre Milza e Serge Bernstein, Le Fascisme

Italien (1919-1945). [Paris], Editions du Seuil,
1980, p. 296.
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este vocabulário arquitectónico para incluir imagens de força, poder e triunfalismo
sob a forma de túmulos, zigurates, colunas e especialmente arcos de triunfo, espirais

e torres.»168 Após a II Guerra Mundial, a arquitectura, sem deixar de acusar a
influência clássica, reflectiu novas fontes de inspiração. Rainer Pòschl chama aos
arranha-céus soviéticos deste período as «catedrais de José Estaline», acentuando
as relações com o gótico. Em contrapartida, as luxuosas estações do metropolitano
de Moscovo foram edificadas, entre 1949 e 1954, nos estilos barroco e Imperial
russo.169 A Terceira Exposição Agrícola da União, realizada em 1954, revelou uma
arquitectura menos refinada mas mais imaginativa, usando com maior liberdade as
fontes de inspiração: um templo egípcio com cariátides gregas, uma cúpula bizantina
ou uma colunata romana sobre pódio sumério, capitéis coríntios com espigas de
trigo, etc.. O classicismo tornava-se, assim, mais acessível às massas.
O classicismo proletário ou dórico vermelho, como lhe chamou Ivan Fomin,170
estendeu-se, com notável intensidade, para os países situados na órbita da União
Soviética. As obras de Vignola, Palladio e Vitrúvio conheceram um êxito editorial
sem precedentes na Polónia durante os anos cinquenta. Dezenas de milhares de
exemplares foram vendidos. Este fenómeno relaciona-se com o fundamento clássico
da arquitectura estalinista. A reformulação política subsequente à morte de Estaline
quebrou o interesse pelos tratadistas clássicos. A edição de Alberti, surgida após
1960, conheceu um sucesso muito menor.171
Em Espanha, o dirigismo estatal da arquitectura na década subsequente ao
termo da Guerra Civil pautou-se pela busca de um estilo próprio. A fonte encontrava-se, na opinião de uma grande parte dos intelectuais, na «grave e severíssima musa
de Herrera, que agora e não por acaso se apresenta como se tivesse sido a que
inspirou ao Mundo a sua salvação de cubismos e psicopatologias estéticas».
Assim escrevia Antonio Tovar em Agosto de 1939, valorizando também a «rigidez
de linhas em boa pedra» e as «grandes dimensões».172 A Dirección General de
Arquitectura e a Sección de Organización de Actos Públicos e Plástica recomendou
que os monumentos aos mortos da Guerra Civil primassem pela sobriedade,

classicismo, simplicidade, ordem, equilíbrio, severidade, decoro e até eloquência
ascética e cristã.m Diego de Reina de la Muela, no seu Ensayo sobre las Directrices
de un Estilo Imperial {1944), defendeu o neoclassicismo e a pedra como o estilo e
o material adequados à nova expressão arquitectónica.
Efectivamente, o «estilo nacional-sindicalista» espanhol teve duas fontes
principais: a arquitectura herreriana (Escoriai) e, com menor significado, a de
Villanueva. «Através de uma interpretação abusiva da arquitectura escurialense escreve Angel Llorente - valorizou-se a pureza ortogonal das suas linhas como
próprias da virilidade, força, ascetismo e vontade de ordem da Falange - e por
extensão do regime».174 O resultado destas influências foi «um edectismo em que
o uso de elementos clássicos foi um recurso formal muito utilizado».
Na

Cidade

Universitária

de

Madrid

verificou-se

uma

acentuação

da

monumentalidade a partir de 1943. A «discreta monumentalidade académica e
racionalizante da primeira concepção» foi substituída, com López Otero, por um

168

Alexei Tarkhanov e Sergei Kavtaradze,

StalinistArchitecture. Londres, Laurence King
Publishing, 1992, p. 110. Uma história oficial

«novo e desaforado monumentalismo».175 O plano de embelezamento, concluído

dos países comunistas pode ler-se na obra

naquele ano, previa um arco de triunfo e uma estátua equestre do Caudillo.

produzida pela Academia das Artes da URSS,

O Paraninfo nasceu «como um enorme templo romano com severas pilastras

EI Arte de los Países Socialistas, Madrid,

rectangulares em vez de colunas e com um pódio fechado, com uma porta solitária,
em vez da grande escadaria e do pórtico aberto do protótipo clássico».176 A sua

Ediciones Cátedra, 1982.
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Idem, pp. 144-170 e ss..

ostensiva monumentalidade evoca, segundo Alexandre Cirici, o grande mausoléu

170

Idem, p. 54.

de Kemal Ataturk, emAnkara. Esta linguagem, presente noutros projectos, modificou-
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Anders Aman, ob. cit., pp. 261-262.

-se sensivelmente até ao momento da execução. «O gosto franquista pela pompa
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Citado por Angel Llorente, ob. cit., pp. 71-72.

173

Idem, pp. 72 e 280-281.

174

Idem, p. 80.

175

Alexandre Cirici, ob. cit., p. 131.

a sua equipa conceberam um conjunto influenciado pelos pórticos do Museu do

176

Idem, p. 133.

Prado, de Villanueva, e pela composição paladiana dos paramentos, embora

177

Idem, pp. 135 e ss.

borbónica levou a complicar as formas e a introduzir a cor.»177
Ainda na opinião de Alexandre Cirici, mais do que o Vale dos Caídos, é a
Universidade Laborai de Gijón, projectada em 1946 e iniciada no ano seguinte, que
constitui «o monumento máximo do franquismo». O arquitecto Luis Moya Blanco e
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«molduras, impostas e capitéis se tenham geometrizado ou eliminado em nome de

Cidade Universitária de Roma: Faculdade

um ascetismo radical, que tem antecedentes no Escoriai mas também em Schinkel

de Letras e Reitoria, de Marcello Piacentini.
Fotografia do relatório da visita realizada
pela CAPOCUC em Outubro de 1946.
(NATCE.)

e na arquitectura nazi». Algumas fachadas são «a tradução em pedra, à manera de
Piacentini, de formas, proporções e ritmos racionais, aos quais se acrescenta o valor
do aparelho pétreo, acentuadamente rústico»178.
A dimensão classicista dos arquitectos mais representativos do Estado Novo
não tem escapado aos críticos. João Vieira Caídas acentua, na obra de Porfírio
Pardal Monteiro, uma «dignidade pesada», um «mais ou menos vago classicismo
das fachadas» e uma específica «concepção volumétrica»179. Acentuando a
coabitação da «modernidade» e da «monumentalidade» neste mesmo arquitecto,
Nuno Portas enumerou algumas características mais salientes desta última corrente:
«a simetria dos volumes, as entradas principais com grandes pilastras e envidraçados,
as escadarias também simétricas, os halls de pé-direito múltiplo, a aplicação de
mármores, o enquadramento de painéis pictóricos, etc.».180
Na planificação da Cidade Universitária de Lisboa teve-se em vista criar «um
conjunto equilibrado e harmónico». A memória descritiva da Reitoria funde o
classicismo e a monumentalidade no mesmo ideal. O edifício, de grande valor
representativo, devia ser «grandioso, harmónico, digno» e exprimir «uma ideia de
espírito clássico, pelo seu equilíbrio e simetria». Mesmo as artes plásticas deviam
colaborar nesta intenção, traduzindo, de acordo com as suas regras específicas,
«um espírito de grandiosidade e austeridade». «Foi preocupação constante» da

178

Idem, pp. 137, 146 e147.

comissão responsável pelas obras, escreve Fernando Galvão Jácome de Castro, «que

179

João Vieira Caídas, Porfírio Pardal Monteiro -

este novo edifício tivesse a dignidade, correspondente ao nível dos serviços que

Arquitecto. Lisboa, Associação dos Arquitectos
Portugueses, 1997, p. 87.
180

Nuno Portas, «A evolução da arquitectura

moderna em Portugal: uma interpretação»,

in: Bruno Zevi, História da Arquitectura Moderna.
Volume II. Lisboa, Editora Arcádia, 1973, p. 714.
181

Ver os folhetos O Novo Edifício da Faculdade

nele se viriam a instalar devendo, por isso, dar-lhe dignidade e valorização tais, que
embora se não pudesse impor pelo seu volume de construção em presença de
outros grandes edifícios universitários, se destacasse, apesar de tudo, pela sua traça,
localização e apresentação»181.
Na realidade, essa presença foi reconhecida pelos próprios arquitectos.
Na entrevista concedida em 1971 à revista Arquitectura, Cristino da Silva recorda a

de Direito da Cidade Universitária [de Lisboa]

sua formação clássica. Na Escola de Belas-Artes de Lisboa, José Luís Monteiro «exigia

e O Novo Edifício da Reitoria da Universidade

só o clássico». Assim: «Todos os arquitectos da minha geração, até ao final da

de Lisboa editados pela Comissão Administrativa
das Novas Instalações Universitárias,
respectivamente em 1957 e s.d..
182

Cristino da Silva, entrevista concedida a

Arquitectura, Lisboa, n.° 119, Jan. e Fev. de
1971, p. 3.
183

Cottinelli Teimo, «Arquitectura nacional -

arquitectura internacional», 1.° Congresso

guerra, pode-se dizer, que foram especializados em Arquitectura clássica.»182 Num
dos projectos de prolongamento da Avenida da Liberdade pelo Parque Eduardo VII,
em Lisboa, concebidos em 1936-1938, Cristino da Silva desenhou uma praça com
um arco de triunfo, seguindo uma ideia de Salazar.
Na interessante, embora complexa, tese apresentada ao I Congresso Nacional
de Arquitectura (1948), Cottinelli Teimo referiu-se à herança clássica de modo pouco
linear, sobretudo tendo em conta o projecto que realizara para a Cidade Universitária

Nacional de Arquitectura. Maio-Junho de 1948,
Lisboa, Sindicato Nacional dos Arquitectos,
1948, pp. 61-65.
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de Coimbra, uma vez que criticou o neoclassicismo da arquitectura soviética, mas
apreciou as «soluções novas» encontradas pela «Itália do tempo de Mussolini».183

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6._
Arte autoritária ou totalitarismo
incompleto?

O apelo totalitário
A institucionalização do Estado Novo e a difusão dos seus princípios originou,
no campo artístico, um debate polarizado em várias questões: Devia o novo regime
controlar a actividade artística? de que modo? pela regulamentação estrita ou pela
propaganda e persuasão? devia adoptar uma corrente oficial? cabia-lhe combater
o modernismo ou simplesmente desfavorecê-lo? Estas questões, actuais no plano
europeu, obtiveram respostas muito diversas em Portugal ao longo dos anos trinta.
A reacção tradicionalista, assente em preconceitos políticos e em normas de bom
gosto e até de bom senso, criou condições para o surgimento de uma «arte do
regime», exemplarmente reclamada por Portela Júnior, em 1936, na sequência de
uma viagem de estudo ao estrangeiro, realizada três anos antes, como bolseiro da
Junta Nacional da Educação:
[...] cumpre ao Estado o direito e o dever de não perder oportunidade
de intervir por intermédio dos seus organismos idóneos sempre que se
pretende imprimir um carácter oficial a qualquer demonstração artística.
[...] Impõe-se a formação duma nova mentalidade artística conjugada neste
sentido sob a influência da acção disciplinadora do Estado.184
Portela Júnior apontava, deste modo, para um enquadramento totalitário da
actividade artística, cuja máxima expressão ocorreu sob os regimes nazi e
estalinista. Em Portugal, a «acção disciplinadora do Estado» foi facilitada pela
aproximação voluntária de uma parte dos artistas, mas a rigorosa imposição de
uma «arte oficial» (através da exclusão e da perseguição dos artistas plásticos
«degenerados» e de um apertado controlo estético da arquitectura) ficou por
alcançar, mesmo no seio do aparelho político. A função propagandista atribuída
184

à arte por Salazar, sem dúvida considerável, ficou muito aquém da que se verificou
naqueles regimes.
Hitler afirmou num congresso do Partido Nacional-Socialista, em Nuremberga,
em 1935, que, pertencendo a arte ao povo, não podia tornar-se o luxo de alguns.
Afirmação semelhante proferira Lenine quinze anos antes, acentuando a necessidade
de, em conformidade com aquele princípio, a arte ser compreendida por todos.
Esta ideia teve como corolário lógico o investimento maciço em propaganda, à qual

[Severo] Portela Júnior, Arte Antiga, Arte

Moderna. Relatório apresentado à Junta de
Educação Nacional. Lisboa, 1936, pp. 80-81.
O texto encontra-se datado de «Madrid, 1933».
Em Espanha, ouviram-se apelos no sentido da
criação de um Ministério da Propaganda.
Giménez Caballero (1899-1988) afirmou essa
prioridade com entusiasmo ainda antes da
Guerra Civil, enquanto se referia à crise da arte
Ocidental, criticava o cubismo, afirmava a

a arte se subordinava. Nesta conformidade, a dotação financeira do Ministério da

supremacia da arquitectura sobre as restantes

Propaganda e da Cultura da Alemanha, em 1937, ultrapassou a do próprio Ministério

artes, destacava a função propagandista da arte

dos Negócios Estrangeiros.185
Ao invés, Oliveira Salazar, questionado em 1933 sobre os apoios concedidos
pelo Estado Novo ao fomento artístico, desculpou-se do fraco investimento com

e sublinhava a estreitas relações entre o Estado
e a arte. (Angel Llorente, Arte e Ideologia en el

Franquismo, 1936-1951. Madrid, Visor, 1995,
pp. 25-26.)

uma curiosa metáfora, que relegava a arte para o campo das coisas supérfluas: não
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se pode pedir a um pobre sem camisa que vista sobrecasaca.

e 171.

Igor Golomstock, L'Art Totalitaire, pp. 168
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Esta atitude não impediu alguns artistas de reclamar uma intervenção mais
efectiva sobre a actividade artística. Raul Lino fez questão de presentear o presidente
do Conselho com um exemplar do seu livro Casas Portuguesas e, na sequência
da

entrevista

concedida

a

António

Ferro,

de

felicitá-lo

pelo

apoio

ao

«reaportuguesamento» da arquitectura e pelo «repúdio inflexível de estrangeirismos
perniciosos». «Exalta-me a ideia - escreve em 23 de Agosto de 1933 - de ver
finalmente levantado o dique oficial que era necessário opor à invasão do estilo
mecânico, uniforme e rebaixador do sentimento nacional».186 Animado com a
experiência fascista, como mais tarde haveria de se deixar fascinar pela nazi, Raul
Lino atribuía ao Estado não só o direito mas o dever de intervir na arte. Em artigo
publicado no Diário da Manhã, em 1934, Ruy Coelho perguntava, dando por
adquirida a intervenção política na música: «Deve o Estado, em Portugal, fortalecer
e apoiar a corrente "formalista", ou a corrente "nacionalista"?...»187
No entanto, a sujeição da criatividade pessoal a normas morais e estilísticas e
aos «superiores interesses» do País encontrou resistências, mesmo dentro dos críticos
da corrente moderna. A conservadora revista A Arquitectura Portuguesa reproduziu,
em 1934, um trecho do periódico Je Suis Partout criticando a resolução nazi de
obstar ao desenvolvimento do modernismo. O artigo, não subscrito, intitulado Arte

escravizada?... não seria arte, afirma liminarmente o princípio da liberdade criativa
em qualquer arte: «uma arte regulamentada, codificada, cercada de limitações é
uma arte fossilizada, e morta»188. Nas páginas seguintes, lamentando os «enxertos
modernistas» que se infiltravam no Minho, Péris preveniu que não desejava «pedir
providências a ninguém, nem reclamar, nem protestar». Muito menos pretendia ver
«formar-se alguma comissão encarregada de ir pedir ao governo novas restrições à
liberdade do trabalho, novas algemas, novas tentativas de codificar, regulamentar,
enclausurar o que se tenta fazer em matéria de construção civil». No entanto, através
da propagandae da persuasão seria possível «reduzirão mínimo» o número desses
«enxertos modernistas».189
Ainda em 1934, Axial defendeu princípios semelhantes: o artista procura a
Verdade, e esta só se alcança na mais completa liberdade, através do exercício do
livre arbítrio. Sem a dúvida, metodicamente usada, em vez do «progresso», haveria
apenas «estagnação». O antigo deveria, na sua opinião, ser estudado e conservado,
mas não imitado. Cada época tem que forjar a sua própria identidade artística e a
do presente inclui o modernismo. No ano seguinte, o mesmo autor verberou a
«feição modernista da arte arquitectural» que se vinha difundindo por todo o lado,
mas nem por isso deixou de afirmar o primado da liberdade criadora. Parecia-lhe
tão inaceitável a imposição do novo modelo artístico como a obrigatoriedade de
186

AN/TT, Arquivo Oliveira Salazar: AOS/CP-156,

respeitar os «modelos», as «ordens» e os «estilos tradicionais». «Haja uma

pasta 4.3.7/21, folhas 136-138 e 140-141.
Transcrevemos as duas cartas na nota biográfica
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Cit. por Fernando Lopes-Graça, A Caça aos

reconsideração para que se não imponha o nudismo absoluto, nem o nacionalismo
sentimental - clamava este articulista dê-se liberdade, até, para compor no clássico,
quando isso dê gosto ao artista e exprima a vontade do cliente. Mas imposições

Coelhos e Outros Escritos Polémicos. Lisboa,

que comprimem, que constrangem e se tornam impertinentes, devem cessar.»190

Edições Cosmo, 1976, p. 165.

Ao Estado deveria competir apenas, na sua perspectiva, a fiscalização das «condições
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«Arte escravizada?... não seria arte»,

A Arquitectura Portuguesa, Lisboa, ano 27,
Junho 1934, p. 68.

técnicas gerais» e a orientação «nos casos em que se apresentam soluções ilógicas,
exageros dissonantes ou evidentes erros, que convenha corrigir, mas nunca condenar
uma solução porque esteja filiada neste ou naquele estilo ou em nenhum estilo».
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Em final da década de trinta, no apogeu dos regimes nazi e fascista, estes
problemas adquiriam particular acuidade. Radicalizando progressivamente o discurso,
a revista A Arquitectura Portuguesa chegou, em 1938, a propósito de uma «moradia
portuguesa» de António Varela, a reclamara imposição oficial de «um cunho bem
português [...] para as residências de campo e praia em certos locais mais pitorescos»,
como aliás sucedia «lá fora aos estilos regionais característicos».191 José Bacelar
entrou no debate em 1941 com um livro intitulado Arte, Política e Liberdade.
O escândalo da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, de Pardal Monteiro, e o furioso
ataque de Arnaldo Ressano contra o modernismo estavam ainda bem presentes.

A Exposição do Mundo Português patenteara uma notória uniformidade estética.
Tornava-se assim oportuno discutir a possibilidade e a conveniência de uma «arte
política» e a importância da liberdade criativa.
Na opinião de José Bacelar, existe uma cisão profunda entre a arte e a política.
Por um lado, não há arte sem liberdade; por outro, aos políticos apenas convém
uma arte instrumentalizada. O artista cioso da sua independência não reconhece
aos políticos o direito de o «orientar» ou «aconselhar»192. Com «o pretexto de
beneficiar a arte», o político procura apenas impor os seus interesses e pontos de
vista; interessa-lhe menos o «valor artístico» do que os assuntos e modos de
representação. Por isso, «as coisas de arte» não podem ser «apreciadas e orientadas
a partir do ponto de vista mesmo da política». Só em épocas marcadas por «grandes
remodelações sociais», como a que se verificava então, escreve José Bacelar, é que
se nega a «independência do artista»193.
Parece evidente que os apelos mais insistentes para uma intervenção estatal
coincidiram com a ascensão dos regimes nazi e fascista. Depois da II Guerra Mundial,
a liberdade criativa retomou o seu estatuto indiscutível, apesar de, através das
inúmeras encomendas, o Estado continuar a agir sobre a expressão artística.
Os arquitectos presentes no Congresso de 1948 repudiaram, quase unanimemente,
«quaisquer imposições de estilos ou feições tradicionais». Nesta oportunidade,
Cottinelli Teimo, que voltara a experimentar a linguagem moderna, não se atreveu
a propor qualquer controlo estatal, mas também não defendeu a completa
independência do artista. Parecia-lhe ainda razoável solicitar uma «liberdade
condicionada ao conselho e crítica de um tribunal de arquitectos», à «mais severa
autocrítica» dos autores e a uma «nobre atitude de independência» perante o
antigo e o moderno.194 No entanto, a sua posição encontrava-se já completamente
ultrapassada pela nova geração de arquitectos.

A intromissão do Estado
Apesar das evidentes intromissões do Estado na expressão artística, alguns
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autores, sem recusar este facto, preferem acentuar o papel livremente desempenhado
193

por arquitectos e artistas plásticos na imposição de um estilo. Nuno Portas defende
que o «monumentalismo de estafe» da Exposição do Mundo Português foi
«concebido, ao que consta, com entusiasmo (em vez de submissão ou vergonha,
como se chegou a fazer crer)». O Estado obteve «o consenso dos seus arquitectos»
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sem necessitar de o impor.195 Na sua opinião, os arquitectos do primeiro modernismo,
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mais do que dominados, foram convertidos. No mesmo sentido, Pedro Vieira de
Almeida acha que a feição portuguesa foi imposta pelos arquitectos.196
Pelo contrário, NunoTeotónio Pereira responsabiliza o «regime», quer dizer, o
Estado.197 Ao nível do controlo da arte e dos artistas, o confronto entre Portugal, a

João Vieira Caídas, ob. cit., p. 98:

«A imposição de um estilo nacionalista a partir
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prosseguiram as mesmas orientações, «embora em menor grau». Seria o caso de
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Portugal, cujas obras públicas estariam sendo afectadas por esta atitude.198

selecção). Porto, FAUP Publicações, 1996, p. 18.

A influência que o Estado Novo manteve, enquanto encomendante, na feição
estética e política da escultura parece indiscutível, embora nem sempre fácil de definir.
Gustavo Bastos, conhecedor directo dessa realidade, considera que ela estava bem
presente no espírito do artista como condição fundamental para obter trabalho.199
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Na sua opinião, estas circunstâncias induziam nos artistas uma atitude de
subserviência política e estética. Em face das escassíssimas encomendas privadas,
os pintores e os escultores inclinavam-se, por razões económicas, perante o que se
pode designar uma estética oficial. Assim, não surpreende que exista no Arquivo
Histórico do Ministério da Justiça, como provavelmente noutros ministérios, uma
pasta com pedidos de trabalho de escultores, formulados em «tom de súplica», nos
anos de 1955 a 1973, aproximadamente.201
O exaustivo estudo que dedicou aos tribunais construídos durante o Estado
Novo autorizou António Nunes a afirmar «a existência de mecanismos de controlo
ideológico, aparentemente inexistentes, porquanto difusos»:202 Conselho Superior
de Obras Públicas, Ministério da Justiça, etc.. E no entanto, muitos artistas negam
esse facto, quer porque trabalharam na fase final do Estado Novo, quando os
mecanismos de conformação estética e ideológica afrouxaram, quer porque seguiam
por vontade própria o padrão oficial. Nas artes plásticas destinadas a edifícios
públicos, era corrente que o ministro ou alguém mandatado para o efeito indicasse
o tema, deixando ao artista o trabalho de ideação.
O controlo governamental da actividade dos artistas nas obras públicas ressalta
com clareza de uma passagem das Conversas com Sarah Afonso. Duarte Pacheco,
que conhecia Almada Negreiros do liceu, convidou-o a realizar os frescos das gares
marítimas de Alcântara, aliás mal remuneradas. O ministro das Obras Públicas pediu
paciência para este facto e prometeu-lhe que haveria de pintar a da Rocha do
Conde de Óbidos. Mas a morte de Duarte Pacheco modificou radicalmente a situação.
O seu sucessor, José Frederico do Casal Ribeiro Ulrich, não gostava da pintura de
Almada e achava por isso razoável que o Estado deixasse de o considerar nas
encomendas. Apenas cinco anos decorridos e mediante alguma pressão é que os
frescos da gare da Rocha do Conde de Óbidos lhe foram concedidos.203 Segundo
Cristino da Silva, também Eduardo de Arantes e Oliveira obstou durante muito
tempo à colaboração de Almada Negreiros.204
Todas estas circunstâncias levam-nos a pensar na existência de uma censura
interior, ou, como refere Nuno Portas, de uma «imposição interiorizada», que obrigava
os arquitectos, talvez mais do que os outros artistas, «a falar com uma voz que não
era a sua»205. O controlo exercido pelos organismos públicos foi denunciada em
duas comunicações ao 1.° Congresso Nacional de Arquitectura. Porfírio Pardal
Monteiro aludiu aos seus caminhos subtis mas férreos:
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mento, da capacidade de compreensão ou do «gosto» do julgador, o Arquitecto
corre, em boa percentagem dos casos, sérios riscos de ver rejeitada a sua
concepção; e quantas vezes tal rejeição vem acompanhada de comentários
ou de conselhos «paternais», formulados com bonitas palavras pelo infor
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mador ou pelo julgador no sentido de chamar o Arquitecto ao «bom caminho»,
isto é, àquele que o conselheiro considera digno de ser percorrido.206
Esta estratégia censória não significa, porém, menor firmeza. «A sentença é
quase sempre sem apelo, criando, por via de regra, no espírito do Arquitecto, o
desânimo, a revolta ou a tendência para a acomodação». A gravidade cresce nos
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casos em que «o juízo formulado sobre um projecto chega a ter o carácter de um
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"sua" criação liga, para sempre, a responsabilidade do seu nome»207.
Também Fortunato Cabral teve palavras duras para as «comissões e
subcomissões de Estética, de Arte, das Câmaras, do Estado», que, na ausência de
um regulamento preciso de competências, se arrogam o direito de intervir

subjectivamente em «assuntos de carácter estético», relativos tanto ao projecto de
arquitectura como às «decorações ou pormenores artísticos».208
Em entrevista concedida em 1972, Francisco Keil do Amaral enumerou vários
casos de repressão oficial da arquitectura moderna. «Os episódios são tantos recorda - que gastaria toda a noite a contá-los! Desde os projectos chumbados
"porque as fachadas não eram suficientemente portuguesas", às exigências
camarárias de apresentar de cada projecto várias fachadas de feições diferentes
para escolherem uma; às pressões oficiais sobre o director da Escola de Belas-Artes
do Porto, para impedir os alunos de fazerem arquitectura moderna; às intenções
esboçadas de mandar demolir a moradia moderna que o Maurício de Vasconcelos
construiu na Avenida do Aeroporto; etc., etc., etc..»209
Não era a primeira vez que Keil do Amaral abordava publicamente o assunto.
Em 1948, entre as «maleitas da arquitectura nacional», incluíra o desrespeito pela
individualidade criativa do artista. Serviu-lhe de exemplo a atitude da Câmara
Municipal de Lisboa, que impôs normas estilísticas para os imóveis a construir na
Avenida António Augusto de Aguiar. O meio escolhido era simples: «os projectos só
poderiam ser feitos por arquitectos de mérito reconhecido pela Câmara». Contestada
esta intolerável prerrogativa, pretendeu aconselhar os arquitectos «a inspirarem-se
no Palácio Ludovice, no edifício da Companhia das Águas, num prédio setecentista
da Rua dos Bacalhoeiros... um imbróglio dos diabos» - comenta Keil do Amaral.
Alguns aceitaram entrar neste «jogo de adivinhas», crucial para conseguir a
aprovação dos projectos. Jogo que, no entanto, se restringia às fachadas, «porque
as plantas eram fornecidas pela Câmara, a título de sugestão é certo, mas fazendo
notar que julgava difícil melhorá-las»210. Nestas circunstâncias, não era raro que
um anteprojecto fosse aprovado ou reprovado só porque os burocratas ou os políticos
achavam «as fachadas bonitas ou feias».211
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Na verdade, o Estado Novo não hesitou, desde cedo, em impor normas artísticas
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casassem o «carácter moderno» e a «tradição nacional» e se exprimisse o «sentido
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clássico» da arte

portuguesa.212

E, em 1936, o regulamento do concurso para o
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projecto do pavilhão destinado à Exposição Internacional de Paris exigia uma síntese
211

entre moderno e português, apesar de o vencedor, o mesmo Keil do Amaral, a
considerar impossível.213

de 1948, p. 25.

No imediato pós-guerra, a acentuação do combate político repercutiu-se na
arte. O Estado Novo, que procurara promover as correntes do seu agrado, encetou
medidas repressivas esporádicas. Em 1947, investiu sobre a 2
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Exposição Geral

de Artes Plásticas, organizada pelo sector intelectual do Movimento de Unidade
Democrática em alternativa aos salões do SNI. Obedecendo às ordens do ministro
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de Mário Dionísio, Júlio Pomar, Rui Pimentel, Avelino Cunhal, Maria Keil, Louro de

213

Almeida, Nuno Tavares e Manuel Ribeiro de Pavia.214 No mesmo ano, destruiu o

Novo, p. 124.

fresco de Júlio Pomar no Cinema Batalha, do Porto.215 E no ano seguinte impôs a
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impor um estilo nacional e mesmo portuense às novas edificações»216, tendo para
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NunoTeotónio Pereira com a colaboração
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O gosto bem definido de Hitler e a ausência dele em Mussolini reflectiram-se
no panorama artístico nazi e fascista.218 Poder-se-á dizer o mesmo de Salazar?
Artur Portela acha que sim. Na sua opinião, há «não apenas uma arte sob o
salazarismo, mas uma arte salazarista», que se encontra plasmada na Exposição do
Mundo Português, concebida estrutural e esteticamente pelo presidente do Conselho
e difundida pelas obras públicas tuteladas por Duarte Pacheco. Em termos estilísticos,
caracterizar-se-ia pela «subjacência de Seiscentos, que, reivindicando-se nacionalista,
é afinal um neofilipino».219 Consideramos esta opinião discutível.
Apesar de se conhecerem alguns dos gostos de Salazar em matéria artística e
de João Medina afirmar que ele «detestava a arte e os artistas»220, encontram-se
por estudar profundamente as suas preferências e o papel político e ideológico que
concedia à arquitectura e às artes plásticas. Questionado directamente sobre o
primeiro aspecto, respondeu a Christine Garnier com a actividade do Governo:
- Gosta verdadeiramente da arte, senhor Presidente?
Salazar, que estava com a cabeça apoiada às costas da poltrona tem
um sobressalto de indignação.
- Sem dúvida! - replica. - Se a arte não me impressionasse profunda
mente não teria defendido com tanta persistência o nosso património
artístico, abandonado há dezenas de anos, nem teria cuidado do restauro
de monumentos, de igrejas, de palácios nacionais e de museus. [...]
- [...] António Ferro contou-me que tentou em vão converter V. Ex.a ao
cubismo e à arte abstracta. Por mais que ele garantisse que o equilíbrio
nasce da audácia, V. Ex.a virava em todos os sentidos, com ar de irónica
comiseração, os desenhos sobre-realistas que lhe mostrava. Contudo,
Sobre os gostos e a formação artística

218

de Hitler, ver Peter Adam, Artofthe ThirdReich,

V. Ex.a não repeliu os trabalhos dos jovens artistas de vanguarda. «A arte
viva, dizia V. Ex.a, prestava-se talvez à projecção do espírito nacional»...221
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«Salazar sorri, com aquele sorriso complexo que desconcerta», anota Christine
Garnier, e, aceitando por fim a questão, afirmou melifluamente o seu agrado por
«tudo o que é belo e inteligente».222 Mas é a dimensão política da arte que lhe interessa.

Portuguesa, 1987, pp. 130-132.

Por esse motivo, o presidente do Conselho citou, modificando uma ou outra palavra,
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o discurso de encerramento da Exposição de Obras Públicas, em 1948:
Seria lamentável que nós não deixássemos por herança - já não digo
orgulhosamente um estilo - mas uma maneira bem portuguesa e bem
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actual ou, exprimindo-me de outra forma, que através da multidão de

Recorde-se que Salazar frequentou no Seminário

obras edificadas não ficasse, contrastando com a ameaça materialista, a

de Viseu, durante o ano lectivo de 1904-1905,

marca de uma época de sacrifício e de trabalho intenso.

uma cadeira de arquitectura, que cumpriu com

distinção. (Franco Nogueira, Salazar.
Volume II - Os Tempos Áureos [ 1928-1936].
Coimbra, Atlântida Editora, 1977, p. 18.)
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Em conversa com Franco Nogueira, em 1968,

Salazar cala-se um instante e acrescenta:
-

Num país tão desprovido como o nosso, não temos o direito de

perder um só artista digno deste nome. Portanto, é nosso dever proteger
os homens de talento, ainda que sejam inimigos do regime!223

foi mais explícito, demonstrando apreço pelos
pintores Henrique Medina e Eduardo Malta.
Afirmou, nessa ocasião, que o primeiro seria
mais«exacto» e o segundo teria mais «fulgorde

arte». No entanto, parece que considerava Maria
Helena Vieira da Silva um «deslumbramento».

Estas questões, tão pertinentes do ponto de vista político, não eram descabidas
no campo do que se pode designar a teoria artística de Salazar. Na entrega dos
prémios literários do Secretariado Nacional de Informação, em 21 de Fevereiro de
1935, o presidente do Conselho afirmou a responsabilidade moral e social como

(Franco Nogueira, Um Político Confessa-se.

limite da criação artística, superior à própria sinceridade do criador. Não bastava

Porto, Livraria Civilização, 1986, p. 282.)

ser sincero; era obrigatório que fosse verdadeiro e justo.224

223

Christine Garnier, ob. cit., p. 116.

224

Franco Nogueira, Salazar. Vol. II. Coimbra,

Atlântida Editora, 1977, pp. 314-315.
225

Margarida Souza Lôbo, «Cristino da Silva

e o urbanismo», In: AA.VV., Luís Cristino da

Silva, Arquitecto. Catálogo da exposição. Lisboa,
CAMJAP da Fundação Calouste Gulbenkian,
1998, p. 131.

46

Merece destaque a já referida intervenção de Salazar no plano de prolongamento
da Avenida da Liberdade pelo Parque Eduardo VII, em Lisboa. Segundo Margarida
Souza Lôbo, deve-se-lhe a sugestão de substituir o palácio da justiça e um
monumento à República, previsto em 1931 e 1934, por um «Arco de Triunfo
destinado a glorificar os obreiros do Ressurgimento Nacional», que Cristino da
Silva adoptou no projecto de 19 3 6.225 No entanto, o que se encontra de «oficial»
na arte do Estado Novo não resultou da intervenção directa de Salazar mas da

acção, nem sempre concertada, de diversas individualidades e instituições: Duarte
Pacheco, como ministro das Obras Públicas e Comunicações; António Ferro, à frente
do SPN/SNI; arquitectos como CottinelliTeimo e Cristino da Silva; o Conselho Superior
de Obras Públicas; etc.. Também se devem levar em conta as condições favoráveis
de recepção pública da grandiosidade arquitectónica e do naturalismo historicista
das artes plásticas.
A Exposição do Mundo Português constituiu um importante momento de
definição estética do Estado Novo. A reunião de dezassete arquitectos, quinze
engenheiros, quarenta e três pintores, além de dezenas de decoradores e auxiliares,226
propiciou a troca de experiências e a afirmação de um novo gosto que, segundo
Cristino da Silva, «marcou uma época extraordinária no sentido da unidade
arquitectónica» e influenciou «até o próprio gosto da população»227.

A recusa do modernismo?
Em Portugal, a emergência do modernismo arquitectónico ao longo dos anos
vinte adquiriu maior visibilidade com as obras públicas levadas a cabo pelo Estado
Novo no início da década seguinte. A sua maturação, embora mais lenta do que na
pintura, motivou desde cedo a crítica (e até o sarcasmo) dos periódicos portugueses.
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As objecções foram adquirindo um sentido político e ideológico, até confundirem o

do Mundo Português», in: F. Santana

racionalismo internacional com a ameaça comunista. Este fenómeno, extensível à

e E, Sucena (dir.), Dicionário da História de

generalidade das artes, constitui um dos traços mais significativos do que

António João da Costa Bispo, «Exposição

Lisboa. Lisboa, Carlos Quintas & Associados,
1994, pp. 369-370.

habitualmente se designa por «reacção tradicionalista».
227

A politização do modernismo evidenciou-se em 1933, quando Raul Lino, o
adversário mais persistente desta corrente, reclamou a proibição superior do

Cristino da Silva, entrevista a Arquitectura,

Lisboa, n.° 119, Janeiro e Fevereiro de 1971, p. 8.
228

Entrevista ao Diário de Lisboa, cit. por Nuno

«internacionalismo»,228 relacionando-o com o materialismo e o marxismo. Esta

Portas, in Bruno Zevi, História da Arquitectura

posição, inseparável da sua ideologia conservadora,229 não constitui um caso isolado.

Moderna, p. 721.

No mesmo ano, que parece ter sido de viragem no debate arquitectónico, a revista
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A Arquitectura Portuguesa colocou em confronto duas conferências proferidas em

Nacionalista da Arquitectura. Porto, FAUP

Paris: uma, de Raymond Fischer, defendendo o modernismo; outra, de René Clozier,
a favor do regionalismo.230 No ano seguinte, O Século protestava também contra a
invasão do«kolossal», essa «sífilis arquitectónica», e o patrocínio que o Estado e a
Igreja lhe estavam dando. O «estilo moderno» não respeita «nem os estilos regionais,

Irene Ribeiro, Raul Lino, Pensador

Publicações, 1994, pp. 129-138. Sobre a atitude
de Raul Lino em relação ao modernismo,
ver também Paulo Varela Gomes, «Teoria da
arquitectura em Portugal: 1915-1945.
O modernismo e Raul Lino», Vértice, II série,
Lisboa, n.° 11, Fevereiro de 1989, pp. 67-79.

nem o clima, nem nenhum dos traços fundamentais dos meios onde se erguem
230

bisarmas, que mais parecem casernas ou fortalezas do que refúgios de gente viva»,

Raymond Fischer e René Clozier,

«A arquitectura moderna», A Arquitectura

e abusa do vidro e da linha recta, tomando desta a agressividade e a «rigidez

Portuguesa, Lisboa, ano XXVI, n.° 6,

sinistra».231 Em Janeiro de 1939, acentuando o ataque à arquitectura racionalista,

Junho de 1933, pp. 47-51; n.° 7, Julho de 1933,

A Arquitectura Portuguesa referiu-se aos «estilos amorfos e imbecis» importados

pp. 57-60; n.os 8 e 9, Agosto e Setembro de
1933, pp. 74-77 e 84.

do estrangeiro.232
A querela com o modernismo evidenciou-se em três ocasiões principais: a
construção do Liceu de Beja, projectado por Cristino da Silva (1930); a edificação
da Igreja de Nossa Senhora de Fátima e do seminário dos Olivais, em Lisboa, em
meados dos anos trinta; e as conferências de Arnaldo Ressano Garcia, em 1939.
Como tem sido inúmeras vezes mencionado, o debate suscitado pela expressão

231

«O "kolossal"», O Século, Lisboa, ano 54,

n.° 18737, segunda-feira, 14 de Maio de 1934,
p. 1.
232

«Uma morada portuguesa. Arq. J. António de

Aguiar», A Arquitectura Portuguesa, Lisboa, III
série, ano XXXI, n.° 46, Janeiro de 1939, p. 16.

moderna da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, de Pardal Monteiro, constituiu um

233

dos momentos decisivos do confronto entre tradicionalistas e modernistas. Em carta

Colaço utiliza-a também a propósito da

aberta ao cardeal patriarca de Lisboa, Tomaz Ribeiro Colaço protestou contra a

Esta distinção é marcante. Tomaz Ribeiro

arquitectura checoslovaca, que prefere
considerar anti-portuguesa em vez de,

fealdade e a ausência de portuguesismo. Assentando na existência de critérios

simplesmente, não-portuguesa. (Tomaz Ribeiro

universais e indiscutíveis de beleza, Ribeiro Colaço foi mesmo mais longe e

Colaço, «Arquitectura e religião. Carta aberta

considerou-a antiportuguesa.233
Nas conferências proferidas em 19 e 20 de Abril de 1939, Arnaldo Ressano
Garcia, presidente da Sociedade Nacional de Belas-Artes, expressou-se violentamente

de Tomaz Ribeiro Colaço ao Sr. Cardeal Patriarca
de Lisboa», A Arquitectura Portuguesa, Lisboa,
III série, ano XXXI, n.° 47, Fevereiro de 1939,
pp. 19-22.)
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contra a invasão excessivamente moderna, materialista e intrujista e a favor de um
«nacionalismo vigoroso e sensato» e do controlo governamental da expressão
artística. Arnaldo Ressano Garcia considerava o modernismo uma corrente
«internacionalista», «sem ideal, sem Deus e sem moral», que fazia parte de uma
ofensiva comunista contra a espiritualidade do Ocidente. Nessa medida, chocava-o
que a Igreja aceitasse essa linguagem nos seus templos. Na sua opinião, o moder
nismo partira da União Soviética numa ofensiva que tinha em vista atingir a própria
«espiritualidade cristã». A ele se opôs Hitler com grande determinação, travando a
«degenerescência» da arte alemã através de medidas rigorosas de controlo, que
merecem o seu acordo: exclusão das piores obras dos museus, incineração de muitas
delas, exibição de outras com intuitos educativos e censura prévia.234
Depois destes debates, realizou-se a Exposição do Mundo Português, que
evidenciou a inflexão no sentido do classicismo monumental e de um reforço da
pintura e da escultura académicas. Na apresentação pública, em Julho de 1939,
Cottinelli Teimo, perante a maqueta do empreendimento, teve oportunidade de
esclarecer que se trataria de uma exposição portuguesa e não internacional,
«independente das fórmulas arquitectónicas pré-concebidas» e portanto indiferente
«a uma crítica internacional, que nunca compreenderia nem sentiria as razões
sentimentais e estéticas da nossa orientação».235
Curiosamente, um dos melhores críticos deste patriotismo artístico acabou por
ser o próprio Cottinelli Teimo que, anos volvidos, foi, como referimos, ao Congresso
Nacional de Arquitectura criticar o portuguesismo fátuo. Não se limitou a
considerações artísticas. Tornara-se para si evidente que esta corrente, emergente
no início do século, se robustecera graças às circunstâncias políticas. O nacionalismo
e a bipolarização ideológica acirrara «um desejo político de diferenciação» que se
234

Arnaldo Ressano Garcia, «A pintura

avançada, Impressões de uma viagem a Paris»,
Brotéria, Lisboa, volume XXIX, Julho e Agosto

estendeu, «errada e desnecessariamente», na sua opinião, «ao campo das Belas-Artes e com estas ao da Arquitectura». Assim nasceu a ideia de que a arquitectura

de 1939, pp. 67-74 e 153-161. Sobre esta

se divide em nacionalista e internacionalista, «tomada esta palavra, infelizmente,

conferência e a sua repercussão, ver: «A pintura

num sentido político, com o significado de comunista.236

avançada: como Arnaldo Ressano Garcia a vê e
considera», Ilustração, Lisboa, ano XIV, n.° 327,

As razões da viragem operada por muitos arquitectos do modernismo para a

I de Agosto de 1939, pp. 16-17; António Pedro,

monumentalidade classicizante não se encontram, como sugerimos, totalmente

Grandeza e Virtudes da Arte Moderna: resposta

definidas. Ficou a dever-se sobretudo aos próprios arquitectos ou, antes, ao regime,

à agressão do sr. Ressano Garcia, folheto de
1939 republicado em Colóquio-Artes, Lisboa,

II série, ano XXXII, n. ° 87, Dezembro de 1990,

nomeadamente através das directrizes impostas por Duarte Pacheco? Admitindo
esta última interpretação, José Manuel Fernandes enumera várias circunstâncias

pp. 13-17; José-Augusto França, «Estratégias de

favoráveis: o desejo de um conjunto de arquitectos ainda jovens se afirmar

1939 no limiar da Exposição do Mundo

profissionalmente em obras importantes, patrocinadas pelo Estado; a formação

Português», Colóquio-Artes, Lisboa, II série,
ano XXXII, n.° 87, Dezembro de 1990, pp. 5-11;

académica destes arquitectos, muito imbuída ainda do edectismo e da estética

Artur Portela, Salazarismo e Artes Plásticas,

oitocentista e marcada pela «grande composição», pela monumentalidade e pela

pp. 61 e ss..

simetria; a apropriação algo superficial do movimento modernista; e o fenómeno

235

O Século, Lisboa, ano 59, n.° 20549,

domingo, 4 de Julho de 1939, pp. 1 e 6.
236

1 ° Congresso Nacional de Arquitectura,

pp. 61-65. No parecer acerca do projecto de lei
de conservação dos valores monumentais e
artísticos concelhios, apresentado em 30 de

internacional de contestação dos «excessos» modernos dos anos vinte, quer por
razões ideológicas (nos regimes totalitários e autoritários), quer devido às deficiências
construtivas observadas em muitos edifícios.237
Já terminada a II Guerra Mundial, a compreensão do modernismo continuava
inquinada por factores políticos. Em 1946, Júlio Dantas continuava a protestar

Março de 1948, Cottinelli Teimo já avisara contra

contra o «delírio de simplificação e de uniformização» que ameaçava «restituir

«o propósito, bem intencionado mas perigoso,

mos ao monólitoeà caverna». Os responsáveis tinham nome: Le Corbusier,Walter

de enveredar por um falso tradicionalismo ou
pseudonacionalismo arquitectónico». (Diário

Gropius, Perret, Loos, Erich Mendelsohn, entre outros. A sua leitura política é

das Sessões, Lisboa, suplemento ao n.° 139,

deveras

1 de Março de 1948, pp. 392-(1) a 392-(5).)

comunistas», a arquitectura modernista não foi criada nem exportada pelos «países

237

José Manuel Fernandes, «A arquitectura

entre o modernismo e o nacionalismo»,

in: António Reis (dir.), Portugal Contemporâneo,
volume 4, Lisboa, Publicações Alfa, 1990
(Copyright), pp. 285-286.
238

Júlio Dantas, «Reconstrução», O Primeiro de

Janeiro, Porto, 17 de Janeiro de 1946, pp. 1 e 3.
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surpreendente.

Embora

«aparentemente

subordinada

aos

dogmas

não comunistas da Europa central, alguns dos quais, como a Alemanha e a Itália,
se proclamavam retintamente anticomunistas». Apoiando-se numa obra de Max
Osborn, intitulada Nova Arquitectura Alemã, Júlio Dantas conclui que ela «é de
origem germânica, foi alimentada pelo nacional-socialismo, que a impregnou do
culto do colossal e do uniforme; e daí irradiou para todo o Mundo. Até nós cá a
temos» - conclui.238

Considerada capitalista na União Soviética e bolchevista no III Reich, a
arquitectura moderna chegou deste modo, em Portugal, a ser considerada nazi,
depois de longamente acusada de comunista. O ataque sistemático ao modernismo,
encetado pelos regimes totalitários, levou Anders Aman a fechar este ciclo de
conotações políticas, considerando-o uma expressão consistente da democracia.239
O estudo da Cidade Universitária de Coimbra exclui, contudo, qualquer intento
de simplificação destes problemas. As opções estéticas não partiam directamente
dos políticos, mas estes tinham um papel determinante na escolha dos artistas.
Por outro lado, dentro dos organismos estatais observaram-se conflitos de índole
artística. E, por fim, apesar do academismo imposto na Alta e até da discordância
do ministro das Obras Públicas, Alberto José Pessoa e João Abel Manta puderam
projectar em estilo moderno as instalações académicas, em meados dos anos
cinquenta.

__________________________ 7._

O programa nacionalista
do Estado Novo

Apesar da campanha de Joaquim de Vasconcelos contra as apreciações viciadas
pelo patriotismo, a procura de uma especificidade artística nacional tornou-se, na
segunda metade do século XIX, um tópico de crescente interesse, discutido sobretudo
a propósito do estilo manuelino e da existência de uma «escola portuguesa de
pintura» (representada pelas figuras maiores de Grão Vasco e de Nuno Gonçalves).
Enquanto historiador de arte, José de Figueiredo foi o verdadeiro iniciador de uma
corrente nacionalista que veio a florescer plenamente durante o Estado Novo,
sobretudo com Reynaldo dos Santos, que acabou por adoptar uma perspetiva
vincadamente nacional e essencialista da arte portuguesa.
Enquanto os historiadores procuravam no passado os elementos estruturantes
de uma identidade artística nacional, os críticos e publicistas incitavam os artistas
contemporâneos a nacionalizarem os seus trabalhos. Com maior ou menor clareza,
essa chamada acabou por reduzir a nacionalização da pintura à representação
naturalista e pitoresca de temas e paisagens portugueses. Na arquitectura, a tarefa
revelou-se mais complexa. As diferentes soluções nunca alcançaram a validade
incontroversa a que aspiravam os seus mais estrénuos defensores. Excluindo alguns
casos mais conseguidos, e onde precisamente a defesa da tradição é menos
arrogante, ficaram sobretudo formulações gerais com um valor que mal ultrapassa
o aspecto meramente ideológico. Razão tinha portanto Flórido de Vasconcelos ao
afirmar, em 1957, que: «Ninguém, até hoje, fez uma teoria da Arquitectura
Portuguesa em termos de Arquitectura.»240 Tomaz Ribeiro Colaço, por exemplo,
apesar da violência do ataque desferido contra a Igreja de Nossa Senhora de Fátima,
não conseguiu retirar o conceito de portuguesismo das ideias vagas, acabando por
propor como modelo a arquitectura de D. João V.241
Na realidade, o nacionalismo artístico não se concretiza apenas numa estética.
Em Junho de 1939, o editorialista de A Arquitectura Portuguesa discutiu a

239 Anders Aman, ob. cit., p. 247:

«O modernismo é a expressão consistente
da sociedade moderna, democrática».
240 Flórido de Vasconcelos, «Depois do

futurismo», Cidade Nova, Coimbra, V série,
n.os 1-2, Janeiro-Março de 1957, p. 78.
241 Tomaz Ribeiro Colaço, art. cit., pp. 19-22.
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possibilidade e a conveniência de o Estado adoptar nos pavilhões das exposições
internacionais

as

correntes

modernas,

apostando

no

tamanho,

ou

num

portuguesismo absoluto, resignando-se à dimensão permitida pela escassez de meios.
Do seu ponto de vista, ambas as soluções seriam aceitáveis porque «o que não
fosse português no aspecto seria português na afirmação».242
Na opinião de Irene Ribeiro, a verdadeira arte do regime salazarista não se

13
Cidade Universitária de Roma: Instituto de
Higiene, de Arnaldo Foschini (1933-35).
Fotografia do relatório da visita realizada

encontra na «monumentalidade classicamente "fascista" que só foi significativa nos
anos quarenta», mas, antes, «nos modelos ruralizantes, de um historicismo naciona
lista, folclórico e superficial». Ou melhor, usando o ponto de vista da autora, foi

pela CAPOCUC em Outubro de 1946.

nestes que se plasmou «o gosto dominante do poder instituído».243 Mas que significa

(NATCE.)

esta última afirmação? A que «poder» se refere? Aos ministros? A Oliveira Salazar?
Às elites sociais e económicas? Se nos situarmos nos anos quarenta, poderemos
afirmar que o modelo monumental obnubilou o «historicismo folclórico»? E como integrar
neste quadro a permanência do classicismo monumental nos edifícios dos tribunais?
Em 1936, A AFquitectura PoFtuguesa classificou os edifícios públicos em três
tipos: bairros sociais, «grandes aglomerados de edifícios votados a um fim comum
(blocos hospitalares, blocos universitários, etc.)» e edifícios públicos propriamente
ditos. Por sua vez, este último subdividia-se em três categorias: 1) «Palácios de
Estado», que, pela natureza dos serviços que albergam, reclamam «um ambiente

«Portugal lá fora», A Arquitectura

242

Portuguesa, Lisboa, ano XXXII, n.° 51,
Junho de 1939, p. 9.

monumental» (residência do Presidente da República, Parlamento, Tribunais,
Ministérios e Museus); 2) «grandes edifícios autónomos», que demandam «em
grandeza e especiais disposições uma arquitectura apropriada», nomeadamente

243

Irene Ribeiro, ob. cit., p. 137.

liceus e grandes escolas; 3) edifícios que albergam serviços públicos estatais de

244

«O problema dos edifícios públicos.

menor dimensão, que não carecem «de grande edifício isolado, dispendioso,

Para a sua solução utilíssimo seria seguirmos
o exemplo do estrangeiro», A Arquitectura

Portuguesa, Lisboa, ano XXIX, n.os 13-14,
Abril-Maio de 1936, pp. 39-40.
N. Portas, «A evolução da...», in: B. Zevi,

245

História da Arquitectura Moderna, vol. II, p. 719.
NunoTeotónio Pereira e José Manuel

246

Fernandes, «A arquitectura do fascismo em
Portugal», O Fascismo em Portugal. Actas.
Lisboa, A Regra do Jogo, 1982, pp. 533-551 ;

desproporcionado com o fim em vista» (registo civil, escolas primárias, repartições
várias, etc.). Neste último caso, em vez de adaptar conventos, por exemplo, seria
preferível construir «simples prédios- que a um tempo dariam a linha estética a
artérias urbanas e serviriam para instalar dignamente os serviços públicos que não
pedem palácio para se instalarem».244
Esta

diferenciação

tipológica

apresenta

evidentes

implicações

artísticas,

reconhecidas por diversos autores. Em 1973, Nuno Portas destacou o carácter
bifronte da arquitectura «oficial» do Estado Novo: o rústico, pretendendo reflectir

NunoTeotónio Pereira (com a colaboração de

«as raízes do povo»; o joanino, visando exprimir «as raízes do poder, o sumo do

José Manuel Fernandes), «A arquitectura do

império».245 Na verdade, tal como aconteceu por exemplo na Alemanha nazi, o

Estado Novo de 1926 a 1959», O Estado Novo

das Origens ao Fim da Autarcia, pp. 323-357.

Estado Novo desenvolveu modelos arquitectónicos diferenciados de acordo com a

A concepção hierarquizada da arquitectura levou

finalidade do edifício. A política de obras públicas, iniciada por Duarte Pacheco,

o Estado Novo a graduar a «dignidade» dos

promoveu não um mas vários estilos oficiais que, todos juntos, podem considerar-

edifícios dos tribunais em função da sua

-se as «arquitecturas do regime»: o solar seiscentista nos liceus; o estilo joanino e

categoria e da dimensão e importância
administrativa do núcleo urbano: os solares

pombalino nos prédios de rendimento urbano; o regionalismo («casa portuguesa»)

provinciais nas sedes de concelho, os palácios

nos bairros sociais, escolas primárias, pousadas, estações dos CTT; o neomedievalismo

nos Tribunais Superiores e soluções intermédias

e o neobarroco nos edifícios religiosos; o monumentalismo classicizante nas

nas sedes de distrito. O predomínio da gramática
clássica não impedia, porém, que os arquitectos,
seguindo indicações do Estado, procurassem
plasmar alguns atributos regionais,
nomeadamente os materiais e os elementos
decorativos. (António Manuel Nunes, Espaços

e Imagens da Justiça, pp. 105-106 e 178-180.)
247

«As pontes modernas construídas no nosso

país», A Arquitectura Portuguesa, Lisboa,
III série, ano XXIX, n.:; 13-14, Abril-Maio de
1936, pp. 41-42. O autor do artigo considera
pertinente a busca de linguagens artísticas

universidades e Palácios da Justiça.246
As correntes aqui enunciadas exprimem bem as diferentes facetas ideológicas
do Estado Novo. Em termos artísticos, a maioria pode conceber-se como o estertor
de correntes e problemáticas anteriores, nomeadamente o revivalismo e a «casa
portuguesa». Apenas o último modelo apresenta novidade efectiva em termos
estéticos e ideológicos, constituindo a expressão simbólica privilegiada do poder
estatal. A sua importância estende-se à construção de pontes. A revista A Arquitectura

Portuguesa destacou as «artísticas arcarias» em betão armado da ponte sobre o
rio Mondego, junto de Santa Comba Dão, concebida pelo engenheiro Ferrugento

específicas nas novas pontes de pedra: «Longe

Gonçalves e inaugurada em 1935. O maior apreço vai contudo para as pontes de

de pensar que se regressa a um sistema

pedra que, no caso das ferroviárias, se devem preferir às metálicas. Aquelas são

primitivo, apliquem-se pois os nossos

«sem dúvida mais caras», mas «eternas».247

engenheiros a criar novos modelos e a construir
"moderno" e "português" num ramo em que há
a prever grande desenvolvimento.»
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A diversificação tipológica não constitui uma novidade do Estado Novo.
Um grupo de alunos do Instituto Superior Técnico, entre os quais se encontrava

Augusto Cancela de Abreu, futuro ministro das Obras Públicas e Comunicações,
elaborou o projecto de uma casa de campo, publicado na revista Técnica Industrial
em Dezembro de 19 1 5.248 Os alunos pretenderam recriar o estilo «português antigo»:
alpendre, molduras nas janelas, chaminé trabalhada, arrebiques nos beirais, lambris
de azulejo, janela de canto e vasos de flores nas escadas. De acordo com a memória
descritiva, «a razão dessa escolha foi talvez unicamente o procurar manter as
tradições da nossa arte e não vir, com esta pequena construção contribuir mais
ainda, apesar de com mínima parcela, para a invasão crescente, lamentável e
ameaçadora do nosso país de tudo quanto é estrangeiro».
Estas palavras sugerem que a doutrina nacionalista, que fundamenta a defesa
da arquitectura de índole «portuguesa» desde final do século XIX, se tornara
preponderante, embora seja conveniente distinguir, como claramente se fará no
Estado Novo, entre as residências unifamiliares e os edifícios públicos. À «simplicidade
e elegância» que recomenda o estilo inglês, os estudantes preferem o estilo português

antigo, que «alia à sua beleza própria o cunho característico nacional que a nós
deve interessar e que devemos procurar manter». No entanto, as considerações
nacionais desaparecem das memórias descritivas dos projectos de um casino e de
um hotel, elaborados por outros alunos do mesmo estabelecimento de ensino.

Estabelecido o quadro de referência, é chegado o momento de encetarmos o
estudo da Cidade Universitária de Coimbra, procurando não perder de vista alguns
aspectos essenciais: a feição propagandista do empreendimento, o predomínio do
classicismo monumental na arquitectura e do naturalismo académico na pintura e
na escultura, o papel desempenhado pelos políticos, pela comunidade universitária

248 Boaventura Belo

et. ai, «Projecto de uma

e pela imprensa periódica, o lugar ocupado pelas correntes modernas e as atitudes

"casa de campo"», Técnica Industrial, Lisboa,

perante o património.

ano I, n.° 3, Dezembro de 1915, pp. 33-35.
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_1.______________
Cidade universitária:
urbanismo e ideologia

14
Vista geral de Coimbra.
(NATCE.)

As universidades não tiveram sempre uma dimensão urbana significativa.
Na Idade Média, implantaram-se no coração das cidades sem as modificar
substancialmente

do

ponto

de

vista

físico,

embora

dinamizando

as

suas

actividades tradicionais. Só tardiamente surgiu a ideia de que à organização do
ensino

universitário

devia

corresponder

um

planeamento

urbanístico

e

arquitectónico específico. No entanto, a conveniência de manter próximos os
serviços escolares conduziu a uma natural concentração de instalações. Assim
aconteceu, por exemplo, em Heidelberg, Oxford e Cambridge. Nestas duas últimas
universidades, a aglutinação sucessiva de colégios, reunidos em torno de vários
pátios, acabou por criar cidades universitárias avant la lettre. Esta localização
predominou até ao início do século XIX. Na Europa, as universidades coevas da
industrialização foram criadas no limite do aro urbano, encontrando-se hoje em
«posição semi-central» devido ao crescimento das cidades.1 Nos Estados Unidos,
surgiram os campus, completamente isolados da actividade urbana.
A primeira tentativa de estabelecer uma universidade fora da cidade, com
edifícios para ensino, estudo e residência, ocorreu em Viena, em 1365, e ficou a
dever-se ao arquiduque Rudolfo IV.2 O projecto inviabilizou-se, mas definiu um
objectivo. Nasceu a ideia de que conviria isolar a Universidade para melhor a
controlar. Em Portugal, António Ribeiro Sanches defendeu a criação de uma

cidadela universitária. Preocupado com a violência endémica entre os estudantes
de Coimbra, manifestada de forma exuberante no rancho da carqueja, e
quotidianamente verificada nas investidas sobre os caloiros, traçou em 1763 um
programa arquitectónico minucioso que configura uma verdadeira universidade-

-prisão: segregada, muralhada, militarizada.3 O controlo dos estudantes devia
estender-se aos tempos livres. A Universidade Real não seria já uma corporação,
antes estaria completamente sujeita às determinações estatais, servindo como
lugar de formação de funcionários públicos. As diferenças sociais entre estudantes
deviam apagar-se perante a sujeição ao Estado.
Ao contrário da cidadela de Ribeiro Sanches, que se pretendia isolada mas
não fora da cidade, o campus norte-americano buscou os amplos espaços rurais
1

Pierre Merlin, LVrbanisme Universitaire à

l'Etranger et en France. Paris, Presses de l'Ecole
Nationale des Ponts et Chaussées, 1995, p. 231.

para melhor planificar as instalações. As dificuldades de acesso resultantes deste
modelo

de

organização

espacial

conduziram

à

necessidade

de

construir

residências e outras infra-estruturas de apoio. Deste modo, o campus universitário
2

Maria Teresa Saraiva Pires da Fonseca Dias

da Fonseca, A Construção do Pólo 3 da

conduziu por vezes à criação de uma cidade no seu redor, como aconteceu em

Universidade do Porto. Porto, 1996, volume 3,

Harvard, Berkeley, etc.. O Morrill Act de 1862, ao permitir a atribuição de terrenos

p. 16. Dissertação de doutoramento,

federais para construir universidades públicas, favoreceu o surgimento de campus,

policopiada.
3

António Ribeiro Sanches, Método para

Aprender e Estudar a Medicina. In: Obras,
volume I, Coimbra, Por Ordem da Universidade,
1959, p. 113-121.
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que se converteram definitivamente em forma dominante nos Estados Unidos.
Espalhado pelo mundo, este modelo ora adquiriu a feição de «parque
urbano», ora evocou o «recinto monástico»; ora privilegiou uma arquitectura
revivalista, ora se deixou influenciar pelo Movimento Moderno. Na Grã-Bretanha,

após a II Guerra Mundial, também se difundiram as greenfield universities,
instaladas em zonas rurais, a vários quilómetros da cidade (5 km em Lancaster,
12 km em Edimburgo).
A manifesta carência de instalações, o apego à localização tradicional e o
intuito monumentalizante conduziram, em Coimbra, à adopção de uma cidade
universitária que, na sua origem, continha um atributo fundamental: as residên
cias estudantis, para as quais estiveram reservados os Colégios da Trindade e dos
Grilos. A convicção de Salazar de que devia preponderar o arrendamento
particular, de fortes raízes históricas, e a necessidade de aplicar integralmente o
espaço à função escolar, alterou a ideia inicial, convertendo-a naquilo que Luís
Reis Torgal chama uma «falsa cidade universitária».4 Ou seja: uma cidadela
impermeável às diversas funções urbanas, mas acolhendo a globalidade das
actividades escolares.
A indefinição semântica de cidade universitária permite a sua aplicação tanto
a aglomerações de raiz medieval como ao campus, e ainda ao projecto inovador
de Lovaina-a-Nova, um caso único dentro do urbanismo universitário. Em 1965,
as autoridades belgas decidiram criar uma «universidade francófona em território
valão». A directriz principal rejeitou o sistema de campus em benefício de uma
cidade concebida como um aglomerado tradicional de 50 000 habitantes no
máximo. De olhos postos em Oxford, Cambridge e Lovaina, a equipa liderada por
R. Lemaire conciliou no centro edifícios escolares, comerciais, administrativos e
residenciais, limitou a altura dos prédios, separou os tráfegos e privilegiou as
deslocações pedestres. Começada em 1971, Lovaina-a-Nova dispunha em 1994
de 260 000 metros quadrados de instalações. A sua singularidade apenas
encontra paralelo nalgumas cidades científicas soviéticas. Têm surgido dificulda
des relacionadas com a tutela da Universidade (considerada por vezes excessiva),
com a escassa percentagem de população não estudante (10% no início dos
anos noventa) e com o número de habitantes, que permanece aquém do previsto.
Mas a integração das actividades universitárias no tecido urbano e o conseguido
equilíbrio de vida convertem-na no mais significativo modelo anti-campus.
Em Coimbra, o conceito de cidade universitária presidiu a todas as propostas
de remodelação das instalações universitárias nos anos vinte e trinta, sem que
tivesse havido um debate significativo acerca do seu significado e da sua
adequação. Numa conferência proferida em 1928, Feliciano Guimarães (1885-1960), professor da Faculdade de Medicina, invocou com interesse os exemplos
de Paris, Milão e Madrid e a conveniência de os aplicar em Coimbra. A aglome
ração das dependências «num bairro» já permitiria falar de «uma Cidade
Universitária, como aspiram a construí-las hoje, numa clara visão dos tempos, as
nações que melhor marcam nos progressos do mundo».5 Mas convinha acentuar
a existência de vários tipos. Em Paris, havia «um bairro vasto, com edificações
próprias para alojamento exclusivo de estudantes». Em contrapartida, a Cittá

degli Studide Milão era «formada pela reunião dos estabelecimentos de ensino
secundário e superior da capital lombarda, num bairro excêntrico, extenso,
instalados em edifícios novos, de boa arquitectura, com jardins à frente, nos quais
se elevam, de onde em onde, monumentos a professores ilustres, já falecidos».
Em Madrid, projectava-se uma implantação periférica que «seria composta das
instalações da Universidade nova e de residências para professores e para

4

Luís Reis Torgal considera imprópria a

expressão cidade universitária porque o
conjunto edificado em Coimbra «não se integra

estudantes, num conjunto a que nada faltasse para uma intensa vida científica e

na concepção de um campus isolado da

uma boa formação intelectual e física da mocidade culta de Espanha».6

cidade, próprio para o ensino, o estudo e as

Para Feliciano Guimarães não estava em causa o modelo de cidade
universitária, cujas vantagens lhe pareciam evidentes, mas o tipo de instalações a

diversas formas de sociabilidade académica».
(Luís Reis Torgal, A Universidade e o Estado

Novo. 1926-1960. Coimbra, Livraria Minerva,

acolher nela. Discorda de um mero bairro de estudantes, como em Paris, mostra

1998, p. 136.)

alguma insensibilidade ao greenfield de Milão e deixa-se prender pelo projecto

5

de Madrid, unindo edifícios escolares e residenciais, alunos e professores, a

Coimbra. Conferência... Coimbra, 1928, p. 6.

«formação intelectual e física». «Parece-me ser esta - escreveu ele - a

5

Feliciano Guimarães, A Universidade de

Idem, pp. 6-7.
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organização preferível. Não vejo inconveniente de maior e considero, ao contrário,
de vantagem um viver mais estreito entre professores e entre alunos e a
convivência urbana de uns com os outros.»7
Como veremos adiante, foi em torno desta noção que se estruturaram os
«planos» de Ângelo da Fonseca e de Abel Urbano, a reclamação de Mário de
Figueiredo e a actividade das três comissões de obras. Em 1933, Ângelo da

15

Fonseca incitou à criação de uma «moderna Cidade Universitária». Abel Urbano,

Fotografia aérea da Alta antes das obras

no ano seguinte, subintitulou os seus artigos com a mesma expressão, que

da cidade universitária.
Ao centro o Paço das Escolas, ainda com
o pátio ajardinado e o Observatório

também ocorre na portaria que nomeou a primeira comissão (1934) e no título
do programa da segunda comissão (1940). Nem Oliveira Salazar lhe permaneceu

Astronómico.

indiferente. Em 1937, ao recusar o «espírito de mesquinha imitação» relativa

(NATCE.)

mente ao «que noutros países se está fazendo», reconhece implicitamente
algumas semelhanças.
Em 1939, Vergílio Correia, professor de História da Arte da Faculdade de
Letras, aludiu à presença secular da Universidade para lembrar que, em Portugal,
Coimbra continuava «a ser, por antonomásia, a Cidade Universitária»8. Mas não
era disso que se tratava, como teve ocasião de explicar quase quatro anos depois:
Cidade Universitária! O significado da expressão é novo. Contudo,
cidade universitária era Coimbra desde há quatrocentos anos, antes que
a designação fosse utilizada no sentido do actual de agrupamento de

edifícios subordinados a determinada orientação pedagógica e social.9
José Ramos Bandeira (1906-1991), professor da Escola Superior de Farmácia,
entusiasmado com a possibilidade de edificar uma cidade universitária em
Coimbra, discutiu o conceito em 1941.10 Na sua opinião, apesar de Salazar a ter
concebido como «o conjunto das instalações das diversas Faculdades, e as
Residências de estudantes», no «estrangeiro, tal denominação engloba umas
vezes os edifícios escolares e as Casas dos Estudantes, outras somente estas
últimas. A Cidade Universitária de Madrid é um exemplo do primeiro grupo, e a
de Paris representa o segundo».11 Mas o predomínio pertence à primeira acepção,
exemplificada também por Harvard.
A ideia de remodelar as instalações da Universidade nasceu e desenvolveu-se dentro da convicção de que o velho núcleo de edifícios prefigurava uma cidade
universitária e que esta organização espacial potenciava as virtualidades de
Coimbra «para a meditação e para o estudo».12 Por outro lado, impôs-se a crença
7

Idem, p. 7.

de que cabia ao Estado conformar física, moral e ideologicamente a juventude

8

Vergílio Correia, Obras. I - Coimbra. Coimbra,

universitária.

Por Ordem Universidade, 1946, p. 191.
9

Idem, p. 194. Sublinhado nosso.

10

José Ramos Bandeira, Cidade Universitária

de Paris e Instalações de Ensino Farmacêutico
no Bairro Latino, Coimbra, 1943; José Ramos
Bandeira, Cidades Universitárias, Coimbra,
1943.
11

José Ramos Bandeira, Cidades

Universitárias..., p. 7.
12

Idem, p. 5.

13

Diário das Sessões da Assembleia Nacional,

Lisboa, sessão de 11 de Dezembro de 1940, p. 144.
14

Excertos do discurso proferido por Carneiro

O

deputado

Artur Proença Duarte

(1894-1969) invocou esta

necessidade num discurso anterior à nomeação da CAPOCUC. Fora das aulas, os
estudantes
A

levavam

construção da

uma

vida

«dispersa»,

Cidade Universitária

sem

qualquer

enquadramento.

permitiria «preparar integralmente o

estudante, que há-de ter depois, na vida, uma função de orientador que há-de
pertencer às elites de um país, que são elas que conduzem e fazem progredir os
povos»13. A expressão «cidade universitária» foi prontamente adoptada portodos
os periódicos conimbricenses. O Notícias de Coimbra usou-a nas epígrafes de
todos os artigos sobre o assunto.
Foi também sob a égide da noção de cidade universitária, «ou mais
modestamente, Bairro Universitário», que, segundo Carneiro Pacheco, surgiu o
programa de

renovação das instalações da

Universidade de Lisboa. Esta

estruturação apresentava-se, aos seus olhos, em 1934, como a «corporização

Pacheco na cerimónia de posse do cargo

material, pedagógica e moral da própria Universidade».14 Mas já quatro anos

de vice-reitor da Universidade de Lisboa em

antes, Caeiro da Mata elaborara «um projecto integral de instalação universitária,

12 de Fevereiro de 1934. («A Universidade de
Lisboa», O Século, Lisboa, ano 54, n.° 18736,
domingo, 13 de Maio de 1934, pp. 1 e 4.)
15

Palavras de Carneiro Pacheco em relatório

elaborado em 13 de Maio de 1933. {Idem, p. 1.)
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que abrangia as residências de estudantes de ambos os sexos e campos de
jogos». Deste modo, procurava-se sanar «o desconforto, a má alimentação, as
instalações casuais, a ausência de cultura física, a falta de convívio», que tanto
prejudicava a formação física, moral e intelectual dos estudantes.15

0 enquadramento ideológico aqui brevemente sugerido veio a ser enunciado
pelo professor da Faculdade de Direito Luís Cabral de Moncada (1888-1974), em

O Século de 5 de Junho de 1934. Interessado na defesa das prerrogativas de
Coimbra, procurou mostrar que, devido à enorme importância pedagógica e
política das cidades universitárias, a sua construção não deveria restringir-se a
Lisboa. Para Cabral de Moncada, a ideia de cidade universitária remetia sobretudo
para uma organização corporativa do ensino superior.16 Neste aspecto, havia, do
seu ponto de vista, tanta razão para reclamar «a fundação de "cidades
universitárias"» como a «de bairros operários, de cidades industriais, ou, ainda, a
de grandes centros e entrepostos marítimos». No entanto, convinha atender a
algo mais do que o mero aspecto material. A cidade universitária «não é, apenas,
nem pode ser preponderantemente o mesmo que aglomerado urbano ou casario;
mas, sim, alma, forte corpo moral e uma organização corporativa de inteligências
e de dedicações, ao serviço exclusivo de fins e valores culturais».
O desenvolvimento de um modelo educativo sujeito aos «fins superiores do
Estado», no qual a Universidade deve funcionar como corporação orgânica do
regime, repercutiu-se no plano de Cottinelli Teimo.17 A vocação universitária para
formar elites encerrava sobretudo o desejo de as doutrinar e uniformizar em
termos políticos e ideológicos. Como defendeu Diogo Pacheco de Amorim em

16

L. Cabral Moncada, «Cidades

Universitárias», O Século, Lisboa, 5 de Junho
de 1934, p. 1. Cf. Luís ReisTorgal,

A Universidade e o Estado Novo. O caso
de Coimbra (1926-1961), Coimbra, Minerva,
1999, pp. 201-202.
17

Ver Luís ReisTorgal, «Da(s) crise(s) e do(s)

mito(s) da(s) Universidade(s)», Revista de

História das Ideias, Coimbra, volume 12, 1990,
pp. 7-17; Luís ReisTorgal, «A Universidade
e a classe dirigente durante o "Estado Novo"
português», in: Antonio Alvarez de Morales
e Constantino Garcia (recopiladores),

Las Clases Dirigentes, Madrid, Editorial de la
Universidad Complutense, 1992.
18

Diogo Pacheco de Amorim, «Oração de

sapiência - Da cultura geral do universitário»,

1951: «É preciso que a formação dos universitários faça deles um todo

Anuário da Universidade de Coimbra

suficientemente homogéneo para poderem dirigir a nação.»18

(1951-1952), Coimbra, 1953, p. 21.
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Cottinelli Teimo interpretou perfeitamente as virtualidades com que o regime
encarava a cidade universitária, concebida como um sistema de organização física do
ensino superior especialmente apto a centralizar as funções de ensino, investigação,
educação física e de formação moral e intelectual dos estudantes. A reunião de toda a
comunidade estudantil num mesmo espaço afastaria os seus membros de tentações
consideradas nefastas e facilitaria a inculcação ideológica, em parte obtida através
das opções urbanísticas, arquitectónicas e estéticas em geral.
A segregação urbana da Universidade, executada contra a tradição histórica,
alimentou-se também do imaginário bucólico de Coimbra. João Maria Porto, na
oração de sapiência proferida em 1940, ansiava por ver criada uma «atmosfera

pura de cultura e de vida social»19. No limite, à semelhança de Ribeiro Sanches, o
Estado Novo visionou uma cidadela universitária ou, para aplicar a infeliz
expressão de Ercília Pinto, usada noutro contexto e com outra intenção, um
«campo de concentração de escolares».20 No entanto, preferiu acentuar o
carácter paternalista da proposta, notavelmente expressa pelo pequeno periódico
16

A Voz do Calhabé, que em 1943 comparou a futura Cidade Universitária a um lar,

A rua de acesso ao Largo do Museu

onde os estudantes seriam irmãos e o reitor o pai respeitável.21

apresentava uma ligeira inclinação.
À esquerda, o Museu de História Natural;
à direita, o Colégio das Artes.
(NATCE.)

19

João Maria Porto, «Oração de Sapientia-

Alguns problemas da Universidade de hoje»,

Anuário da Universidade de Coimbra
(1940-1941). Coimbra, Universidade
de Coimbra, 1941, p. 22.
20

Ercília Pinto (1914-1980) nasceu em Aguada

de Cima (Águeda), vindo a falecer em Oliveira do
Bairro. Formada na Escola do Magistério Primário
de Coimbra. Nesta cidade, frequentou alguns
cursos deVerão da Faculdade de Letras, onde
chegou a cursar Ciências Pedagógicas,
e colaborou em vários jornais, nomeadamente na

Gazeta de Coimbra (desde 1942) e na Gazeta do
Centro. Escreveu também na revista Arquivo do
Distrito de Aveiro. Publicou catorze opúsculos
e livros entre 1940 e 1969, neles cultivando a
poesia, o teatro, a crónica e o conto.
Na conferência que realizou perante os alunos
estrangeiros do Curso de Férias, em 1943,
Ercília Pinto, que criticou veementemente as
obras de demolição em curso, referiu-se ao
«campo de concentração de escolares
irrequietos e irreverentes que é Coimbra
durante o tempo lectivo.» (Ercília Pinto,

Coimbra e os Estudantes. Conferência.
Coimbra, Edição da Autora, 1943, p. 5.)
21

S., «Cidade Universitária», A Voz do

Calhabé, Coimbra, n.° 226, 20 de Fevereiro
de 1943, p. 1.
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_______________ 2.
Os espaços escolares

Fundada em 1290, a Universidade sofreu durante quase duzentos e cinquenta
anos transferências sucessivas entre Lisboa e Coimbra, nesta última cidade
permanecendo em 1308-1338, 1354-1377 e por fim, a título definitivo, a partir de
1 537.22 Nos primeiros anos, enquanto não se concluiu o edifício mandado construir
por D. Dinis, as aulas decorreram em casas arrendadas na Alta, que dispunha então de
muitas devolutas devido ao despovoamento resultante da ida da corte de D. Afonso III
para Lisboa e da atracção exercida em tempo de paz pelas margens férteis do
Mondego e pela actividade comercial da Baixa. A localização dos primitivos Estudos
Gerais nas imediações da alcáçova, a sul da Praça da Porta Férrea, ficou comprovada
durante as obras do teatro académico em final do século XIX (ali realizadas antes de
se optar pela construção da antiga Faculdade de Letras, hoje transformada em
Biblioteca Geral). A qualidade dos vestígios encontrados nos alicerces mostra que
D. Dinis não se limitou a aproveitar casas existentes, antes promoveu novas
edificações.23 Em 1370, estudantes e professores alimentaram a esperança de
transferir a Universidade para uma área urbana mais livre. A anuência de D. Fernando
ficou porém sem efeito devido às dificuldades políticas e económicas resultantes das
guerras com Castela e da passagem dos estudos para Lisboa.
As instalações dionisinas arruinaram-se ao longo dos cento e sessenta anos em
que a Universidade permaneceu em Lisboa. Quando a Universidade regressou a
Coimbra, em 1537, D. João III pretendeu acomodá-la nos Colégios de S. Miguel e de
Todos os Santos e em casas alugadas na proximidade do Mosteiro de Santa Cruz,
onde também funcionaram algumas aulas. A Rua da Sofia, cuja abertura se iniciara
dois anos antes, converteu-se rapidamente num bairro escolar graças ao
estabelecimento de vários colégios. No entanto, a vida académica centrou-se na Alta,
em torno do Paço Real, porque foi aqui que a Universidade acabou por se instalar.
Os anos de 1540, que viram surgir vários colégios na Rua da Sofia, assistiram
também ao arranque das obras dos Colégios da Companhia de Jesus, dos Lóios e de
S. Jerónimo na Alta. Esta evidente bipolarização dos espaços académicos diminuiu nas
décadas seguintes, à medida que mais colégios se estabeleciam nas imediações do
agora designado Paço das Escolas. A quase totalidade das fundações registadas nos
séculos seguintes preferiu a zona densa e acidentada da Alta, em vez da magnífica
Rua da Sofia, larga e rectilínea. Dos vinte e três colégios fundados entre 1539 e 1779,

22

António de Vasconcelos, Escritos Vários,

quinze localizaram-se ou transferiram-se para aqui ao longo do tempo, assim se

volume I, Coimbra, 1987, pp. 109-118.

convertendo, na feliz expressão de Vergílio Correia, em «nós da rede universitária

23

lançada sobre a colina sagrada»24.

da Universidade em Portugal, vol. I, tomo I:

Meio século depois de aportar a Coimbra, a Universidade encontrava-se
solidamente ancorada na Alta. Quando Filipe II manifestou a vontade de reaver o

Pedro Dias, «Espaços escolares», História

1290-1536. Coimbra e Lisboa, Universidade
de Coimbra e Fundação Calouste Gulbenkian,
1997, p. 34.

paço, em 1583, ordenou que um novo edifício fosse construído algures entre a Rua
24

Larga e o castelo. Realizaram-se medições e avaliaram-se casas, mas a ponderação
dos custos e das dificuldades de alojamento dos cerca de trezentos estudantes fez

Vergílio Correia, Obras. I - Coimbra.

Coimbra, Por Ordem da Universidade, 1946,
p. 191.
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abortar o projecto. E passados catorze anos, o monarca vendeu o paço à Universidade
por trinta mil cruzados. Esta localização manteve-se até à actualidade. Depois da
intervenção dirigida por Marcos Pires, entre 1517 e 1522, e de algumas obras que se
foram realizando (sobretudo na Capela de S. Miguel), o Paço das Escolas beneficiou da
remodelação da Sala dos Capelos (1654-1656), dos Gerais (1696-1792), da Sala do
Exame Privado (1701-1702) e das Escadas de Minerva (1691-1692 e 1724) e da
17
Sala dos Capelos.
(NATCE.)

18

construção da Biblioteca Joanina (começada em 1717) e da torre (1728-1734).
Chegamos assim à reforma pombalina que, em meia dúzia de anos, renovou
profundamente os espaços escolares.25 Guilherme Elsden, que projectou e dirigiu os
trabalhos, interveio sobretudo no Colégio de Jesus (ou das Onze Mil Virgens), no

Vista tomada da Penitenciária.

Colégio das Artes e no terreno com as ruínas do castelo. As plantas dos novos edifícios

Ao fundo, da esquerda para a direita,

foram apresentadas ainda em 1772 e três anos depois a maioria das obras estava

o Colégio dos Militares, a Escadaria

pronta. A construção do Museu de História Natural e do Laboratório Químico criou

Monumental e o Colégio de São Jerónimo.

um pequeno largo, para cujo topo norte Costa Simões (1819-1903) chegou a projectar

(NATCE.)

um pavilhão anatómico um século depois. Na zona do castelo (actual Praça de
D. Dinis), ergueu-se o primeiro andar de um Observatório Astronómico que veio a ficar
inacabado. A instalação da Imprensa da Universidade, compreendeu a adaptação do
claustro da Sé Velha e a construção de raiz de um edifício com a entrada principal
voltada para a Rua da Ilha. O Jardim Botânico, concebido por Mattiazi, arrancou
também neste período. No Paço das Escolas, realizaram-se diversas obras de
beneficiação.
A reforma pombalina marcou indelevelmente a Universidade até ao Estado Novo,
quer em virtude da amplitude e adequação pedagógica das instalações então
construídas, quer pela ausência de edificações significativas durante o longo período
que se lhe seguiu. A extinção dos colégios universitários, em 1834, constitui o facto
mais relevante entretanto ocorrido. As obras em curso entre 1777 e esta última data,
de reduzida dimensão, limitaram-se à continuação de projectos antes iniciados.
Merecem especial relevância o Observatório Astronómico do Pátio da Universidade, o
Jardim Botânico e a criação do último colégio universitário.
Extintos os colégios, observou-se até meados do século XIX alguma indecisão no
destino a dar aos edifícios, nomeadamente aqueles que, situados na Alta, melhor se
integrariam na Universidade.26 Assistiu-se então ao abandono e à pilhagem de vários
imóveis, enquanto outros eram aplicados ou vendidos. Com a transferência dos
hospitais para os Colégios de S. Jerónimo, das Artes e dos Militares, em 1852 e 1853,
essa fase foi genericamente ultrapassada. No entanto, o núcleo de colégios adstritos à
Universidade demorou alguns anos a definir-se.
Durante a segunda metade do século XIX, observou-se um aproveitamento cada
vez mais acentuado (e por vezes confuso) do espaço disponível. Depois da
implantação da República, manteve-se a estratégia de resolução do problema das
instalações, cada vez mais acanhadas para as necessidades de ensino e investigação.
Excluindo o edifício da Faculdade de Letras, construído praticamente de raiz entre
1912 e c. 1932, a obtenção de novos espaços fez-se pelo esgotamento das
possibilidades de uso das construções existentes. Esta atitude conduziu a uma
apropriação desordenada. A edificação de anexos abarracados apenas prolongou
dificuldades que se acentuaram até à década de quarenta.

25

Seguimos nesta resenha o nosso trabalho

sobre os espaços escolares da Universidade de
Coimbra, a publicar na História da

Universidade em Portugal, volume referente a
1772-1910, no prelo.
26

Nenhum dos colégios situados fora da Alta

manteve a sua função escolar.
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_________________________________________3.

Remodelar a cidade velha ou criar uma
cidade nova?

A ideia de remodelar as instalações da Alta não parece anterior à deliberação
governamental de criar uma cidade universitária em Lisboa, publicitada em 11 de
Maio de 1934. As palavras proferidas por Mário de Figueiredo no Senado da
Universidade, no dia 23, mostram que a exigência de Coimbra nasceu de forma
reactiva. A moção apresentada em nome da Faculdade de Direito atribuía a
Coimbra «o direito e o dever de reclamar para si» uma concessão semelhante,
para a qual dispunha de condições naturais únicas. Em rigor, e uma vez que
Coimbra já dispunha de uma cidade universitária, formada ao longo de séculos,
exigia-se, não a construção de uma nova, mas, «antes, a valorização daquela que
já possui».27
Tem sido algumas vezes sugerido que, no momento de conceber o plano, se
equacionaram vários locais de implantação. Carneiro da Silva (1912-1992), bom
conhecedor da história local, escreveu que foram apontados dois outros locais:

«o planalto de Montes Claros, desde a Rua Dr. António José de Almeida até à
zona do actual Hospital Escolar», e «a zona vertente para o rio, na margem
esquerda, entre o Convento Novo de Santa Clara e a Escola de Regentes
Agrícolas»28. Mas não fundamentou as suas palavras, nem explicou se tinha sido
alguma comissão oficial a pensar nestes sítios ou se resultaram de conversas
avulsas.
Em contrapartida, a afirmação de José Manuel Azevedo e Silva, embora
similar, é de todo improcedente. Segundo este autor, o «grupo de professores
universitários» nomeados em Setembro de 1939 para «dar parecer sobre o local
onde erigir a nova Cidade Universitária», teria fornecido três alternativas: «o

27

planalto de Montes Claros até à Quinta das Sete Fontes (Celas); a encosta aos

a: Segundo Encontro sobre a Alta de Coimbra.

pés do Mosteiro de Santa Clara; a reorganização do espaço da Velha Alta»29.

Manuel Augusto Rodrigues, «Introdução»

Exposição documental. Coimbra, Arquivo
da Universidade, 1994, p. 5. Neste capítulo,

Ora, o relatório da segunda comissão de obras, presidida por Morais Sarmento,

faremos uso de algumas das conclusões

invalida este asserto. O sítio nunca foi questionado. Aliás, a tarefa não era essa.

expressas no nosso trabalho O Princípio de

Nos termos da portaria de 28 de Agosto de 1939, competia à comissão

uma «Revolução Urbanística» no Estado Novo,
Coimbra, Minerva Editora, 1996, pp. 43-63.

apresentar um plano geral de reestruturação dos espaços escolares, e foi isso que
28

fez.

A. Carneiro da Silva in A Velha Alta...

Desaparecida, 2a. ed., Coimbra, Almedina,

No entanto, algumas pessoas lembraram publicamente a possibilidade, e

1991, p. VII.

nalguns casos a conveniência, de construir uma cidade universitária fora da Alta.

29

Em 1942, o jornalista Ernesto Donato (1871-1958) afirmou que poderia ser

da Alta e a criação do Bairro da Arregaça»,

construída, «com todos os seus requisitos, não muito longe dos estabelecimentos

Alta de Coimbra. Que futuro para o passado?

universitários, [...] num recinto, apropriado, da periferia do Bairro Alto»30.
Mas isso não o impedira de apoiar, sete anos antes, o projecto de remodelação
proposto por Ângelo da Fonseca, nem tão pouco o tolheu de manifestar, em 1943,

José Manuel Azevedo e Silva, «Os salatinas

Actas, Coimbra, GAAC, 1995, p. 164.
30

Ernesto Donato, «Cidade Universitária»,

O Despertar, Coimbra, n.° 2545, 4 de Abril
de 1942, p. 1.

apreço pelo plano de Cottinelli Teimo.31
31

Antunes Varela, nas páginas do periódico estudantil Via Latina, também não
consegue ser mais conclusivo. No mesmo ano de 1943, lembrando que uma

Ver artigos de Ernesto Donato em

O Despertar, Coimbra, de 18 de Julho de 1934,
30 de Março de 1935 e 20 de Janeiro de 1943.
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cidade universitária supõe «avenidas largas e extensas, edifícios sóbrios, janelas
amplas e rasgadas, local arejado e banhado de luz», concluiu que seria nos Olivais
que melhor se poderia plasmar. Mas reconheceu, ao mesmo tempo, que a
manutenção da Universidade na Alta, apesar das despesas acrescidas em
expropriações e demolições, tinha a seu favor a tradição.32
Ainda dentro da comunidade universitária, a moção do conselho escolar da

19

Faculdade de Ciências, apresentada ao reitor em 31 de Julho de 1944, assinalou

0 edifício do Departamento de Matemática

a insuficiência do espaço concedido à CAPOCUC sem chegar ao ponto de propor

começou a ser construído em 1964.
Ao fundo, a Faculdade de Medicina,
a estátua de D. Dinis e o Colégio

claramente a criação de um novo campus. Limitou-se a solicitar a concessão de
«maior espaço em torno do Edifício Central, ou preferivelmente, noutros locais

de São Jerónimo.

que melhor sejam aconselhados pela natureza dos serviços», deixando pairar a

(NATCE.)

dúvida sobre se esses locais seriam ou não fora da Alta.
Constatamos assim que as sugestões de outros espaços para a Universidade
são erráticas e inconsequentes, uma vez que os seus autores tendem, por fim, a
aceitara localização na Alta em nome da unidade territorial. Alguma razão assiste
ao Diário de Notícias quando, a 30 de Janeiro de 1942, afirmou que «em Coimbra
não se entendia outra cidade universitária que não fosse localizada na Alta,
agrupada e reunida em volta de si mesma». O ponderado editorial da Gazeta de

Coimbra, de 22 de Dezembro do mesmo ano, duvidou da necessidade de um «tão
grandioso plano» e lembrou as dificuldades que ocasionaria aos proprietários
e inquilinos, mas nunca sugeriu a possibilidade de a construir fora da Alta.
Pelo contrário, perguntou se não seria possível resolver a carência de instalações
nos terrenos circundantes ao Paço das Escolas, nas «cercas dos Jesuítas e do
Hospital» ou em «parte do Jardim Botânico».
Por outro lado, a transferência das instalações nunca esteve na mente dos
professores ou dos políticos. Na sessão do Senado de 30 de Outubro de 1934,
Mário de Figueiredo anunciou que «o Governo ia meter mãos à obra para
32

João Varela, «Cidade Universitária»,

Via Latina, Coimbra, ano III, n.° 14,
27 de Março de 1943, p. 3.
33

Jorge Peixoto, A Acção de Joaquim de

construir a cidade universitária de Coimbra na velha Alta».33 O mesmo se
depreende dos escritos de Ângelo da Fonseca (1933-1934), dos relatórios das
duas primeiras comissões (1934-1940), do texto de Salazar (1937) e do decreto-

Carvalho na Imprensa da Universidade,

-lei que criou a CAPOCUC (1941). Predominava então a ideia, exposta por Mário de

Lisboa, 1976, p. 37.

Figueiredo, de que a zona superior da Alta era, há vários séculos, uma cidade

34

Esta ideia chegou a revestir-se de contornos

messiânicos quando o Diário de Notícias,
em 17 Janeiro de 1943, referiu que a
proximidade entre os edifícios escolares
aconteceu «por obra do Acaso ou porque já

universitária avantla lettre, com edifícios agrupados e de grande valia artística, e que
os prédios urbanos eram genericamente desprovidos de qualidade. As obras deveriam,
por isso, limitar-se à mera remodelação.34
Ângelo da Fonseca acreditava que Coimbra se prestava «admiravelmente» para

no cérebro da cidade andasse latente o

cidade universitária, bastando-lhe integrar os Colégios dos Grilos, dos Lóios e de

pensamento que algum dia havia de ser

S. Bento e construir um bloco hospitalar.35 «Cada Faculdade-escreve este professor-

plasmado por um estadista de génio».
Não se tratava portanto de «construir a Cidade

tem de dilatar o perímetro da sua acção, actualizando os seus estudos, os seus serviços,

Universitária, mas sim, digamos, de a expurgar,

os seus laboratórios, etc.. Mas, tudo tem de ficar concentrado no Bairro Alto que, até

isto é, de arrasar, como quem monda o

por tradição, tem de ser a sede da nossa cidade universitária.»36

escalracho de um jardim, os pequenos núcleos
habitacionais que, por velhice ou fealdade,

A comissão de obras presidida por Luís Carrisso não revelou, igualmente, qualquer

tirem ao conjunto das suas edificações

dúvida sobre tal assunto, como se constata no relatório final: «O facto de já existirem,

escolares um mínimo de harmonia

na parte alta da cidade de Coimbra, instalações universitárias da maior importância,

e de nobreza».
35

Ângelo da Fonseca, Hospitais

da Universidade de Coimbra. Edifícios
e serviços industriais, Coimbra, Imprensa

impõe que seja esse o local escolhido para a Cidade Universitária.»37
Na verdade, os documentos escritos revelam que nem a CAPOCUC, nem a
Universidade, nem os políticos realizaram qualquer esforço para construir a

da Universidade, 1933; Ângelo da Fonseca,

cidade fora da Alta, apesar de a memória oral fornecer algumas indicações

Hospitais da Universidade de Coimbra, Plano

diferentes.

geral da distribuição dos seus edifícios
(1933-1934), s.l., s.e., s.d..

Numa

reunião

realizada

em

data

indeterminada,

João

Soares

Teixeira Lopes, professor da Faculdade de Ciências, ouviu Duarte Pacheco
afirmar categoricamente que a Cidade Universitária não se construiria na Alta.

36

Ângelo da Fonseca, Hospitais da

Universidade de Coimbra, Plano geral..., p. 2.
Itálico nosso.
37

Ver o nosso trabalho O Princípio de uma

«Revolução Urbanística» no Estado Novo, p. 257.
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Terminado o encontro, os intervenientes deslocaram-se ao Calhabé, que o
ministro considerava o local indicado. Uma semana depois, não conseguindo
obter o apoio de Oliveira Salazar, a ideia foi irremediavelmente abandonada
e os estudos centraram-se na ampliação das seculares instalações.

Esta informação foi-nos prestada pelo médico e coimbrólogo Branquinho de
Carvalho, que a escutou directamente de Teixeira Lopes.38 Não dispomos de
qualquer menção que complemente ou corrobore esta notícia. Em todo o caso,
a objecção liminar do presidente do Conselho teria cortado tal hipótese à
nascença.
Este episódio decorreu certamente antes da criação da CAPOCUC, em
Outubro de 1941. Quando a equipa liderada por Cottinelli Teimo e por Manuel de
Sá

e

Mello

tomou

posse,

as

dúvidas

que

porventura

tivessem

existido

encontravam-se completamente ultrapassadas. Em documento elaborado nos
meses que antecederam a morte de Duarte Pacheco, intitulado Determinações,

desejos e ideias do Senhor Ministro das Obras Públicas e Comunicações: o que
está feito e o que está por fazer, Cottinelli Teimo reportou-se à reunião inaugural
nos seguintes termos:
Na primeira reunião que tivemos com o Senhor Ministro, ele
perguntou-nos o que pensávamos desta obra. Nós sabíamos já que a
ideia era construí-la tendo por base a velha Universidade e, como
estávamos de acordo com o princípio, fizemos várias considerações a
este respeito, com o que ele concordou, acrescentando depois, em linhas
vagas, o que pensava, pessoalmente.39
A afirmação de Maximino Correia, reitor e presidente da CAPOCUC, em
1948, perante os jornalistas, de que se haviam ponderado «todas as objecções
feitas sobre as dificuldades de toda a ordem, que acarretaria o facto de a Cidade
Universitária não ser feita em uma zona livre da cidade» é apenas circunstancial.
Não

conhecemos

qualquer

estudo

ou

menção

escrita

da

CAPOCUC

que

documente esta afirmação. Maximino Correia apressa-se, aliás, a dizer que, «a
seguirem-se esses pontos de vista, se bem que a construção se tornasse mais fácil
e rápida, a Universidade perderia as suas gloriosas tradições desde há séculos,
que lhe são dadas pelos seus antigos edifícios e situação», e dispersaria os seus
serviços.40 No ano seguinte, dissertando sobre os problemas de Coimbra na Emissora
Nacional, o presidente da Câmara, Alberto Sá de Oliveira recusou-se a pensar na
hipótese de construir a Cidade Universitária fora da Alta, citando Unamuno depois de
desvalorizar os prédios demolidos: «Lo mejor dei edifício de la Universidad es su

emplazamiento en lo alto de la Ciudad, dominando los saudosos campos del
Mondego.»41
A opinião só começou a mudar nos anos cinquenta, quando a obra já
consumada deixou patente uma excessiva compacidade e se percebeu que,
graças ao acentuado crescimento urbano, a periferia de 1940 se estava
convertendo, rapidamente, em pouco menos do que centro.
Em 1966, quando as críticas se haviam tornado praticamente consensuais,
Paulo Quintela concluiu que, em face do valor patrimonial do conjunto urbano e

38

Informação concedida em Coimbra,

a 24 de Julho de 1999.

de alguns edifícios, a carência de instalações deveria ter sido resolvida com um
39

«aldeamento universitário retirado da zona populacional» e com a redefinição da

AUC, processo 103 da CAPOCUC - Plano

de conjunto das obras da Cidade Universitária.

finalidade do bairro histórico da Alta. Na mesma ocasião, Orlando de Carvalho
40

testemunhou que uma ou outra pessoa sugerira, nos anos quarenta, a

Diário de Coimbra, 11 de Março de 1948,

p. 5; Gazeta de Coimbra, 11 de Março

transferência da Universidade «para uma outra área citadina»; e, na realidade, a

de 1948, pp. 1 e 5.

edificação de «um aldeamento universitário fora da zona residencial de Coimbra,

41

com parques desportivos, teatros, auditórios», teria obstado, do seu ponto de

Diário de Coimbra, 6 de Novembro de 1949,

A. Sá de Oliveira,«Problemas de Coimbra»,

vista, à dispersão de instalações e até da vida académica, já evidente nessa

pp. 1 e 5.

data.42 E escassos meses depois, em 16 de Novembro, foi a vez de Silva Dias

42

afirmar no Senado que «a localização da Cidade Universitária na Alta foi um erro

«Que pensa da nova cidade universitária?»,

O Século Ilustrado, Lisboa, 16 de Abril
de 1966, p. 25.

de que se não pode já sair».43
43

As diversas ideias e planos resolveram a necessidade de instalações sem

Citado por Manuel Augusto Rodrigues,

«Introdução» a: Segundo Encontro Sobre

admitirem a possibilidade de uma extensão para fora da Alta, que ocorreu apenas

a Alta de Coimbra. Exposição documental...,

por força das circunstâncias.

Coimbra, Arquivo da Universidade, 1994, p. 21.
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_4.________________________
Ângelo da Fonseca e os hospitais (1933)

20
Plano de novas construções hospitalares
proposto por Ângelo da Fonseca em 1934.

A primeira proposta de reorganização das instalações escolares partiu de
Ângelo da Fonseca (1872-1942), professor da Faculdade de Medicina e director
dos Hospitais da Universidade durante vinte e sete anos, num artigo publicado
em

1933.

Antes

desta

data,

as

intervenções

sugeridas

eram

de

índole

exclusivamente arquitectónica. Foi com Ângelo da Fonseca que os horizontes de
remodelação começaram a ampliar-se. Num relatório essencialmente técnico
acerca dos

edifícios e

serviços industriais dos Hospitais da Universidade,

interpretou a ânsia de progresso dominante na opinião pública ao propor, sob a
égide do conceito de cidade universitária, a ampliação da universidade.
O programa incide na cerca dos Colégios das Artes e de S. Jerónimo, no sítio
do Castelo e no quarteirão entre a Rua dos Militares e a Rua do Arco da Traição.
Prevê a ocupação dos Colégios de S. Bento e dos Lóios, que já pertenciam ao
Estado, e a compra do Colégio dos Grilos e de alguns prédios das Ruas Larga e
dos Militares. Os prédios desta última rua seriam demolidos para permitir a
construção de um bloco pediátrico. Os restantes edifícios nasceriam em zonas livres.
Prosseguia-se então uma intensa actividade construtiva nos hospitais, sendo
de salientar o bloco do banco e das consultas externas, adossado à fachada
nascente do Colégio de S. Jerónimo, projectado por Luís Benavente e executado
entre 1931 e cerca de 1934. Em folheto deste ano, já citado, Ângelo da Fonseca
voltou ao assunto. O seu «plano geral da distribuição» dos edifícios dos Hospitais
da

Universidade

mantém-se

no

essencial.

Apesar

dos

largos

horizontes

conceptuais, Ângelo da Fonseca estava sobretudo interessado em reorganizar os
serviços hospitalares.

64

É difícil avaliar com rigor o impacte real destes textos, de restrita circulação.
Já vimos que foi sobretudo o arranque da Cidade Universitária de Lisboa que
provocou a reacção dos professores de Coimbra. Mas não devemos minimizar
excessivamente as ideias de Ângelo da Fonseca. Elas chegaram ao grande público
através das páginas de O Despertar. Na edição de 18 de Julho de 1934, Ernesto
Donato resumiu o programa e encareceu a necessidade de o apresentar aos
poderes públicos. Decorria um período decisivo. Mário de Figueiredo apresentara
a sua moção ao Senado da Universidade havia quase dois meses e o Governo
preparava-se para nomear uma primeira comissão de obras. Em 30 de Março de
1935, Ernesto Donato reafirmou o apoio ao programa de Ângelo da Fonseca e
elogiou a boa vontade de Salazar.

_________________________ 5.
Abel Urbano: a primeira visão de
conjunto (1934)

O primeiro «plano» geral de remodelação da zona universitária, que
equacionou globalmente a questão urbana e atendeu a princípios bem definidos,
deve-se a Abel Urbano, engenheiro militar, funcionário da Câmara Municipal de
Coimbra e seu vice-presidente (1918-1919) e presidente (1929-1930). Em 1919,
apresentou um projecto de remodelação da Baixa e, dois anos depois, lutou
vivamente pela preservação do arco da barbacã de Almedina, prestes a
desaparecer nas obras do edifício contíguo. Entre 1923 e 1930, opôs-se à
localização da Estação Nova por cortar a ligação ao rio e impedir a abertura de
uma grande avenida ribeirinha até ao Choupal.
Dezasseis anos de reflexão sobre os problemas urbanísticos de Coimbra
habilitaram-no a redigir um programa apreciável que, anunciado em O Despertar
de 3 de Novembro de 1934, veio a estender-se por seis artigos, publicados até
19 de Dezembro. Abel Urbano atribuiu às velhas instalações, muito beneficiadas
com a reforma pombalina (conforme tem o cuidado de lembrar), qualidades
arquitectónicas e urbanísticas suficientes para aglutinar à sua volta uma cidade
universitária actual, sem «transformações muito profundas, incompatíveis com as
circunstâncias económicas e financeiras do Estado, nem quebra [d]o fio da
Tradição». O cume da Alta constituía aliás, na sua opinião, «um tipo notável da
antiga urbs universitária, que deve servir, admiravelmente, de núcleo a uma nova

cidade universitária, perfeitamente adaptada às exigências da moderna vida
académica e à nova organização do ensino superior».
A reforma urbanística obrigava a rectificar alinhamentos, a regularizar largos,
a alargar ruas, a demolir alguns prédios, a redistribuir os espaços escolares e a
ampliar o Laboratório Químico e o Colégio de S. Paulo Eremita (sede da
Associação Académica). As demolições deveriam começar no Largo dos Arcos do
Jardim que, devidamente regularizado e enobrecido por uma estátua de Pedro
Nunes, reforçaria o estatuto de entrada principal da cidade universitária.
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Já em plena Alta, demolir-se-iam «as casas que estrangulam a entrada da
Rua Cândido dos Reis (Rua Larga) para se melhorar as condições de trânsito e o
aspecto da rua que conduz directamente à Universidade e para se regularizar o
quarteirão de casas até ao edifício da Associação Académica, a fim de se ampliar
e melhorar o edifício com as instalações de que carece». No entanto, convinha
respeitar o património arquitectónico e arqueológico e evitar «os vandalismos
praticados com a destruição recente de restos das muralhas e do Castelo».
Tal cuidado, natural num defensor tenaz do arco da barbacã de Almedina, viria a
perder-se com Cottinelli Teimo.
As obras mais urgentes, dentro do programa construtivo, correspondiam à
ampliação da sede da Associação Académica e à construção de um ginásio.
A qualidade dos espaços propriamente escolares era muito diversa. Abel Urbano
considerava «modelares as instalações da Faculdade de Letras e satisfatórias as
da Faculdade de Direito e da Escola de Farmácia, e manifestamente deficientes as
das Faculdades de Medicina e de Ciências. Para evitar que prosseguisse a
acumulação desordenada de construções hospitalares sem estética na «pequena
cerca» dos colégios, defendeu a construção de um hospital de carácter regional
nos arrabaldes, independente da Universidade, ideia defendida com tenacidade
por Bissaya Barreto duas décadas mais tarde.
No último artigo, publicado quatro dias após a publicação em Diário do

Governo das portarias nomeando a primeira comissão de obras, considerou
«acertada» a nomeação do arquitecto Raul Lino, mas lamentou a ausência de um
representante dos estudantes e de um arqueólogo.

_6.____________________
A primeira comissão de obras
(1934-1936)

21
Primeira comissão de obras,

Cidade Universitária de Coimbra.
Planta com a indicação dos edifícios
existentes, a demolir e com os imóveis
a construir, 1934-1936.
(IAN/TT, Arquivo Oliveira Salazar,

As diligências realizadas pela Universidade junto do Governo não tardaram a
produzir efeito. Uma portaria do Ministério das Obras Públicas e Comunicações
de 4 de Dezembro de 1934 nomeou «os arquitectos Raul Lino e Luís Benavente
para estudarem um projecto de urbanização em torno do núcleo das actuais
instalações universitárias de Coimbra, abrangendo a área necessária à sua
conveniente expansão e ao seu perfeito isolamento de edificações privadas».

PT-TT-PCM/AOS/D/4/1/5/12.

Uma

Foto de José António Silva.)

Comunicações e da Instrução Pública, de 11 de Dezembro de 1934, encarregou

segunda

portaria,

conjunta

dos

Ministérios

das

Obras

Públicas

e

uma comissão presidida por Luís Wittnich Carrisso (Faculdade de Ciências) e
composta por Eugênio de Castro (Faculdade de Letras), Morais Sarmento
(Faculdade de Medicina) e Mário de Figueiredo (Faculdade de Direito) de
«redigirem o programa que há-de servir de base à elaboração do plano geral das
instalações da Cidade Universitária de Coimbra».
A comissão demorou muito mais do que o trimestre previsto. Os trabalhos
começaram apenas alguns meses depois e, quer por causa da complexidade da
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tarefa, quer devido à desinteligência entre os seus membros, o relatório apenas
ficou concluído nos primeiros meses de 1936. Enquanto Luís Carrisso se
apaixonou pelo projecto, Eugênio de Castro demitiu-se em 27 de Março de 1936
por discordar de «muitos dos alvitres apresentados», nomeadamente o que
propunha a demolição da sua casa na Rua do Cosme, a norte da Alameda de
Camões. O empenho dos arquitectos também parece ter sido desigual. A acção
mais determinante, realçada no relatório, coube a Luís Benavente, que procedeu
ao levantamento dos edifícios existentes e à elaboração de planos de pormenor.
Vergílio Correia, que teve oportunidade de examinar a planta, considerou-a
elaborada pela «comissão» e pelo «arquitecto Luís Benavente», deixando no
olvido Raul Lino.44
Conhecem-se três plantas gerais desta primeira comissão, com poucas
diferenças entre si: a que se encontra apensa ao relatório entregue a Oliveira
Salazar, a que faz parte do Arquivo Luís Benavente e uma terceira, praticamente
idêntica a esta última, mas colorida.
A parte inicial do relatório define os principais serviços universitários e a sua
finalidade nacional. No envolvimento ideológico cabem menções ao presente

44

Vergílio Correia, Obras. I - Coimbra,

Coimbra, Por Ordem da Universidade, 1946,
p. 192. Na nota autobiográfica redigida cerca
de 1983, Luís Benavente também não

histórico de Portugal, à actividade educativa do Estado e respectiva organização

menciona qualquer intervenção de Raul Lino,

política e aos fins sociais e políticos a que as obras deveriam obedecer.

assumindo a responsabilidade integral do

O paternalismo, a vigilância e a assepsia higiénica e social, exercidos num meio

trabalho da primeira comissão, esbatendo
mesmo a intervenção dos professores.

físico privilegiado como a cidade universitária, permitiriam a formação intelectual,
física e moral de um homem novo.

(Luís Benavente, Arquitecto. Lisboa, IAN/TT,
1997, pp. 51-59.)
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Em obediência ao princípio geral de remodelação e desafrontamento,
conviria alargar e regularizar os espaços de circulação e impor um traçado
ortogonal e simétrico ao povoamento da Alta. A entrada principal foi situada no
largo dos Arcos do Jardim, de onde partiria uma avenida com vinte e cinco metros
de largura, paralela ao aqueduto, que seria «desafrontado pela demolição das
casas que nele estão encravadas». A abertura desta avenida, através do

22

alargamento

Paço das Escolas: fachada voltada para

alinhamento, do último arco do aqueduto e do muro de suporte da cerca dos

a Praça da Porta Férrea, cerca de 1950.
(NATCE.)

da

Ladeira

do

Castelo,

implicaria:

a

reconstrução,

em

novo

Lázaros; a demolição do soco pombalino no sítio do castelo; a «construção de um
novo arco junto do Largo do Castelo», que «teria, conjuntamente com o actual, a
função de assegurar as comunicações entre as duas partes do complexo
hospitalar».
Espaço central da Alta, abrindo para a Rua Larga, para a Rua dos Militares,
para a Rua de S. Jerónimo e, através do Marco da Feira, para o Largo da Feira, o
Largo do Castelo, com 828 m2, seria «ampliado e regularizado», de modo a obter
as «dimensões suficientes para funcionar como centro de distribuição urbana».
A larga avenida de acesso desembocaria neste largo, que passaria a ter como
«motivo arquitectónico» principal a fachada de um novo edifício complementar
ao Colégio dos Lóios.
As ruas de acesso ao Largo do Castelo seriam alargadas até aos doze metros,
com excepção da Rua Larga, «que só sofreria ligeiras modificações no seu trainel»
até ao ângulo poente do Colégio de S. Boaventura. A partir desse ponto, seria
interceptada por uma «larga artéria, com uma faixa ajardinada central, com trinta
metros de largura», correspondente às Ruas de S. João e de S. Pedro. Estes últimos
arruamentos seriam balizados pela Igreja de S. João de Almedina e por um
miradouro no sítio do antigo Arco da Traição, onde haveria um elevador
comunicando com o estádio da ínsua dos Bentos.
O amplo Largo da Feira, com 5425 m2, veria corrigida a «forma irregular» e
substituídos os «edifícios pobres e arquitectonicamente maus» por outros que
guarnecessem com dignidade a «majestosa fachada da Sé Nova».
A necessidade de manter a razoabilidade financeira do projecto e a evidente
qualidade artística de alguns imóveis levaram a comissão a propor a reutilização
de todo o Paço das Escolas (incluindo o Observatório Astronómico), do Colégio
dos Lóios (com um complemento novo no sentido do Largo do Castelo), do Museu
de História Natural, do Laboratório Químico, do Colégio de S. Boaventura
(devidamente ampliado), da Casa dos Meios e da Casa dos Contadores, do
Colégio de S. Paulo Eremita (estendido até ao Largo do Castelo) e dos Colégios
de S. Bento, da Trindade e dos Grilos.45
O aproveitamento destes imóveis contrasta com a demolição impiedosa de
quarteirões residenciais, sem valia arquitectónica erudita:46 dois quarteirões entre
a Sé Velha e o Museu Machado de Castro (tendo em vista desafogar a Sé e
permitir uma futura ampliação do museu); quarteirão entre a Rua da Trindade e a
Rua das Parreiras; quarteirões entre as Ruas Larga e da Trindade; dois quarteirões
a norte da Alameda de Camões e a casa que lhe fica a nascente; todos os edifícios
particulares do Largo da Feira, a escola primária e parte do Colégio dos Lóios;
quarteirão fronteiro aos Colégios de S. Jerónimo e das Artes; casa a nascente do
Colégio de S. Paulo Eremita; várias casas entre a Rua dos Militares e a Rua do
Arco da Traição, nomeadamente junto ao Hospital dos Lázaros; casas adossadas
ao Aqueduto de S. Sebastião; Bairro de Sousa Pinto; e casa a sul do Laboratório
Químico.

45

Viriam a ser demolidos, a partir de 1943,

o Observatório Astronómico e os Colégios dos
Lóios, de S. Boaventura e de S. Paulo Eremita.

Nestes

espaços

nasceriam

os

edifícios

de

que

particularmente

necessitavam as Faculdades de Medicina e de Ciências.
Apesar das extensas demolições, das vastas artérias, dos ajardinamentos e
dos novos edifícios, não se encontra no plano geral da cidade universitária um

46

A Igreja de S. Pedro, ausente dos relatórios,

foi condenada à demolição por esta comissão
e pela seguinte.
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desenho urbano consequente. A permanência da estrutura dos arruamentos e de
alguns edifícios provocou um projecto híbrido, que destruiria a feição antiga sem

criar uma cidade nova. Este facto é especialmente evidente na irregularidade dos
blocos que marginam a Rua Larga, torcidos para se enquadrarem nos quarteirões
preexistentes.
A manifesta aposta nos jardins e no alargamento das ruas e à reduzida altura
dos edifícios (dois ou três pisos), teria produzido uma cidade universitária pouco
compacta e de volumetria diminuta. Esta comissão propôs, por exemplo, a manu
tenção da Alameda de Camões (que veio a ser ocupada pela Faculdade de Letras)
e o ajardinamento do espaço onde mais tarde se construiu o Arquivo da Universidade.

_________________________7.
A ideia de Oliveira Salazar (1937)

No prefácio ao segundo volume dos seus Discursos e Notas Políticas,
datado de 1 de Dezembro de 1937, Oliveira Salazar traçou um esboço geral
das

obras

que

«ambicionava»

executar

na

Alta.

Nessa

breve página, o

presidente do Conselho de Ministros conciliou um plano e uma ideologia.
E fê-lo de modo que o leitor acredita estar assistindo, linha a linha, ao
nascimento de uma nova e extraordinária ideia. Para quem esquecera a
comissão

nomeada

em

1934,

o

texto

parecia

verdadeiramente

fundador.

E, logo a partir de 1941, tornou-se efectivamente um lugar comum nas
referências à Cidade Universitária de Coimbra, servindo quer as apreciações
apologéticas (através das quais se elogiava a inteligência e a clarividência do
estadista),

quer

os

julgamentos

críticos

que

o

responsabilizam

política

e

esteticamente pela «malfeitoria».
Em 30 de Janeiro de 1942, o Diário de Notícias exaltou a grandiosidade
do projecto e, movido pelo desejo de marcar a sua dimensão política, não
hesitou em ligá-lo a dois nomes: «Dr. Oliveira Salazar, que o idealizou, e eng.°
Duarte Pacheco, que lhe deu forma». De forma mais significativa, Maximino
Correia,

que

revela

um

conhecimento

superficial

e

até

erróneo

das

vicissitudes do processo até 1940, insistiu, contra todas as evidências, em
atribuir a Salazar o plano de obras.47 O próprio José Frederico do Casal
Ribeiro Ulrich, na qualidade de ministro das Obras Públicas, afirmou em 1948,
no discurso de inauguração do Arquivo, que o «caso da Cidade Universitária
de Coimbra [...] se situa entre as principais preocupações do sr. Presidente do
Conselho, a quem, estou disso certo, nada maior prazer poderá dar do que a
conclusão dessa lindíssima obra, que concebeu e lançou

».48

A memória dos estudos realizados na década de trinta deliu-se com

47

Por Ordem da Universidade, 1963, pp. 66,
126, 131 e 303-304.

uma facilidade surpreendente, apesar de José Ramos Bandeira sobre eles
48

ter escrito em 1941,49 As conclusões da primeira comissão eram-lhe tão
familiares que pôde descrever com alguma minúcia o plano das obras a

Maximino Correia, Ao Serviço da

Universidade (1939-1960). Coimbra,

Diário de Coimbra, 17 de Outubro de 1948,

pp. 1-3.
49

José Ramos Bandeira, Cidades

empreender. O seu conhecimento adveio, não do relatório, mas de uma

Universitárias. Extracto de uma conferência

conversa mantida em 1936 no gabinete de Luís Carrisso.

Coimbra, 1943, pp. 16-24.
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Na realidade, se o texto de Salazar é fundador do ponto de vista
político, uma vez que lançou em definitivo o projecto e vinculou o regime
à sua execução, está longe de o ser em termos estéticos e urbanísticos.
A

sua

e

estas

por
23
Observatório astronómico do Pátio da
Universidade, cuja demolição foi proposta
por Oliveira Salazar. Em primeiro plano, a

ideia

aproxima-se

distinguem-se,

Cottinelli

experimentada
em

Dezembro

as

palavras

Teimo
pelos
de
de

em

e

propostas

bloco,

Duarte

ainda

937

das

dos

dos

A

prédios

numa

tivessem

fase

sido

dois

resoluções

Pacheco.

proprietários
1942,

1

das

primeiros

relatórios

finalmente

tomadas

diferença
sujeitos

a

preparatória,

postergadas.

foi

agudamente

demolição

que,

lamentaram

que

Deixando

para

um

estátua de D. João III, de Francisco Franco.

próximo capítulo a análise do papel desempenhado por Salazar na realização

(NATCE.)

da

Cidade

Universitária

de

Coimbra

entre

1937

e

1967,

convém

agora

analisar o tão citado trecho:
24
Observatório astronómico
do Pátio da Universidade: pormenor.
(NATCE.)

Tenho sincera pena de que não houvesse sido possível fixar definitiva
mente o programa dos melhoramentos que há muito ambiciono para a
parte universitária de Coimbra e de os realizar a tempo de se inaugurarem
simultaneamente com este centenário. Não é que me seduza ou me
arraste, em espírito de mesquinha imitação, o que noutros países se está
fazendo. Mas a «Alta» é já de si, por obra dos nossos antepassados, uma
grandiosa cidade universitária, só bastando para dar-lhe realce e valor
libertá-la

de

incrustados,

malfazejos

e

indignos

das

construções

fundamentais, e completá-la com instalações apropriadas às exigências
dos novos estudos. Isolar a colina sagrada, só activa para o estudo na doce
e calma atmosfera coimbrã; integrar no conjunto o edifício do Governo Civil,
os Grilos, possivelmente S. Bento; fazer sobressair as imponentes massas
de construções, hoje afogadas, que são o edifício central da Universidade,
a Biblioteca, a Farmácia, a Faculdade de Letras, os Hospitais, a Associação
Académica, a Sé Nova, o Museu; e - Deus me perdoe! - além de muitas
outras coisas feias, deitar abaixo aquela excrescência do Observatório
Astronómico para deixar intacto aos olhos encantados o panorama maravi
lhoso do Mondego, das Lágrimas, da quinta das Canas, do Seminário, das
encostas de tristes oliveiras, com a serra no horizonte longínquo - é obra
sem dúvida cara, mas realizável e útil e que só por si dará a Coimbra um
lugar excepcional entre todas as universidades do mundo.50
Uma leitura cuidadosa mostra que Salazar tinha como horizonte isolar a Universi
dade dos quarteirões residenciais, transformando-a numa espécie de cidadela.
Carlos de Almeida viu bem a ideologia subjacente e sublinhou-a até à caricatura:
Anteviu Salazar, uma Coimbra em exclusivo dedicada ao estudo.
Uma «cidade de opereta vienense», onde mestres e intelectuais se
arrumariam - quais fetos em formol - em silenciosas mansões rodeadas
de jardins. Com a inerente carga visionária, entronizaria a ambicionada
segregação de classes [...].51
Efectivamente, a construção da Cidade Universitária não é um facto casual
nem anódino. Relaciona-se com o estatuto simbólico desfrutado por esta
pequena urbe, indelevelmente marcada pela presença da Universidade. Com o
decorrer do tempo, escrever sobre Coimbra transformara-se, em grande medida,
num discurso sobre a Universidade e, directa ou indirectamente, sobre Portugal.
Afrânio Peixoto inventou esta síntese primordial: «Universidade, Coimbra de
50

Oliveira Salazar, «Duas palavras de

prefácio», Discursos e Notas Políticas II

(1935-1937). 2 a ed. Coimbra,
Coimbra Editora, 1945, pp. XIX-XXI.

Coimbra».

Parafraseando-o,

poderíamos

dizer,

referindo-nos

às

incidências

político-ideológicas de muitos textos, Coimbra, Portugal de Portugal.
Estas questões não são irrelevantes para o estudo da Cidade Universitária.
A sua construção, durante o Estado Novo, exprime uma relação complexa entre o

51

Carlos de Almeida, Crónicon Conimbrigense.

Coimbra, Edição do Teatro Avenida, 1991,
p. 173.
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ideário do regime e a preponderância, no imaginário nacional, de uma Coimbra
conservadora e universitária. A expressão de Afrânio Peixoto integra-se numa

invocação poética e mitificadora do espaço da cidade como local de amor, de
saudade e de arte, que mostra a que ponto chegou a carga simbólica:
«Universidade, Coimbra de Coimbra, o espírito da minha raça vive e mora em ti...
oratório de Portugal e do Brasil».52 Ora, ela serve, magnificamente, a ideia de
Salazar, que tende a subsumir Coimbra na Alta e esta na Universidade. Durante
séculos, os elogios de Coimbra, em particular da sua beleza, mantiveram-se
frequentemente impermeáveis às mais evidentes notas de fealdade. Não por
esquecimento, mas por escolha. Coimbra de Coimbra.
Até ao século XX, não encontrámos, entre os mais variados encómios, a
noção de que Coimbra fosse uma espécie de paradigma e, muito menos, de
reserva da identidade nacional. Isso parece acontecer apenas na I República e no
Estado Novo. Com o celebrado discernimento para intuir a realidade mental
portuguesa, Miguel de Unamuno foi um dos primeiros autores a sugeri-lo, embora
com brevidade, em texto escrito na Figueira da Foz, em 1914: «Coimbra cabe
decir que concentra la historia toda leyendaria y poética de Portugal; Coimbra ha
sido la iniciadora de sus movimientos espirituales.»53
Estas palavras, que reconhecem sobretudo a importância da cidade na
formação das elites, aprofundaram-se nos anos subsequentes. Afonso Lopes
Vieira, ao considerar o «sentimento da Beleza» inerente à Lusa Atenas, elevou-a
a matriz espiritual da Nação, «a doce madre do nosso espírito, desde os confins
da história nacional».54 A generalidade dos conhecidos estereótipos (tradição,
saudade, amor, arte, poesia, paisagem, lirismo), resumidos no conceito de Beleza,
transformaram-se na «alma da cidade» e esta, por sua vez, na alma de Portugal.
Nos

anos

vinte,

estavam

criadas

condições

para

sacralizar

Coimbra.

As ideologias conservadoras quiseram ver nela o templo onde todos deviam subir
para «comungar a hóstia da Pátria».55 Entrando no Estado Novo, o estatuto
paradigmático de Coimbra foi reforçado pelas condições ideológicas e pela
presença de vários professores universitários no aparelho de Estado. Em Coimbra,
formara-se desde 1907, lutando contra a supremacia republicana, uma geração
católica e nacionalista, a que Salazar pertencia, que converteu a cidade numa
«espécie de reduto moral e cultural» do País.56 Reportando-se a artigos
publicados em 1935 no Notícias Ilustrado, intitulados «Salazar, modesto cidadão
de Coimbra», Luís Reis Torgal defende que «o Estado Novo resulta em grande
parte dessa imagem de modéstia e também de uma cultura e de uma ideologia
que Salazar colheu em Coimbra».57
Assim, não surpreende que as referências à tranquilidade tenham conduzido
por vezes, insensivelmente, à conotação de Coimbra como cidade tradicional e
conservadora, detentora de uma harmonia intrínseca, propícia aos poetas e
estudiosos.

Daqui

nasceu

a

ideia

das

virtudes

formativas

da

paisagem

conimbricense. Coimbra não seria apenas tranquila e bela - tornava-se também,
por essas e outras razões, uma fonte de virtudes, especialmente apta a robustecer

52

Afrânio Peixoto, Viagens na Minha Terra.

Porto, Livraria Lello & Irmão, 1938, p. 74.
Este autor brasileiro, simpatizante do
Integralismo, recebeu o doutoramento

a compleição moral dos estudantes. Tal suposição encontra-se no discurso

honoris causa pela Universidade de Coimbra

proferido pelo deputado José Fernando Nunes Barata na Assembleia Nacional,

em 1937. (Luís Reis Torgal, A Universidade

em 11 de Fevereiro de 1958: «Estou convencido de que uma das razões de
aptidão de Coimbra para centro universitário se justificava na presença da sua
natureza,

como

elemento

imprescindível

à

estruturação

de

e o Estado Novo, pp. 146-147.)
53

Miguel de Unamuno, Andanzasy Visiones

Esparíolas, p. 93.

mentalidades
54

equilibradas e de caracteres íntegros.»58

Afonso Lopes Vieira, Em Demanda do Graal.

Lisboa, 1922, p. 188.

Foi munido desta íntima convicção que Oliveira Salazar expôs o seu plano de
55

remodelação das instalações universitárias.
Em termos urbanísticos, movia-o a vontade de realçar os edifícios mais
valiosos: o Paço das Escolas, a Biblioteca Joanina, a Casa dos Melos, a Faculdade
de Letras de Silva Pinto, os Colégios de S. Jerónimo e das Artes (então
funcionando como hospitais), o Colégio de S. Paulo Eremita (sede da Associação
Académica), a Sé Nova, o Museu Machado de Castro e, tudo o indica, os Colégios
dos Lóios (a que Salazar chama «Governo Civil») e de S. Bento. Realçar (ou

Manuel Ribeiro, A Colina Sagrada. Lisboa,

Guimarães & C.a Editores, 1925, p. 55.
56

Luís Reis Torgal, A Universidade e o Estado

Novo, p. 56.
57

Idem, p. 35.

58

Diário das Sessões da Assembleia Nacional,

Lisboa, n.° 26,12 de Fevereiro de 1958,
p. 501.
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25

desafogar, como era habitual dizer-se) supunha a criação de um espaço livre em

Vista tomada do Pátio da Universidade.

torno de um imóvel para lhe dar maior visibilidade. Daqui se conclui que Oliveira

Foi em parte por causa dela que Salazar
decidiu demolir o observatório
astronómico neoclássico.
(NATCE.)

Salazar considerava essencial demolir alguns imóveis ou quarteirões, tanto para

libertar os monumentos como para construir «instalações apropriadas às
exigências dos novos estudos».
Apesar destas palavras, que contêm a única referência à necessidade de

26

novos prédios, estamos perante um projecto de remodelação. O presidente do

Luís Benavente, Cidade Universitária

de Coimbra: plano de conjunto, 1939.
Este plano sintetiza as propostas da
segunda comissão de obras,
antes das modificações introduzidas

Conselho parece apostado sobretudo em valorizar o património existente e em
transmitir a ideia de que a Universidade de Coimbra carece apenas de mais um
ou outro edifício. Não o entusiasma a visão de grandes blocos ou de amplos
espaços. Pelo contrário, é a ideia de rasgar a perspectiva sobre o rio Mondego e

por Duarte Pacheco.

as

(IAN/TT, Arquivo Oliveira Salazar,

A importância da paisagem no imaginário conimbricense (em particular no que se

PT-TT-PC M/AOS/D/4/1/5/12.

encostas

verdejantes

que

lhe

provoca

um

arroubo

poético

singular.

expressa literariamente) leva-nos a concluir que Salazar atendeu a um apelo

Foto de José António Silva.)

sentimental que ficou sem continuidade quando o projecto passou para as mãos de
Cottinelli Teimo e de Duarte Pacheco, ou que se modificou nos anos que se seguiram,
ou que existiu apenas como discurso. Podemos ainda admitir que, mais ou menos
convertido à estética monumentalizante, tenha aceite a liderança enérgica do ministro
das Obras Públicas e Comunicações, imune aos encantos do espírito coimbrão.

8._____________________
A segunda comissão de obras
(1939-1940)

A actividade da comissão presidida por Luís Carrisso caiu rapidamente no
olvido. Mas a premente carência de instalações levou a Universidade a renovar o
seu pedido ao Governo. Em 24 de Maio de 1938, o reitor João Duarte de Oliveira,
interpretando a vontade unânime do Senado universitário, solicitou à Direcção-Geral do Ensino Superior e das Belas-Artes a reorganização da anterior comissão,
de modo que o arranque das obras coincidisse com as «comemorações do duplo
centenário da fundação e da restauração de Portugal» (1940).59 O conteúdo do
ofício denota um notório desconhecimento do trabalho realizado. É estranho, por
várias razões, que um órgão como o Senado afirme que aquela comissão «não
chegou, segundo parece, a elaborar qualquer projecto definitivo ou, se o
elaborou, não chegou a torná-lo conhecido». Trata-se de uma ignorância
surpreendente,

provocada

talvez

pelo

facto

de

as

conclusões terem

sido

apresentadas apenas ao Governo. Para evitar a repetição deste facto e exercer
um maior controlo, o Senado instou para que a nova comissão fosse obrigada a
59auc

processo 340 da capocuc -

Despachos ministeriais.
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«dar conhecimento à Universidade dos projectos que elaborar e de seguir as
indicações desta quanto ao aspecto pedagógico das obras cuja realização for

preconizada nesses projectos». Mas Salazar, vislumbrando o alcance do pedido,
negou-o de forma categórica no despacho que emitiu a 15 de Junho seguinte.
A comissão deveria ser organizada na estrita dependência do Governo, cabendo
à Universidade um papel meramente consultivo nos assuntos pedagógicos.
Pela portaria de 28 de Agosto de 1939, publicada no Diário do Governo de 6
de Setembro, constituiu-se uma equipa formada por Morais Sarmento (presidente,
representante da Faculdade de Medicina e único elemento a transitar da comissão
anterior), José Alberto dos Reis (presidente da Assembleia Nacional e professor
da Faculdade de Direito), Anselmo Ferraz de Carvalho (Faculdade de Ciências) e
Aristides de Amorim Girão (Faculdade de Letras). A ausência de um arquitecto foi
remediada pela colaboração mais ou menos informal de Luís Benavente, que
assinou o «plano de conjunto» final.60 Beneficiando do trabalho realizado, esta
comissão apresentou o seu estudo com grande rapidez. Em meados de Dezembro,
encontrava-se quase concluído. Uma palavra decisiva cabia, porém, a Duarte
Pacheco. Em princípio de 1940, o relatório foi-lhe apresentado e ele, não
inteiramente satisfeito, efectuou uma viagem a Coimbra, a 25 de Fevereiro, da
qual resultou uma revisão do programa, concluída em apenas três dias.
São profundas as semelhanças observadas entre as propostas das duas
comissões. Relacionam-se com a ideologia social e política, com o conceito de
universidade que as orienta e com o âmbito de intervenção. Ambas se propõem
regularizar urbanisticamente a Alta através do alargamento e alinhamento das
ruas e dos largos. As demolições são propostas sem embaraço, mas poupam a
maioria dos edifícios de arquitectura erudita. De uma para outra, transitam vários
projectos, nomeadamente a

instalação da Biblioteca Geral no edifício da

Faculdade de Letras e a construção do campo de jogos «na margem direita do
Mondego, a montante do Parque da Cidade e logo a seguir a este», desde que o
espaço

fosse

aterrado

para

obviar

às

cheias

comunicações fáceis com a Cidade Universitária.

e

que

se

estabelecessem

60 De acordo com a nota autobiográfica
de Luís Benavente, já citada, este arquitecto
regressou a Lisboa em 1938, razão pela qual
a sua intervenção na segunda comissão não
terá sido tão grande como na primeira.
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Prescindindo das considerações gerais, o relatório cinge-se à apresentação
sistemática dos trabalhos a executar de acordo com a sua urgência. No entanto,
tal como a anterior, a presente comissão considerou indispensável proceder à
formação física e moral dos estudantes, e não apenas intelectual. Daqui resulta a
atenção concedida à sede da Associação Académica, ao estádio e às residências.
Apesar das divergências na aplicação dos edifícios, concordou nos que deveriam
ser poupados, exceptuando o Observatório Astronómico.
A área de intervenção é ligeiramente inferior. Ao contrário do que o relatório
sugere, as demolições estendem-se por uma área quase equivalente à da primeira
comissão. A principal diferença reside na preservação do Bairro Sousa Pinto, das
casas adossadas aos Arcos do Jardim e dos quarteirões situados entre as Ruas
Borges Carneiro, do Norte e de S. João e na demolição dos prédios entre a Rua do
Arco da Traição e a Rua dos Militares.
A visita de Duarte Pacheco não alterou este quadro mas interferiu na
expressão urbanística dos novos edifícios. Foi na sequência da sua passagem que
se idealizou a colocação frente a frente da Faculdade de Letras e da Biblioteca
Geral (que veio a efectivar-se) e que a intenção monumentalista aflorou na
proposta de equilibrara fachada do Museu de História Natural e da Sé Nova com
uma

«arrojada

construção»

destinada

à

Faculdade

de

Medicina.

A

sua

encorporação nos Colégios de S. Boaventura e dos Lóios constitui uma locução
suficientemente dúbia e aberta para nela se vislumbrar a razia depois operada
com o fim de dar lugar às actuais fachadas que, no Largo da Feira, mais intimidam
do que dialogam com a Sé e o Museu contíguo.
A aposta nos espaços livres e ajardinados e a sujeição às preexistências
revela uma evidente continuidade relativamente ao anterior estudo. De igual
modo, a justaposição dos novos edifícios nos quarteirões demolidos, modificados
apenas

pelo

remodelação,

alargamento
que

destruiria

das
a

ruas,
cidade

resultou
velha

num
sem

projecto
conseguir

híbrido
criar

de

outra

verdadeiramente nova.
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._______________________________________
Cottinelli Teimo: a ruptura (1941-1948)

Entregue o segundo relatório em 28 de Fevereiro de 1940,61 entrou-se num
período mal conhecido, superior a um ano e meio, durante o qual se realizaram estudos
de pormenor e se escolheu a equipa de trabalho. A ocorrência neste ano da Exposição
do Mundo Português, mobilizadora de muitos arquitectos, travou provavelmente o
arranque da obra, mas permitiu que Cottinelli Teimo se destacasse como arquitecto-chefe e daqui transitasse, em 1941, para a Comissão Administrativa do Plano de
61

Esta data encontra-se referida por Morais

Sarmento, «Relatório», Anuário da

Universidade de Coimbra (1940-1941),
Coimbra, Universidade de Coimbra, s. d., p. 27.
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Obras da Praça do Império e Zona Marginal de Belém (1941-1945) e para a Comissão
Administrativa do Plano de Obras da Cidade Universitária de Coimbra (até à sua morte,
em 1948).

Quando Cottinelli Teimo ocupou os cargos directivos na Exposição de Mundo
Português e na CAPOCUC, as suas concepções arquitectónicas e urbanísticas haviam
sido divulgadas numa conferência publicada em 1936, intitulada Os Novos Edifícios

Públicos.62 Em Lisboa, os imóveis ocupados pelo Estado, geralmente antigos e com
interiores labirínticos e mal iluminados, requeriam, na sua opinião, uma atitude
intransigente de preservação, reforma ou demolição. A edificação de edifícios novos
em zonas velhas, justamente o que se praticou em Coimbra, exigia, do seu ponto de
vista, uma espécie de espaço vital: «Um edifício novo não basta: é preciso que haja um
lugar para ele e ele esteja no seu lugar». E estar no seu lugar significa, entre outras
coisas, situá-lo de acordo com os «eixos de simetria». Em termos históricos, as suas
preferências incidiam no século XVIII e, em particular, na arquitectura pombalina, que
se apresenta como «uma grande lição» e um «desafio». Neste sentido, os primeiros
planos do filme A Canção de Lisboa constituem uma homenagem. Um filme
consagrado a um bairro popular abre com a visão dos amplos espaços da Lisboa
pombalina. Porquê? Para elucidar sobre a dicotomia da cidade ou para sugerir uma
hierarquia? Para integrar as vivências populares numa cidade que se desejava
imperial?
O arranque definitivo das obras ocorreu com a nomeação da última comissão,
nestas páginas correntemente designada pela sigla CAPOCUC. O Decreto-Lei n.° 31
576, do Ministério das Obras Públicas e Comunicações, publicado no Diário do

Governo de 15 de Outubro de 1941, encarregou-a de, a partir dos estudos feitos pelas
comissões nomeadas em 1934 e 1939, organizar «os programas definitivos», elaborar
os projectos e administrar, dirigir e fiscalizar as obras. Não lhe cabia portanto redigir
um novo relatório, mas aplicar, corrigindo ou melhorando, os que já tinham sido
produzidos.
Os projectos elaborados pelas duas comissões especiais de professores limitaram-se a prever edifícios nos espaços abertos pelas demolições. Cottinelli Teimo,
manifestando um entendimento essencialmente plástico do urbanismo, preocupou-se
sobretudo com os volumes, as linhas de fuga, as praças, a simetria. Parafraseando
Paulino Montês, diríamos que a Cidade Universitária de Coimbra nasceu como «um
estudo de harmonias ou proporções arquitectónicas»63. Ateve-se a alguns edifícios
referenciais, como o Paço das Escolas e a Sé Nova, mas não se coibiu de proceder a um
grande desaterro para regularizar a topografia. A informação prestada por Manuel de
Sá e Mello, seguindo certamente indicações de Cottinelli Teimo, em 30 de Dezembro
de 1943, é suficientemente elucidativa. Para justificar a demolição dos Colégios de
S. Boaventura, de S. Paulo Eremita e dos Lóios, os responsáveis da CAPOCUC
salientaram a importância efectiva e simbólica de uma nova Rua Larga, espaçosa,
rectilínea, alinhada pela Porta Férrea:
O alargamento e rectificação da actual Rua Larga impunha-se para dar à
futura Cidade Universitária uma artéria ampla, eixo principal da composição

62

em que o velho edifício da Universidade não podia deixar de ocupar o lugar

Lisboa, S. Industriais da C. M. de Lisboa, 1936,

de honra e a tradicional Porta Férrea de ser o ponto de convergência dessa
artéria.64

Cottinelli Teimo, Os Novos Edifícios Públicos.

p. 19
63

Numa proposta de aditamento anterior à

votação da execução de trabalhos de urbanização

Conhecemos cinco momentos no labor conceptivo de Cottinelli Teimo. O primeiro,
de 1942, classificado pelo próprio como um «ensaio de conjunto de massas
conciliando os vários dados do problema», já ultrapassa de forma clara o plano de

na Costa do Sol, Paulino Montês afirmou que
«um plano de urbanização é fundamentalmente
um estudo de harmonias ou proporções
arquitectónicas» (Diário das Sessões

1940, embora tenha nascido da «primeira conversa» mantida com o ministro das

da Assembleia Nacional, n.° 24, 9 de Março

Obras Públicas e Comunicações, Duarte Pacheco.65 Além de persistir em conciliar os

de 1935, p. 461).

Colégios de S. Boaventura e dos Lóios, Cottinelli Teimo introduz alguns traços que se
hão-de revelar definitivos: o alargamento e solenização do Largo do Castelo
(designado Praça de D. Dinis, configurada em círculo), a abertura da perspectiva sobre
a Sé Nova, o equilíbrio de volumes na nova Rua Larga e a extensão de um braço da

64

AUC, processo 98 da CAPOCUC - Instituto

de Antropologia.
65

Informação prestada por Cottinelli Teimo

em documento manuscrito, não assinado nem
datado, redigido nos meses anteriores à morte

Faculdade de Medicina até à frontaria do Colégio das Artes. Dos estudos precedentes

de Duarte Pacheco. (AUC, processo 103

vem o ajardinamento do quarteirão entre as Ruas da Trindade e dos Militares, até ao

da CAPOCUC.)
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27

Colégio dos Militares. O sistema viário, assente em três eixos ortogonais (Largo de

Cottinelli Teimo, Ensaio de conjunto de

D. Dinis, Rua Larga e Praça da Porta Férrea; Ruas de S. Pedro e de S. João; e Rua dos

massas conciliando os vários dados do
problema, 1942.
(NATCE.)

Estudos e Largo do Museu), também radica nos anteriores projectos.
Depois do ensaio de conjunto de massas veio a «planta inicial da Cidade
Universitária de Coimbra», assim designada por Maximino Correia na colectânea de

28
Local de implantação da Escadaria
Monumental, tendo à esquerda as Escadas

estudos publicada em 1963.56 Foi com base nela que Duarte Pacheco e Oliveira Salazar
aprovaram as expropriações da primeira, segunda e terceira fases em 1 e 7 de

do Liceu. No cimo, da esquerda para a

Setembro de 1942. Este plano, que obedeceu à necessidade de melhorar a composição

direita, o observatório astronómico

urbana e arquitectónica do conjunto, regulariza alguns edifícios cujas formas

pombalino, a portaria dos hospitais

denotavam uma grande sujeição às preexistências. A nova Faculdade de Letras, antes

e o Colégio de São Jerónimo.
(NATCE.)

composta por um edifício em L contendo um bloco quadrangular, adquiriu uma forma
regularizada. Mantém-se a distribuição dos serviços, mas desaparece o Arco do Bispo.

27

O contorno poliédrico da nova Praça de D. Dinis, resultante da preservação dos

O lançamento da Escadaria Monumental

Colégios de S. Jerónimo e dos Militares, foi configurado por um pórtico hexagonal.

implicou a destruição parcial das Escadas

Durante o ano de 1943, Cottinelli Teimo avançou, em pequenos passos, até

do Liceu.
(NATCE.)

praticamente à solução definitiva. O terceiro e quarto planos, com escassas diferenças
entre si (relacionadas sobretudo com a arborização e o aproveitamento dos pátios

30
Cottinelli Teimo, segunda planta da Cidade

interiores dos maiores edifícios), preserva os Colégios dos Militares, das Artes e de
S. Jerónimo, mas conglomera estes dois últimos num grande conjunto através da

Universitária de Coimbra, a partir da qual
Duarte Pacheco e Oliveira Salazar aprovaram

construção de um edifício ao longo da Rua dos Estudos. Deste modo, correspondia à

a generalidade das expropriações (1942).

necessidade crescente de espaço construído, revelada pelos programas das diversas

(Maximino Correia, Ao Serviço da

Faculdades.

Universidade de Coimbra, 1963, fig. 2.)

Graças à sugestão de Duarte Pacheco, substituíram-se as Escadas do Liceu por
uma escadaria monumental, alinhada com o eixo da nova Rua Larga e da Praça da

66

Maximino Correia, Ao Serviço da

Universidade, figura 2, em extratexto.
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Porta Férrea. O ministro das Obras Públicas e Comunicações, com a sua veia
projectista, criou assim um dos ex-libris da Cidade Universitária de Coimbra.

Pretendia-se estender o alinhamento estruturante da cidade universitária, mas este
apenas ressalta verdadeiramente numa vista aérea (ou sobre o estirador onde foi
concebido). Insensível ao esforço despendido na subida de 125 degraus, dispostos em
cinco lanços, Cottinelli Teimo e Duarte Pacheco imaginaram, em travelling cinema
tográfico, o efeito da súbita aparição da estátua de D. Dinis e do vasto espaço
envolvente, encerrado num pórtico imponente. Assim se intensificaria um dos
princípios estéticos mais caros ao regime: o da monumentalidade.
As circunstâncias em que surgiu a ideia de construir a escadaria monumental
encontram-se descritas em documento atrás citado, redigido por Cottinelli Teimo ainda
antes do inesperado falecimento de Duarte Pacheco:
Da conversa, uma noite, lastimávamo-nos que o eixo principal da Cidade
Universitária não pudesse ser mais extenso, ou prolongado - e foi por ter
mandado vir a planta da Cidade de Coimbra que Sua Excelência se lembrou
da possibilidade de lançar uma grande escadaria que satisfaria o objectivo
apontado ao mesmo tempo que contribuiria para a grandeza do conjunto.67
No manuscrito original, Cottinelli Teimo, mais próximo da realidade, escrevera
primeiro: «o Senhor Ministro descobriu que era possível» lançar a escadaria.
Este verbo, rasurado e substituído por lembrou, mostra que Cottinelli Teimo e Duarte
Pacheco encontraram uma resposta para os seus anseios de monumentalidade e de
vastas

perspectivas

observando

as

plantas

e,

provavelmente,

sem

avaliar

convenientemente o enorme desnível em causa. Nesta fase, a Praça de D. Dinis
apresenta-se rectangular, com uma feição marcadamente longilínea. Cottinelli Teimo
e Duarte Pacheco ainda não se tinham «atrevido» a propor a demolição dos Colégios
de S. Jerónimo e dos Militares, embora a sua preservação criasse embaraços evidentes,

67

uma vez que constrangiam a Praça de D. Dinis como duas pinças. A colocação de uma

conjunto das obras da Cidade Universitária.

AUC, processo 103 da CAPOCUC - Piano de
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colunata resolvia imperfeitamente o problema. Demolida a portaria de acesso ao bloco
de consultas externas do hospital, concebido por Luís Benavente, criar-se-ia uma zona
de circulação na fachada nascente dos Colégios de S. Jerónimo e das Artes e do
Laboratório Químico. A despeito das modificações de pormenor introduzidas depois, a
marcação do «eixo longitudinal da composição»68 permaneceu um elemento
estruturante.

31
Cottinelli Teimo, terceira planta da Cidade
Universitária de Coimbra, 1943.
(NATCE.)

O problema da Praça de D. Dinis só ficou definitivamente resolvido na quinta
solução, na qual Cottinelli Teimo aperfeiçoou a composição urbana à custa do Colégio
dos Militares (substituído por um bloco que seria destinado à Matemática) e pela
reconfiguração da fachada sul do Colégio de S. Jerónimo.
Poder-se-á dizer que a Praça de D. Dinis foi projectada com uma simetria e uma

32

axiplidade tipicamente fascista ou nazi? Ou esses atributos são comuns ao urbanismo

Cottinelli Teimo, quarta planta da Cidade
Universitária de Coimbra, 1943.
(NATCE.)

a que alguns autores chamam «totalitário»? A imposição de um plano ortogonal na
Alta, contra a lógica topográfica e as preexistências urbanas, tem paralelo na Itália
fascista, onde se chegou a projectar uma reordenação de Roma com base neste
princípio.69 Neste país e na Alemanha, aplicam-se os planos ortogonais tanto nas
novas cidades70 como na remodelação das antigas. A localização do Paço das Escolas
a oeste induziu a aplicação canónica dos princípios romanos: o eixo maior

68

Expressão usada por Manuel de Sá e Mello

em 1944. (AUC, processo 177 da CAPOCUC.)
69

Alex Scobie, Hitler's State Architecture,

pp. 42-43.
70

É o caso de Peenemunde, projectada por

Speer e Eggerstedt em 1940. (Idem, pp. 51-54.)
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(decumanus) estendendo-se de leste para oeste, da Escadaria Monumental à Porta
Férrea, e o menor (cardus), de norte para sul, através das Ruas de S. João e de S. Pedro.
O apreço de Cottinelli Teimo pelos efeitos monumentais e pelas virtualidades da linha
recta e o gosto pela arquitectura «totalitária» conduziram a este resultado.
As ideias urbanísticas e arquitectónicas de Cottinelli Teimo, de Duarte
Pacheco e do regime, a crescente necessidade de instalações e a exiguidade do

espaço disponível tiveram como corolário a criação de uma cidade universitária

concentrada, feita de grande blocos, cuja escala choca com os edifícios
conservados, quer seja o Paço das Escolas, quer alguns quarteirões de prédios
particulares. A resistência passiva da Faculdade de Ciências à elaboração do
programa arquitectónico dos novos imóveis e as críticas desferidas ao plano geral
levaram a CAPOCUC a justificar o tipo adoptado. Havia duas alternativas
possíveis:
1. °) Cidades Universitárias em superfície, ocupando áreas muito extensas,
solução adoptada nos países novos e de grandes recursos materiais
como a Argentina, Brasil, Estados Unidos, etc. e em Espanha na
Universidade de Madrid.
A área ocupada é muito variável, desde 4047 hectares - Universidade de
South - até 320 hectares - Universidade de Madrid.
2. °) Cidades Universitárias com áreas reduzidas e os serviços concentrados,
solução adoptada nas universidades europeias, como Roma, Oslo, Berna,
Atenas, etc. devido, quer à tradição e conveniência de aproveitamento
dos edifícios existentes, quer à falta de recursos materiais e de terrenos
disponíveis com a área necessária. "
A escolha recaiu nesta última solução, implicitamente defendida pelas

até por razões financeiras, conduziu inevitavelmente a uma «cidade universitária
com

«grandes

blocos».72

Informação prestada por Manuel de Sá

e Comunicações em 8 de Junho de 1944.

comissões anteriores. A conveniência de manter a localização da Universidade,

ultraconcentrada»,

71

e Mello ao ministro das Obras Públicas

O

impacte

urbanístico

destes

edifícios foi percebido desde muito cedo. De acordo com um relatório de Cottinelli

(AUC, processo 3 da CAPOCUC.)
72

Informação sem data respondendo à moção

do conselho escolar da Faculdade de Ciências
de 31 de Julho de 1944. (AUC, processo 165
da CAPOCUC - Instalação da Faculdade de
Ciências.)
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Teimo de 1945, a altura da Faculdade de Medicina foi «reduzida de cinco para
quatro andares, para benefício das ruas confinantes e do recorte geral da
perspectiva da Rua Larga».73
Cottinelli Teimo deixou-se dominar pelo desejo de conferir ao eixo formado
pela nova Rua Larga e pela Praça da Porta Férrea um remate majestoso, o que
significava também valorizar a perspectiva do Paço das Escolas. Satisfazê-lo

33
Cottinelli Teimo, quinta planta da Cidade

equivalia, contudo, a contrariar a topografia.
Se analisarmos uma planta anterior a 1943, verificamos que o trajecto entre

Universitária de Coimbra, 1943.
(NATCE.)

o cimo das Escadas do Liceu e a Porta Férrea se fazia a subir até ao Largo do
Castelo, descendo-se então suavemente. Partindo da cota de 92,00 metros nas
referidas escadas, a rua ascendia aos 103,30 metros no Arco do Castelo e aos
105,40 no largo com o mesmo nome, descaindo então para 104,10 na
confluência das Ruas do Borralho e dos Lóios, para 101,80 no início da Praça da
Porta Férrea e para 99,80 nesta porta. A entrada para os Gerais situava-se a
99,00 metros. Isto significa que para conformarem a Alta aos seus desígnios

73

AUC, processo 1 12a da CAPOCUC -

Relatórios.
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urbanísticos, Cottinelli Teimo e Duarte Pacheco tiveram de enveredar pelos
desaterros.

As terraplenagens, aliás bem documentadas nalgumas fotografias de A Velha

Alta... Desaparecida, atingiram vários metros e tiveram como contrapartida a
elevação de outros sítios, nomeadamente do Largo da Sé Nova. O Diário de

Coimbra referiu em 3 de Agosto de 1949 haver «pontos em que o rebaixamento
terá de ser de uns três metros», mas dois dias depois corrigia esse valor para
cerca de quatro metros no sítio da Leitaria do Castelo. Na Praça da Porta Férrea,
o mesmo jornal sublinhava a necessidade de «em certos pontos rebaixar dois
metros a dois metros e dez centímetros»74. Em consequência, surgiram inevitáveis
dificuldades de concordância na periferia da plataforma criada artificialmente.
A elevação dos Largos da Feira e de S. João e o desaparecimento do
quarteirão intermédio suscitou uma evidente incompatibilidade, a que Cristino da
Silva parece ter sido pouco sensível. Ao projectar uma ampla escadaria e um
muro com cerca de 5,50 metros de altura, subalternizou o edifício do Museu
Machado de Castro e da Igreja de Almedina, deixando no arquitecto dos
Monumentos Nacionais a ideia de que se preparava a demolição deste templo.75
A diminuição das proporções do antigo paço episcopal foi também assinalada
por Raul Lino num parecer da Junta Nacional de Educação relatado no mesmo
ano.76 Assim, apesar do inevitável efeito negativo, Cristino da Silva viu-se
obrigado a substituir os «elevados muros de suporte» por «taludes suaves e
arrelvados».77
Mais penosa se revelou a conciliação topográfica entre a nova Ladeira do
Castelo, consideravelmente levantada para se nivelar pelo Largo de D. Dinis, e a
rua que circunda pelo sul os edifícios da Faculdade de Ciências. Na esquina
nascente da Matemática nasceu um dilema insolúvel. O estabelecimento de uma
comunicação entre as duas artérias «colidia, tanto em planimetria como em
altimetria, com o traçado do velho aqueduto que se desenvolve paralelamente à
fachada nordeste do edifício de S. Bento».78
O ministro das Obras Públicas, Eduardo de Arantes e Oliveira, inteirou-se da
questão durante a visita que realizou ao local em 4 ou 5 de Janeiro de 1957.
Perante a necessidade de um grande aterro junto ao Colégio de S. Bento e de
sacrificar um dos arcos do aqueduto, Arantes e Oliveira exigiu novos estudos,
considerando até a hipótese de suprimir em alternativa o lanço mais elevado da
escadaria.79
Coube a Raul Lino a infausta tarefa de relatar o parecer da Junta Nacional da
Educação sobre este assunto, no qual se viu perante a obrigação técnica de
aceitar a demolição do último arco, embora no seu íntimo preferisse ver rebaixada
a Praça de D. Dinis e o «escadório».80
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O projecto finalmente executado impôs a demolição do arco e criou um

Diário de Coimbra, 1 de Janeiro de 1950,

pp. 1 e 9.

evidente afrontamento tanto ao Colégio de S. Bento como ao Bairro de Sousa

75

Pinto, prejudicados pelo alteamento da Ladeira do Castelo. Como bem assinalou

de 19 de Setembro de 1953.

Cristino da Silva, o problema decorria exclusivamente do plano de conjunto

Parecer da DGEMN de Coimbra,

(Arquivo da DGEMNC, processo n.° 06 03 25
001 - Sé Nova. Coimbra. Anos de 1948/69.)

«elaborado em 1942» e aprovado no referido Conselho de Ministros de 7 de
76

Setembro do mesmo ano.

AUC, processo 360 da CAPOCUC - Arranjo

da Praça da Sé Nova.

Os vestígios da vasta operação de terraplenagem ostentam-se ainda em dois
77

locais. Na fachada sul do Colégio de S. Jerónimo, o arranque do Arco do Castelo

Cristino da Silva, memória descritiva do

projecto de arranjo e pavimentação do Largo

e a plataforma relvada mostram o trajecto primitivo da Ladeira do Castelo.

da Sé Nova, versões de Dezembro de 1954

De modo semelhante, na esquina sudoeste do Colégio das Artes encontra-se

e de Maio de 1955. (DGEMNC, processo 06 03

marcado pela pedra à vista o declive da Rua dos Estudos até ao Largo do Museu.
A escavação aqui operada cortou a rua proveniente do Largo do Colégio das
Artes, deixando-a sem qualquer possibilidade de concordância com a Rua dos

25 001.)
78

Estas palavras são de Cristino da Silva

e constam de uma informação enviada ao
ministro das Obras Públicas em 28 de Janeiro

Estudos; como solução de recurso, construiu-se um muro de suporte e um acesso

de 1959. (AUC, processo 513 da CAPOCUC.)

declivoso
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perpendicular

ao

leito

primitivo.

Estas

evidências

chegaram

aos

Despacho de 13 de Janeiro de 1957.

nossos dias por causa do abandono a que foi votado o projecto do hospital.

(AUC, processo 340 da CAPOCUC.)

A sua construção teria ocultado por completo esses eloquentes testemunhos da

80

antiga topografia.

(AUC, processo 335 da CAPOCUC.)

Parecer de 14 de Fevereiro de 1958.
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_10.___________________________
As viagens de estudo ao estrangeiro

34

A planificação da Cidade Universitária levou a CAPOCUC a documentar-se

Cidade Universitária de Roma: Instituto de
Física, de Giuseppe Pagano (1932-35).
Fotografia do relatório da visita realizada

sobre o que se estava realizando na Europa. Além das viagens de estudo ao
estrangeiro, houve o cuidado de proceder à compra de vários livros italianos,
alemães e espanhóis. Trata-se de uma escolha nada casual, atendendo às

em Outubro de 1946.

preferências arquitectónicas depois demonstradas. Em 19 e 21 de Fevereiro de

(NATCE.)

1942 dirigiram-se ofícios aos embaixadores na Alemanha, em Itália, em Espanha
35

e na França de Vichy e aos directores do Centro Luso-Alemão de Intercâmbio

Cidade Universitária de Roma: Biblioteca
do Instituto de Matemática, de Giò Ponti
(1932-35). Fotografia do relatório da visita

Cultural, do Instituto de Cultura Italiana e da Casa de Espanha no sentido de
obter informações sobre a construção e reedificação de cidades universitárias,

realizada em Outubro de 1946.

com destaque para as de Roma, Pavia, Florença, Bolonha, Milão, Paris,

(NATCE.)

Heidelberga,

Munique,

Madrid,

Salamanca

e

Valência.81

O

interesse

pelas

universidades espanholas e italianas levou a CAPOCUC a escrever ainda a quatro
36

livrarias madrilenas e à Libreria Editrice Politécnica, de Milão. À Libreria Espasa

Cidade Universitária de Roma: Instituto de
Anatomia, de Giovanni Battista Milani
(1928). Fotografia do relatório da visita

Calpe demonstrou muito interesse em comprar o que houvesse sido publicado
sobre

a

«construção»

da

Cidade

Universitária

de

Madrid

e

sobre

a

realizada em Outubro de 1946.

«transformação» das Universidades de Salamanca, Valência e outras, «com o fim

(NATCE.)

de estudar os pontos de contacto que podem aproveitar-se para a construção da
Cidade Universitária de Coimbra».82 As respostas afluíram em Março e Abril e

37

tiveram como consequência a obtenção do plano de conjunto e de uma fotografia

Entrada do Hospital Maior de Milão.
Fotografia do relatório da visita realizada

do anteprojecto primitivo da Cidade Universitária de Madrid, e de informações
sobre algumas construções realizadas nas Universidades de Munique, Greifswald,

em Outubro de 1946.

Kõnigsberg, Munster e Heidelberga. Em 14 de Abril de 1942, solicitou o envio

(NATCE.)

de Architecttura, n.° 4 e 6, de 1941, e o fascículo especial da mesma revista,
publicado em 1935, sobre a Cidade Universitária de Roma, entre outras
81 AUC, correspondência expedida pela

CAPOCUC, ofícios nos. 94-97 e 100-102.
82 A resposta foi lacónica, referindo apenas

a Cidade Universitária de Madrid e remetendo

publicações.
Os pedidos dirigidos aos Estados Unidos em 25 de Março incidiram apenas
em bibliografia de índole técnica. Na Argentina, a CAPOCUC encomendou a

a CAPOCUC para a respectiva Junta de Obras.

23 de Abril o opúsculo Ciudad UniveFsitaria de Buenos Aires, editado em 1938

As outras livrarias contactadas, que não

pela Sociedad Central de Arquitectos. À Grã-Bretanha solicitou, em 18 de

dispunham de bibliografia sobre o assunto,
apenas indicaram ou enviaram o seguinte:

Novembro de 1943, a legislação em vigor sobre higiene e urbanização das

Revista Nacional de Arquitectura, n.° 6 e 7,

cidades, casas económicas para operários e expropriações. Este mesmo pedido

dedicada às cidades universitárias; Nuevas

foi endereçado, na mesma data, à Bélgica, Argentina, Espanha, Estados Unidos,

Formas, ano II, 1935-1936, sobre a Cidade
Universitária de Madrid; L'Architecture

d'Aujourd’hui, Julho de 1936,
acerca das cidades universitárias europeias.
(AUC, processo 7 da CAPOCUC.)
83 Carolina Rodriguez López,

La Universidad

de Madrid en el Primer Franquismo.
Ruptura y continuidad (1935-1951).

Suíça, Brasil e Holanda.
Elucidada pelos livros e publicações, a CAPOCUC solicitou, em 10 de
Fevereiro de 1944, autorização para uma visita de estudo de doze dias a Espanha.
No início dos anos quarenta, a Cidade Universitária de Madrid, uma das frentes
mais duradouras da guerra civil, palco de bombardeamentos e de lutas corpo-a-corpo, começara a ser reconstruída, tendo-se procedido à inauguração de vários

Madrid, Editorial Dykinson / Instituto Antonio

edifícios em Outubro de 1943.83A viagem foi realizada por Manuel de Sá e Mello,

de Nebrija, 2002, pp. 223-281.

e pelos arquitectos Cottinelli Teimo, Alberto Pessoa e Lucínio Guia da Cruz.

82

A fim de delinear o programa das instalações da Faculdade de Ciências, João
Pereira Dias solicitou ao Instituto para a Alta Cultura um subsídio para que dois
professores visitassem a Cidade Universitária de Madrid. Em face da recusa, este
professor empreendeu a viagem sozinho e à sua custa em finais de Maio de
1944, recebendo, segundo escreveu escassas semanas depois, «penhorantes
atenções» da parte do arquitecto-chefe Modesto López Otero e dos arquitectos
adjuntos Ripollés e Garrigues.84
Outras viagens se realizaram nos anos seguintes, mas só algumas tiveram
importância significativa. Com a finalidade de estudar as instalações das
Faculdades de Medicina e de Ciências, Manuel de Sá e Mello, Cottinelli Teimo e
Maximino Correia empreenderam uma jornada de vinte dias por Itália e Suíça,
visitando os estabelecimentos universitários de Roma, Bolonha, Milão, Zurique,
Berna e Genebra. O início da visita esteve previsto para 12 de Outubro de 1946,
mas acabou por atrasar-se alguns dias. Também em finais de 1946, o arquitecto
António Gomes Egêa, encarregado de projectar o campo de jogos na ínsua dos
Bentos, realizou uma visita de estudo às instalações desportivas de Oxford e
Cambridge.
Entre 5 de Setembro e 7 de Outubro de 1947, António Jorge Andrade de
Gouveia realizou uma visita de estudo a laboratórios químicos ingleses, tendo
tido oportunidade de visitar as Universidades de Liverpool, Port Sunlight,
St. Helens e Londres. Em 1948, a CAPOCUC promoveu duas viagens. A primeira
decorreu entre 28 de Abril e 29 de Maio, por Espanha (Madrid), Itália (Roma,
Bolonha e Milão), Suíça (Zurique, Berna, Basileia e Neuchatel), Suécia (Estocolmo
e Upsalla), Holanda (Delft e Leiden), França (Paris), Bélgica (Bruxelas e Gand) e
Inglaterra (Oxford, Cambridge, Londres, Teddington e Elmstead Woods). De 28 de
Agosto a 16 de Setembro de 1948, Lucínio Guia da Cruz e o professor Eusébio
Tamagnini

visitaram

diversos

museus

e

estabelecimentos

de

ensino

de

Antropologia.
Por iniciativa da Faculdade de Medicina e com o apoio da CAPOCUC realizou-se, entre 19 de Maio e 20 de Junho de 1954, uma viagem de estudo cuja
duração, estimada em vinte e cinco dias, veio a prolongar-se por trinta e três.
Visando o «apetrechamento das novas instalações» daquela Faculdade, a equipa,
formada por Lucínio Cruz e por três professores, passou por Paris, Londres e
Oxford, Lille, Bruxelas, Eindhoven, Utreque, Colónia e Bona, Francforte, Heidelberga,
Estrasburgo, Basileia, Zurique e Genebra. Em Maio e Junho de 1957, Manuel de
Sá e Mello e Lucínio Cruz visitaram institutos de Física e Química em Genebra,
Basileia, Zurique, Bruxelas, Estocolmo, Oslo e Aix-La-Chapelle. De 14 de Abril a 2
de Maio de 1958, o arquitecto Amoroso Lopes e os professores João Manuel
Cotelo Neiva e Alberto Xavier da Cunha Marques visitaram institutos e museus de
Zoologia, Mineralogia e Geologia em Paris, Berna, Zurique, Neuchatel, Friburgo,
Munique, Tubingen, Francforte do Meno, Gòttingen e Londres.
Desta enunciação sumária das viagens de estudo realizadas no âmbito da
Cidade Universitária de Coimbra se conclui que as primeiras e mais decisivas
impressões foram colhidas em Espanha e Itália, embora não se deva esquecer a
influência

alemã exercida

por via indirecta (livros e

exposição

«Moderna

Arquitectura Alemã», em particular).
A CAPOCUC invocou vários motivos para visitar as Universidades de Madrid
e Salamanca: os «benefícios indiscutíveis» decorrentes da «análise directa do
que se tem feito noutros países»; o interesse que estas duas universidades
apresentam, a primeira por ter uma cidade universitária reconstruída recente
mente e projectada por «técnicos de categoria» e a segunda por conter adaptações
de edifícios antigos; e em último lugar, «na época de guerra» que se vivia, «uma

84

João Pereira Dias, «Vida da Faculdade.

1943-1944», Revista da Faculdade de

Ciências, Coimbra, volume XII, n.° 2, 1944,
p. 256.

visita a estabelecimentos congéneres estrangeiros não pod[ia] ir mais além do
85

que à nossa vizinha Espanha».85 João Pereira Dias acentuou ainda que, sendo
«impraticável a visita a quase todas as cidades universitárias recentemente

AUC, processo 3 da CAPOCUC - Cópias

excedentes de propostas e informações
diversas.

83

38

erigidas no estrangeiro», a Cidade Universitária de Madrid apresentava o

Cidades visitadas durante as viagens

«particular interesse» de ser o «produto dos ensinamentos que professores

de estudo promovidas pela CAPOCUC.

espanhóis colheram em visitas a numerosos centros universitários europeus e

(1944-1958).

americanos».86
Sob a presidência de Modesto López Otero, os responsáveis espanhóis

39
Grupo escultórico do Hospital Maior

haviam visitado, em final de 1927, as Universidades de Leyden, Amsterdão,

de Milão. Fotografia do relatório da visita

Utreque, Estrasburgo, Colónia, Lyon, Hamburgo e Berlim, bem como os centros

realizada em Outubro de 1946.

universitários

(NATCE.)

e

hospitalares de

Yale, Harvard, Boston, Toronto,

Michigan,

Rochester, Washington, Baltimore, Nova Iorque e Montreal.87 O conhecimento
dos modelos norte-americanos, considerados os melhores por aquele arquitecto,

40
Hospital Maior de Milão. Fotografia do

levou a Junta a modificar radicalmente o programa da cidade universitária

relatório da visita realizada em Outubro

madrilena. Assim, apesar de algumas opiniões se inclinarem para um edifício

de 1946.

único e monumental, optou-se pelo campus, com jardins e bosques, e uma

(NATCE.)

densidade intermédia entre a cidade e o campo.88 Tal como em Coimbra, apesar
das grandes diferenças existentes, a segregação urbana constitui um dos

41
O Estádio Napoleónico de Milão,

objectivos perseguidos, como se depreende das seguintes palavras de López

com as suas bancadas de granito,

Otero: «A Cidade Universitária deve ser um refúgio, tal como era o claustro da

a tribuna central e o «aproveitamento de
um arco romano, como entrada triunfal»,
entusiasmou Maximino Correia na visita
que realizou, na companhia de Cottinelli
Teimo e de Manuel de Sá e Mello,
em Outubro de 1946.
(NATCE.)

86

João P. Dias, «Vida da Faculdade.

1943-1944», Revista da Faculdade

de Ciências, 1944, p. 256.
87

Pilar Chias Navarro, La Ciudad Universitária

de Madrid. Génesis y realización. Madrid,
Editorial de la Universidad Compiutense, 1986,
pp. 48 e 49.
88

Pilar Chias Navarro, La Ciudad Universitária

de Madrid, pp. 77 e 79.
89

Modesto López Otero, «La Ciudad Univer

sitária y la Arquitectura Biotécnica», citado
por Pilar Chias Navarro, obra citada, p. 79.
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Idade Média, para o estudo e a meditação. [...] Na Cidade Universitária, durante
oito horas, o estudante deve viver a vida de uma cidade natural: sem comércios,
nem ruídos, nem aglomerações públicas».89

Não conhecemos qualquer relatório desta viagem, que, realizada quando o
plano urbanístico se encontrava genericamente definido, poderia determinar
sobretudo a feição arquitectónica da cidade universitária. Na realidade, deste
ponto de vista, os contactos estabelecidos em Madrid durante a visita de Sá e
Mello, Cottinelli Teimo, Alberto Pessoa e Lucínio Cruz em Abril e Maio de 1944
revelaram-se bastante frutuosos. Menos de um mês após o regresso, o director-delegado da CAPOCUC solicitou a Modesto López Otero, arquitecto director da
Junta da Cidade Universitária de Madrid, «as plantas dos edifícios destinados
aos Institutos de Físico-Química e Faculdade de Medicina», ainda inconclusos.
Em 30 de Maio, agradeceu o envio e informou que João Pereira Dias, docente da
Faculdade de Ciências, lhe iria entregar o título de membro de O Instituto de
Coimbra, para substituir o que se perdera durante a guerra civil de Espanha.
A carta endereçada por aquele professor a Sá Mello dá bem a ideia das excelentes
relações contraídas em Madrid:
Hoje, pelas onze horas, fui recebido pelo Arq. López Otero, que foi
gentilíssimo comigo e que, depois de me mostrar o plano geral e as
maquetes, me proporcionou a visita às Faculdades de Filosofia, Farmácia
e Ciências, na companhia, igualmente amável, dos arquitectos Ripollés e
Garrigues. Por ser já tarde e estarmos cansados, ficou para amanhã a
visita à Escola de Arquitectura e das [sic] Residências. Procurei aproveitar
o resto do tempo para ouvir de alguns professores os defeitos que
apontam.
López Otero ficou satisfeitíssimo com o novo diploma de sócio do
Instituto de Coimbra; e disse-me que ia escrever hoje mesmo ao meu
amigo, a agradecer o seu cuidado.90
As impressões mais profundas foram, no entanto, colhidas em Itália durante
a visita realizada em Outubro e Novembro de 1946. No relatório redigido três
meses depois (e divulgado em 1963), Maximino Correia expressou o seu apreço
pela arquitectura da Cidade Universitária de Roma. São recorrentes as manifes
tações de apreço pela «beleza», «imponência» e «majestade» de conjuntos
arquitectónicos em que predominam os «grandes pórticos de altas pilastras», as
«grandes arcadas», as «linhas modernas e sóbrias», as «largas avenidas», com
os edifícios ladeados por «grupos escultóricos» figurando a mitologia clássica.
De entre todos os conjuntos visitados na Suíça e Itália, salienta, do ponto de vista
artístico e não só, aquela cidade universitária:
O plano da Cidade Universitária de Coimbra, concebido em moldes
idênticos ao de Roma é sem dúvida o que convém e melhor se adapta à
existência de edifícios seculares que devem ser aproveitados, mas é
necessário que o espaço utilizado para a construção de novos edifícios
seja ampliado por forma a dar satisfação às exigências actuais dos
diversos edifícios.91
Desta viagem existe outro relatório, não assinado nem datado, cujas aprecia
ções arquitectónicas apontam para a autoria de Cottinelli Teimo.92 Ao contrário
do reitor, este arquitecto observa com alguma altivez os edifícios e realizações
urbanísticas estrangeiros. Respeitando a letra do texto, seríamos levados a

90

concluir pela superfluidade de uma viagem que apenas lhe proporcionou um ou

(AUC, pessoal da CAPOCUC, caixa 3, processo

outro pormenor mais inspirador: «não encontrámos nada de novo em matéria de
programas, nem na maneira de os traduzir arquitectonicamente; [...] não

203.) Em 2 de Junho de 1944, López Otero
remeteu os planos actualizados da Faculdade
de Medicina.

encontrámos materiais que nos não sejam familiares nem soluções construtivas
91

particulares». Cottinelli Teimo afirma mesmo «não ter visto nada de novo ou que
não sejamos capazes de conceber e realizar pelos nossos próprios meios».
A visita permitiu-lhe sobretudo confirmar várias ideias estruturantes, em
particular de natureza arquitectónica: a necessidade de se usarem «bons materiais»

Carta datada de 29 de Maio de 1944.

Maximino Correia, Ao Serviço

da Universidade de Coimbra, p. 33.
92

Há, contudo, aparentes lapsos que

levantam algumas dúvidas. (AUC, processo
112A da CAPOCUC - Relatórios.)
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42

e as virtudes do «carácter moderno» (mesmo quando se trata de remodelações e

Hospital de Basileia, visitado em 2 de

acrescentos) e a recusa da «reprodução arqueológica». A conciliação entre as

Novembro de 1946, cerca de um ano

arquitecturas antiga e moderna, problema crucial em Coimbra, deveria ser

após a sua entrada em funcionamento.
Fotografia do relatório da viagem

resolvida como em Bolonha. Aqui, «há edifícios novos e de carácter moderno

de estudo.

(Museu de Zoologia, etc.) junto de velhos edifícios da Renascença: a conciliação

(NATCE.)

existe, principalmente porque os primeiros foram judiciosamente implantados
junto dos segundos, porque os materiais se casam, porque a ausência de

43
Hospital de Basileia: galeria de cura.
Fotografia do relatório da viagem de
estudo.
(NATCE.)

decoração não impede que as linhas essenciais do partido arquitectónico das
fachadas tenham proporções que lhes dão a dignidade e a nobreza dos outros
edifícios a par.» Na sua perspectiva, esta era a tendência geral na Europa:
Nos casos de conciliação da expressão arquitectónica de edifícios

44

antigos

Cidade Universitária de Roma: Reitoria

acrescentamento de novos corpos para a construção de um todo, não

e Secretaria, de Marcello Piacentini.

encontrámos senão um desejo de marcar a posição do nosso tempo e

Fotografia do relatório da visita
realizada em Outubro de 1946.
(NATCE.)

com

edifícios

modernos

contíguos,

ou

de

adaptação

ou

nunca essa conciliação se apresenta com carácter de reprodução
arqueológica. A Universidade Católica de Milão é um exemplo notável
desse espírito de conciliação: quer se trate de corpo novo, quer de
remodelação interior, o moderno sente-se, mas vai buscar ao tratamento
das paredes e das pinturas uma sugestão do antigo, pelos esponjados,
pela aspereza dos rebocos feitos a duas massas de cores diferentes, etc.
etc. etc. [...]

Espírito arquitectónico -Tanto no que diz respeito à fisionomia das
plantas como das fachadas, sente-se que os arquitectos procuram ser
sempre «do seu tempo». Nos casos de conciliação de construções
antigas com modernas a solução consiste em harmonizar sem cair na
imitação ou na aplicação despropositada de motivos ou elementos
arqueológicos. A Arquitectura «moderna» impõe-se tanto mais quanto
mais ricos e duradouros são os materiais empregados. O uso da cor em
certos interiores revela a infiltração neste da técnica do cartaz: em tudo
parece ser de aconselhar a discrição que não cansa com o tempo...
As viagens realizadas durante o período em que Cristino da Silva ocupou o
cargo de arquitecto-chefe não produziram relatórios de interesse arquitectónico
assinalável. As mais decisivas, se houve algumas com este estatuto, ocorreram
portanto em 1944 e 1946, envolvendo Cottinelli Teimo, Alberto José Pessoa e
Lucínio Guia da Cruz. Encontrando-se já estabelecidas as linhas gerais do plano
da cidade universitária, a sua repercussão exerceu-se sobretudo ao nível
arquitectónico. No entanto, convém não desprezar a circunstância de ter
consolidado definitivamente a aposta nos pórticos e a opção por uma cidadela,
impermeável às actividades comerciais e à função residencial. Apesar das longas
viagens empreendidas entre 1948 e 1958, as principais referências urbanísticas e
arquitectónicas permaneceram adstritas aos regimes autoritários e totalitários.
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___________________ 11._
0 contributo de Cristino da Silva
(1949-1966)

Substituindo Cottinelli Teimo quando o plano se encontrava em plena
execução, Cristino da Silva assumiu as principais linhas programáticas e persistiu
nelas até abandonar o cargo, em 1966. Foi sem contrariedade que liderou um
projecto cada vez mais afastado da realidade urbanística e arquitectónica do País,
mas que se casava com a sua tendência para a «grande composição», para o
«jogo de volumes» e para o desenho cuidadoso das fachadas.
Ao homem que serviu de cicerone a Albert Speer em Lisboa (1941 )93 e que se
deixou fascinar pela arquitectura nazi agradava continuar uma obra de feição
monumental. Assim como, em arquitectura, evoluiu do modernismo para o «estilo
nacionalista», no urbanismo passou «do traçado de rotundas e amplas avenidas do
final dos anos vinte» para a alameda ou «grande via estruturante ao longo da década
de trinta e início da década de quarenta, vindo a sublimar a praça como símbolo
de um regime autoritário». O prolongamento da Avenida da Liberdade através do
Parque Eduardo VII (1931), a urbanização do Estádio Nacional (1936), a frente
marginal da praia de Monte Gordo (1941) e o plano de urbanização da praia de Vieira
de Leiria (1945) manifestam uma notória preferência pela «grande composição
simétrica e a predominância dos grandes espaços formais: a via e a praça».94
Deste modo, não seria necessário (nem talvez fosse possível) modificar o
plano de Cottinelli Teimo. Mas, em rigor, Cristino da Silva não se limitou a dirigir
os projectos arquitectónicos. Alguns meses depois de assumir o cargo de vogal-arquitecto da CAPOCUC, apresentou para despacho ministerial uma lista de
trabalhos que incluía a regularização do Largo da Sé Nova, a rectificação das
fachadas das Faculdades de Letras e de Medicina e da Biblioteca Geral e o
ajustamento

de

alguns

aspectos

do

«plano

geral»

(Praça

de

D.

Dinis,

ajardinamento dos taludes da escadaria monumental e «perspectiva da Praça da
Porta Férrea»). Alimentou também o desejo de completar a cidade universitária
93

com um pórtico unindo os diversos edifícios, tendo para o efeito desenhado

NunoTeotónio Pereira, «Cristino, mestre

de uma geração rebelde», in: AA.VV.,

algumas peças.95 Na memória descritiva dos monumentos a Camões e a Pedro

Luís Cristino da Silva, Arquitecto, Lisboa,

Nunes (que não chegaram a ser executados), Cristino da Silva referiu-se ao

Fundação Calouste Gulbenkian / CAMJAP,

«pórtico de escala monumental que marcará a entrada na nova Rua Larga».
Seria «constituído por duas ordens de pilares com dezassete metros de altura,
suportando um grande ático, dentro do qual corre uma galeria destinada a
interligar as duas Faculdades vizinhas - Medicina e Ciências»96

1998, pp. 139-141.
94

Margarida Souza Lôbo, Planos

de Urbanização, pp. 103 e 108.
95

CAM, espólio de Cristino da Silva.

Este projecto vinha do tempo de Cottinelli

Chegado à direcção arquitectónica da CAPOCUC quando o projecto do
hospital se alargava ao ponto de colocar em causa os Colégios de S. Jerónimo e
das Artes, Cristino da Silva aceitou a necessidade de os arrasar completamente
para erguer um enorme edifício. Primeiro, ainda preserva o Colégio das Artes,

Teimo. No anteprojecto da Faculdade de
Ciências, apresentado em Dezembro de 1948,
Lucínio Guia da Cruz apresentou uma vista
do pórtico entre os edifícios da Matemática
e da Física e Química. (AUC, contratos selados

mas, de alteração em alteração, acaba por chegar, já na segunda metade dos

da CAPOCUC, processo 87.)

anos cinquenta, a um enorme edifício, rigorosamente alinhado com a Praça de

96

D. Dinis.

de 1957. (AUC, processo 693 da CAPOCUC.)

Memória descritiva datada de 14 de Maio
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45
Depois de assumir o cargo de vogal-arquitecto da CAPOCUC, Cristino da Silva
elaborou plantas sucessivas.
Nesta, publicada no folheto de

O facto de este e outros projectos terem ficado por executar impediu-o de
deixar uma marca no plano geral. Os políticos evoluíram mais depressa do que
Cristino da Silva e inviabilizaram a expressão dos seus anacrónicos ideais.
O arrasamento global do Bairro Alto de Lisboa, proposto num estudo de

inauguração da Faculdade de Letras

1950-1951, tem paralelo, em Coimbra, no projecto de instalações académicas no

(1951), observa-se a separação do bloco

Ninho dos Pequenitos e quarteirões situados ao fundo da escadaria monumental,

da Matemática e a destruição total do

apresentado em 1954. O arquitecto visionou um cenário grandioso: um estádio,

Colégio de S. Jerónimo.

diversos campos, duas residências (com cinco pisos, para 260 estudantes) e um

(NATCE.)

46
Cristino da Silva, Plano geral da Cidade

Universitária de Coimbra, publicado
no folheto comemorativo da inauguração
da Faculdade de Letras e da Biblioteca
Geral (1956).
(NATCE.)

47
Cristino da Silva, Plano geral da Cidade

Universitária de Coimbra, anos 50.
(NATCE.)

48
Cristino da Silva, Plano geral da Cidade

Universitária de Coimbra, final dos anos
50 ou início dos anos 60. O hospital,
previsto para o sítio dos Colégios de
S. Jerónimo e das Artes, atingiu a sua
máxima dimensão. Já se vêem os blocos
das instalações académicas ao fundo
da Escadaria Monumental.
(NATCE.)
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refeitório no lugar dos quarteirões delimitados pela Ruas Castro Matoso e Alexandre
Herculano. À esquerda, para quem descesse, em vez do Ninho dos Pequenitos,

ver-se-ia o pavilhão gimno-desportivo, duas piscinas, dois campos, um cine-teatro e a
sede da Associação Académica. Mas treze anos decorridos sobre o arranque da Cidade
Universitária, o plano de Cristino da Silva encerrava já um carácter visionário e
politicamente inaceitável. Eduardo de Arantes e Oliveira, então ministro das Obras
Públicas, recusou-o liminarmente, considerando «utópico pensar em demolições
maciças como as previstas».97

97

AUC, processo 364 da CAPOCUC -

Instalações da Associação Académica.

No mesmo ano, o estudo preliminar de adaptação do Laboratório Químico a Sala
de Conferências e Exposições Temporárias transportou-o para «uma mais vasta
remodelação de toda a zona nascente do edifício, integrando-o convenientemente no
grande talude que formará a base do futuro Bloco Hospitalar».98
Prestes a abandonar a CAPOCUC por limite de idade, ainda teve oportunidade de
esboçar, a sul do Terreiro da Universidade, um grande edifício para a Escola Superior de

49

Farmácia. Este imóvel ocuparia o espaço entre a Rua José Falcão e a Couraça de

Praça de D. Dinis, Faculdade de Ciências

Lisboa: uma velha e caótica casaria nas palavras de Cristino da Silva, que justificava

em construção e Faculdade de Medicina,
em final dos anos sessenta.
(NATCE.)

novas demolições com o «desejado desafogo» e o «indispensável saneamento»
daqueles quarteirões.99 Fraseologia antiga e recorrente, habituada a justificar as
demolições com a grandiosidade dos novos projectos, com a insignificância do
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património arrasado e, implicitamente, com a necessidade de preservar a unidade

Faculdade de Medicina e Colégio

física da Universidade.

de São Jerónimo, anos sessenta.

O novo edifício, centrado no largo fronteiro à Igreja da Trindade, teria um acesso

(NATCE.)

privilegiado ao Pátio da Universidade graças à escadaria ligando estes dois espaços.
Seria a este projecto que se reportava o ofício dirigido por Louza Vianna ao director-geral Ensino Superior e das Belas-Artes em 1969? Escreveu então o director-delegado
da CAPOCUC: «quando se proceder à elaboração do projecto da Faculdade de Direito,
procurar-se-á dar solução à pretensão formulada pela Direcção do Centro Universitário
de Coimbra [da Mocidade Portuguesa], no que diz respeito a uma ligação fácil entre o
pátio da Universidade e o Convento dos Grilos - sede daquele Centro -, para o que
haverá necessidade da criação de uma escada no corpo sul do edifício da Universidade
que virá a ficar integrado no conjunto das instalações da referida Faculdade»100.
Com o projecto da Escola de Farmácia, encerrou-se um quarto de século de
vigência dos princípios que presidiram ao plano de Cottinelli Teimo. Nos anos
seguintes, perante o predomínio de uma atitude manifestamente crítica, procurou-se
concluir as obras em curso e suspender as que implicassem a delapidação patrimonial
ou a afirmação das velhas directrizes artísticas e ideológicas.

_12.__________________________
João Vaz Martins e os anos finais
(1967-1975)

Quando Luís Cristino da Silva abandonou o cargo de vogal-arquitecto da
CAPOCUC por limite de idade, em 21 de Maio de 1966, a Cidade Universitária
encontrava-se em vias de conclusão, faltando apenas os edifícios da Matemática e da
Química e Física, inaugurados em 1969 e 1975. A sua saída abriu caminho à crítica
sistemática da cidade universitária. As judiciosas observações dos arquitectos José R.
98

AUC, processo 392 da CAPOCUC -

Adaptação do Laboratório Químico.
99

CAM, espólio Cristino da Silva.

Botelho e Celestino de Castro, expressas em 1956, começaram a preponderar nos
organismos oficiais, em particular no Conselho Superior de Obras Públicas e, o que é
ainda mais significativo, na própria CAPOCUC. A transferência do hospital para a

100

AUC, correspondência expedida pela

CAPOCUC, ofício 93/69, de 14 de Janeiro
de 1969.
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periferia, decidida em 1967, provou que, apesar da sua «excessiva compacidade», o
conjunto se revelava incapaz de responder às necessidades da Universidade.

Devido às profundas convicções de Cristino da Silva, a estética monumental
continuou a preponderar na Alta até à década de sessenta, enquanto na Praça da
República Alberto José Pessoa e João Abel Manta consumavam um corte com a

arquitectura do regime. Mas a necessidade de estudar o arranjo da Praça de D. Dinis
sem o edifício do hospital na face norte conduziu à contestação dos princípios
arquitectónicos seguidos pelos dois primeiros vogais-arquitectos da CAPOCUC. Note-se que estava em causa o espaço público mais emblemático da Cidade Universitária
de Coimbra, o único planificado totalmente de raiz, onde não seria necessário fazer
concessões à presença de monumentos (a Sé Nova no Largo da Feira, os edifícios
pombalinos no Largo do Museu e o Paço das Escolas na Praça da Porta Férrea).
Os tempos estavam definitivamente a mudar. A exposição fotográfica sobre a
«Cidade Alta de outros tempos», inaugurada em 19 de Fevereiro de 1966, no edifício
do Turismo, com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal, do bispo-coadjutor e de outras individualidades, assinala um manifesto divórcio em relação ao
espírito e às obras da cidade universitária. Apesar de subsistirem algumas visões

progressistas, para as quais a Alta demolida era apenas suja e velha, os milhares de
visitantes saíram, no mínimo, a perguntar-se, como o correspondente de O Comércio

do Porto: «valeu a pena o desmantelamento?»101
Este ambiente hostil não deve ter sido alheio à demora na substituição de Cristino
da Silva. A escolha veio a incidir sobre João Filipe Vaz Martins, que tomou posse em
Setembro de 1967. Mas até à extinção da CAPOCUC, em 30 de Setembro de 1969, a
sua intervenção foi diminuta. Devido ao avanço da cidade universitária, as tarefas
atribuídas ao arquitecto responsável tendiam a reduzir-se ao acompanhamento das
obras em curso.
Colaborador da CAPOCUC na qualidade de arquitecto especializado em obras de
monumentos desde 1957 (pertencendo então à Direcção-Geral dos Edifícios e
Monumentos Nacionais de Coimbra), Vaz Martins projectará nesse ano o arranjo do
Pátio da Universidade e, no seguinte, a adaptação do Colégio da Trindade a Escola
Superior de Farmácia. Como vimos atrás, este projecto ficou sem execução devido à
volumetria excessiva, que anulava o velho edifício e se elevava sobre o Paço das
Escolas, obstruindo a vista que justificara o desaparecimento do Observatório
Astronómico. Como vogaI-arquitecto, coube-lhe avaliar o modelo em barro dos baixos-relevos do edifício da Matemática, de Gustavo Bastos, e estudar a instalação da
Rádio Universidade no Centro Universitário da Mocidade Portuguesa, no Colégio dos
Grilos (1969).102
A capacidade de intervenção parecia ter diminuído para o sucessor de Cristino da
Silva. O arranjo da Praça de D. Dinis, uma das tarefas mais importantes tomadas neste
período, passou-lhe um pouco ao lado. O espólio da CAPOCUC não contém nenhum
documento do seu punho. Do ponto de vista técnico, o problema era o seguinte:
solucionar a «articulação dos edifícios que circundam a Praça de D. Dinis», tendo em
vista a próxima «fase de acabamentos exteriores dos edifícios das secções de Física e
Química da Faculdade de Ciências» e a manutenção do Colégio de S. Jerónimo.103
Mas havia também factores artísticos a considerar.
Dentro da CAPOCUC, coube a José Pedro Barata hostilizar os pórticos de Cottinelli
Teimo, verdadeiros emblemas das concepções monumentais que presidiram também à
actuação de Cristino da Silva. Com inscrições latinas ou sem elas, com relevos e conjuntos
101

escultóricos adossados ou sem eles, seriam a quinta-essência do espaço público. Mas na
memória descritiva do arranjo da Praça de D. Dinis, datada de Julho de 1968, J. P. Barata
apontou-lhe «um certo número de restrições de ordem arquitectónica»:

O Comércio do Porto, Porto, ano CXII,

n.° 51, segunda-feira, 21 de Fevereiro
de 1966, p. 2.
102

AUC, processos 308, 611 e 640a

da CAPOCUC; CAM, espólio de Cristino

A primeira é uma consideração de escala:
- os elementos horizontais, espécie de grande entablamento suportado
por pilares tem um volume tal que a sua presença torna ridículos e diminutos

da Silva, CS 76.2.
103

Parecer n.° 3624 do Conselho Superior

de Obras Públicas, relatado por António Agnelo
Teixeira Barbosa de Abreu, aprovado por

os elementos do conjunto do Paço das Escolas que se apercebem ao fundo

unanimidade. (AUC, processo 642

da Rua Larga (Porta Férrea, Torre da Universidade).

da CAPOCUC.)
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A segunda consideração refere-se ao significado da Praça D. Dinis - ela
é uma porta, uma antecâmara da Universidade, e se atendermos ao valor,
volumes e significado dos edifícios que estão para lá de esta entrada, sente-se que esta os domina em ostentação e presença plástica, o que é um
contra-senso.
A terceira consideração é de ordem mais subjectiva e interpretativa, mas
o seu significado cultural não é de desprezar: - toda a cidade de Coimbra
está impregnada de um ambiente histórico medieval e renascentista, com
algumas presenças barrocas, mas sempre dentro de uma escala modesta e
equilibrada - parece chocante a imposição de elementos de raiz vagamente
neoclássica, quase evocadora da arquitectura dos anos trinta na Europa
Central, cuja monumentalidade é a expressão de uma «vontade de poder»
que não deve ser característica de um ambiente universitário.
Finalmente, de um ponto de vista urbanístico, a composição citada é
manifestamente a que resulta bem como elemento terminal ou de fecho, de
uma larga perspectiva em terreno plano, mas que perde sentido quando o
seu acesso se faz a curta distância e de modo oblíquo, dado que o acesso
pela larga escadaria é ilusória tanto do ponto de vista visual (a praça só é
apercebida dos últimos degraus) como prático (pela sua extensão e pendor
não é quase utilizada).104

Contestando o projecto dos pórticos, José Pedro Martins Barata estava a refutar a
estética e a ideologia da Cidade Universitária de Coimbra. Assim, a CAPOCUC, através
deste arquitecto, propôs o seu abandono definitivo e sugeriu um modo de aproveitar
os arranques já construídos.
O Conselho Superior de Obras Públicas, a quem coube emitir um parecer, foi
ainda mais longe. A Praça de D. Dinis, verdadeira «antecâmara monumental» do
conjunto universitário, teria ficado muito diminuída depois de perder o projectado
edifício do hospital. «Este hospital, previsto com uma extensão da ordem dos 170
metros e de doze pisos, dos quais três em cave, constituiria o maior edifício de
toda a Cidade Universitária; no outro extremo do conjunto, a própria torre da
Universidade, elevando-se a uma cota análoga à da Rua Larga, ficaria com a sua
cornija rasando apenas a deste hospital.» A sua transferência para fora da Alta
modificou a escala da praça, quebrou a sua simetria e exigiu medidas de
valorização do Colégio de S. Jerónimo. Por outro lado, os pórticos viriam acentuar
a «cisão profunda entre os rígidos moldes neo-dássicos em que a Praça tinha
sido concebida e a restante atmosfera coimbrã, com as suas características
construções medievais, renascentistas e barrocas que, além do mais, possuem por
regra uma escala particularmente comedida».
Do ponto de vista urbanístico, era desde o início uma solução falhada. A sua
função de remate perspéctico, pertinente para quem se situasse na Porta Férrea,
estaria absolutamente excluída do outro lado. «A principal ligação aos arruamentos
urbanos - escreveu António Barbosa de Abreu - é realizada por uma rampa de viés,
sem perspectivas especiais; por seu turno a escadaria monumental existente, além de
ter uma utilização reduzida, não chega a criar visuais sobre a Praça e espaços sub
sequentes.» Depois de analisar as diversas alternativas, que iam do aproveitamento
quase integral dos «coros salientes, pilastras e placagens» já construídos até ao seu
quase apagamento, defendeu que a solução mais indicada seria aquela que menos
acusasse «a inicial monumentalidade simétrica» e, ao mesmo tempo, permitisse «a
indispensável liberdade de composição para a denominada Praça D. Dinis».
O Decreto-Lei n.° 49 169, publicado no Diário do Governo de 5 de Agosto de
1969, e em vigor a partir de 1 de Outubro, extinguiu a CAPOCUC e outros serviços do
Ministério das Obras Públicas e integrou-os num novo organismo, denominado
104 AUC, processo 642 da CAPOCUC - Novo

arranjo da Praça de D. Dinis.
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Direcção-Geral das Construções Escolares. A Cidade Universitária de Coimbra perdeu
assim a sua autonomia administrativa e entrou, em definitivo, numa fase de liquidação.

_________________ 1 3 .
O espaço indisponível105

Como verificámos, até 1940, a distribuição irracional dos serviços e a carência de
instalações legitimava apenas a remodelação, claramente insuficiente para o espírito
empreendedor de Duarte Pacheco. A revisão que introduziu no segundo programa, em
resultado de uma visita a Coimbra, sugere já uma nova orientação. A sua ideia de
incorporar os Colégios de S. Boaventura e dos Lóios num único bloco, de elevada
volumetria, constitui um primeiro e notório distanciamento em relação à grelha
urbanística primitiva. O plano de Cottinelli Teimo, elaborado em 1941 e 1942,
acentuou esta tendência. Se os dois primeiros programas reflectem a necessidade de
remodelar as instalações universitárias, o projecto de Cottinelli manifesta um evidente

desejo de criar um novo espaço. Em Coimbra, ninguém esperava uma mutação tão
profunda. E até Salazar, que concordou com este último plano, viu as suas palavras de
1937 claramente ultrapassadas.
Cottinelli Teimo criou, com escassas referências ao urbanismo anterior, um sistema
de eixos ortogonais articulado por grandes praças. Os edifícios, de elevada volumetria,
apresentam uma notória uniformidade estilística (comparável à da generalidade dos
Estados autoritários), a que escapa um pouco o bloco de Física e Química, o último a
ser construído.
Uma representação da Faculdade de Ciências, aprovada em Congregação de 30
de Novembro de 1944 e votada no Senado em 22 de Janeiro de 1945, denota
precisamente o espanto pela dimensão que o projecto estava a adquirir. Para as
comissões especiais, refere o texto, tratava-se apenas «de meras adaptações e
transformações que, embora importantes, não revestiam as proporções de uma

Universidade nova, isto é, transformações da categoria daquelas que, no dizer de Sua
Excelência o Presidente do Conselho, a Universidade tem sofrido de duzentos em
duzentos anos». Os planos elaborados nesta base, diz ainda a representação, não
correspondem «à importância das transformações que Posteriormente o Governo
resolveu dar às actuais instalações universitárias».106
O plano de Cottinelli Teimo chocou com a exiguidade do espaço disponível.
Não se podia edificar na Alta uma cidade universitária como a de Madrid, que em
1944 ocupava 320 hectares. A escassez de espaço e a carência de recursos financeiros
admitiam apenas uma cidade universitária concentrada ou mesmo, como afirmou
mais tarde um dos responsáveis máximos das obras em curso, ultraconcentrada.
Ainda assim, os dezasseis hectares disponíveis, em grande parte à custa de demolições,

105 Desenvolvemos aqui o nosso trabalho

«A Cidade Universitária de Coimbra e o Estado
Novo. 0 espaço indisponível», Monumentos,
Lisboa, n.° 8, Março de 1998, pp. 73-77.

pareciam suficientes para uma população de dois mil estudantes, atendendo a que a

106 AUC, actas da CAPOCUC, livro 2, acta

Cidade Universitária de Roma, com vinte e dois hectares, possuía sete mil e quinhentos

n.° 70, sessão de 2 de Fevereiro de 1945,

alunos.107

pp. 26v-33.

Estes cálculos foram rejeitados pelo Conselho Escolar da Faculdade de Ciências
em 1944, que considerou manifestamente insuficiente a área prevista. No entanto, em

107 Exposição de Sá e Mello ao ministro

das Obras Públicas e Comunicações, em Julho
de 1944. (AUC, proc. 3 da CAPOCUC.)

alternativa, não requereu a transferência dos serviços para fora da Alta. Pelo contrário,

Não pudemos confirmar as áreas destas

solicitou ao Governo a concessão de «maior espaço em torno do Edifício Central, ou

duas cidades universitárias.
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preferivelmente, noutros locais que melhor sejam aconselhados pela natureza dos
serviços».108
A ideia da comissão de obras, subscrita pelo seu director-delegado Manuel de Sá
e Mello, foi lei até à década de cinquenta: «Tratando-se de uma Cidade Universitária
ultraconcentrada, a orientação a seguir é a de construção de grandes blocos».109
A realidade não era, porém, tão simples. Em 1945, ainda o plano não se havia
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totalmente definido, Cottinelli Teimo sublinhou a dificuldade em encontrar lugar para

Vista aérea da Cidade Universitária de

as clínicas. Pressionado por Oliveira Salazar, que não desejava a sua localização na

Coimbra, tomadas do eixo formado pela
Escadaria Monumental, Praça de D. Dinis,
Rua Larga e Praça da Porta Férrea.
(Fotografia Varela Pècurto.)

Rua Larga, e pelos professores de Ciências e de Medicina, que encaravam mal a
perspectiva de partilhar os mesmos edifícios, pensou instalá-las no antigo Convento
de Sant'Ana, fronteiro ao Jardim Botânico. Além do mais, escreve o arquitecto, seria
«uma maneira de alargar os limites da Cidade Universitária».110 Razão tinha portanto
Deniz Jacinto, presumível autor de dois artigos de opinião (ou editoriais) publicados no

Diário de Coimbra em 3 e 4 de Fevereiro de 1945, que exprimiu a ideia de que o
«perímetro da Alta não é tão grande que possamos pensar [...] com grandiosidade» o
plano da Cidade Universitária, levando-o a sugerir dois bairros universitários: as
instalações estritamente escolares na Alta e as residências estudantis e as infra-estruturas desportivas fora dela, em local suficientemente amplo.
108

AUC, processo 165 da CAPOCUC -

Instalação da Faculdade de Ciências.

Os ajustamentos operados em conformidade com os programas dos professores
levaram a CAPOCUC a concluir, através de um relatório do reitor, que não seria possível
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AUC, processo 3 da CAPOCUC - Cópias

excedentes de propostas e informações

A serenidade dogmática de Manuel de Sá e Mello era obviamente fictícia e não

diversas.
110

AUC, processo

Relatórios.
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resolver todos os problemas «dentro do espaço limitado de que se dispõe».

112A

da CAPOCUC -

reflectia os dilemas da CAPOCUC. Na entrevista concedida ao Diário de Coimbra em
15 de Março de 1945, Maximino Correia oferece precisamente a ideia contrária.

Como «uma ideia obcecante», escreve o jornalista, o reitor repete a seguinte frase:
«É a falta de espaço que nos preocupa. Precisamos de uma maior área para as
edificações da primeira cidade universitária do país.» A impressão foi tão forte que
serviu de epígrafe à entrevista: «O problema mais grave é o da falta de espaço».
A necessidade de um hospital escolar moderno teria por isso de ser satisfeita «fora da
área primitivamente atribuída à Cidade Universitária».1110 mesmo Maximino Correia,
na sequência da visita realizada à Suíça e a Itália em Outubro e Novembro de 1946, ao
sugerir para Coimbra o modelo da Cidade Universitária de Roma, considerou
«necessário que o espaço utilizado para a construção de novos edifícios seja ampliado
por forma a dar satisfação às exigências actuais dos diversos serviços».112 Ou seja,
Maximino Correia reconhece a exiguidade do espaço disponível.
Perante tal situação, o Estado Novo optou por recorrer à demolição sistemática e
à monofuncionalização do espaço. Uma zona até então pontuada por dezenas de
estabelecimentos comerciais transformou-se em «puro» espaço universitário,
reservado aos edifícios das Faculdades. Aliás, este isolamento constitui uma das
directrizes fundamentais dos diversos planos de intervenção: encontra-se na portaria
de 4 de Dezembro de 1934 e no texto de Salazar. No primeiro caso, consta como
princípio a observar pelos arquitectos o «perfeito isolamento» da Universidade
relativamente às «edificações privadas». No segundo, o desejo de «isolar a colina
sagrada, só activa para o estudo». Esta ideia desfrutava de generalizado apoio.
Em início de 1943, Vergílio Correia clamava no mesmo sentido: «Primeira entre todas
as Escolas do país, a Universidade deve aparecer isolada dentro de uma zona de
protecção que a não deixe amesquinhar.»113
O expediente não escapou à atenção dos proprietários de prédios expropriados.
Na exposição dirigida a Oliveira Salazar em Dezembro de 1942, embora pensando
sobretudo nos seus interesses, salientaram que a dispersão de instalações não tinha
inconvenientes de maior. Mas a réplica da comissão de obras é liminar (e elitista):
«Esta Comissão não julga conveniente que os edifícios que venham a constituir a
Cidade Universitária fiquem dispersos e entremeados de farmácias, padarias ou
quaisquer outros estabelecimentos comerciais ou industriais». Repare-se que a
justificação não inclui qualquer referência à falta de espaço. De qualquer modo, nem
proprietários nem professores ousaram propor a construção de uma cidade
universitária fora da Alta.114 Só pressionados pelos factos e pela ausência de
alternativas os responsáveis aceitaram uma deslocação para nascente, procurando a
todo o custo manter a unidade territorial.
O imprevisto crescimento do número de alunos e a amplitude crescente dos
programas das diversas Faculdades tornou evidente a exiguidade do espaço.
A resposta mais imediata consistiu em ocupar os espaços limítrofes, especialmente a
encosta nascente: primeiro o Ninho dos Pequenitos e depois toda a zona
compreendida entre o Convento de Sant'Ana, a Penitenciária e o Parque de Santa
Cruz. Mas nas décadas de cinquenta e sessenta ainda se desenharam as duas versões,
já referidas, de um grande edifício fora desta zona, a sul do Pátio da Universidade,
destinado à Escola Superior de Farmácia: ambas supunham o recurso a demolições
que, embora cada vez mais contestadas, se mantiveram como hipótese até Cristino da
Silva abandonar o cargo de vogal-arquitecto da Comissão Administrativa do Plano de
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da Universidade, p. 33.

Cottinelli Teimo, a aposentação de Cristino da Silva marcou o corte definitivo.
A unidade física da Universidade alimentou, durante muito tempo, o pensamento
dos responsáveis. Em 1957, um parecer do Conselho Superior de Obras Públicas
relativo ao Plano Regulador de Coimbra, de Antão de Almeida Garrett, sugeriu que se
previsse uma zona de expansão da Cidade Universitária, indicando para o efeito
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A criação de uma área de reserva para ampliação da Universidade foi novamente
estudada na década seguinte, apontando-se então para uma integração do Parque de
Santa Cruz e do Penedo da Saudade. Em 1965, Augusto Louza Vianna, sucessor de
Manuel de Sá e Mello no cargo de director-delegado da CAPOCUC, deu instruções no
sentido de «integrar dentro dos limites da Cidade Universitária - instalando-as como
zona de reserva - as áreas que lhe são contíguas por este e sudoeste e estão ocupadas
52

actualmente pelo Quartel de Infantaria 12 (?),115 Penitenciária e Hospital Militar, na

Maquete
da Cidade Universitária de Coimbra.
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eventualidade da sua futura utilização com a saída daqueles serviços para outros
locais. Essas áreas dariam não só possibilidade de desafogo e de ampliação para a
Cidade Universitária - que naturalmente terá necessidade de se poder expandir dentro
de alguns anos e de dispor de locais para novas instalações dada a próxima saturação
do espaço disponível actual -, como ligariam o Jardim de Santa Cruz e o Penedo da
Saudade (que tão vinculados estão já à Universidade através de gerações de
estudantes) ao núcleo universitário da Cidade de Coimbra passando a servir de
fronteiras à Cidade Universitária duas belas zonas verdes.»116
Nesta data, a análise ponderada do crescimento da população estudantil
mostrava que, mesmo restrito aos serviços principais da Universidade (Reitoria,
Biblioteca, Secretaria e Faculdades), o espaço da Alta abrangido no plano de Cottinelli
Teimo era manifestamente insuficiente para suprir as necessidades de curto prazo.
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aumentou cerca de 30% da década de vinte para a de trinta e 32,4% desta para a de
quarenta. Mas foi precisamente depois da elaboração do plano que a taxa de
crescimento disparou. Nos anos cinquenta, houve mais 77,8% de alunos a frequentar
a Universidade de Coimbra do que na década anterior. E dos anos cinquenta para os
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do Congresso «História da Universidade».
Coimbra, 1991, volume 3, pp. 195-213.
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sessenta, esta taxa de crescimento fixou-se em 70,8%, baixando a seguir para
43,4%.117

Em 1958, as instalações da Faculdade de Letras já se revelavam insuficientes,
pensando-se então estendê-las para a Casa dos Meios ou para o Museu Machado de
Castro. Outra alternativa seria a ampliação do 7.° piso, que se cingia ao corpo voltado
para a Praça da Porta Férrea.
A unidade física da Universidade, mantida com elevados custos e algumas
cedências durante o Estado Novo, teve de ser revista. Enquanto isso não aconteceu,
realizaram-se alguns ajustamentos. Em 1969, a Universidade adquiriu os prédios no
ângulo das Ruas Oliveira Matos e Venâncio Rodrigues para instalar os Serviços
Médico-Sociais, depois de ter analisado a possibilidade de adquirir a Casa da Nau.
Em 1973, a reitoria decidiu instalar a recém-criada Faculdade de Economia no edifício
da Maternidade Daniel de Matos, localizado na Alameda Júlio Henriques, em frente ao
Jardim Botânico. Em 1985, a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
transferiu-se para o Colégio de Santo Agostinho e, pela mesma época, o Instituto de
Arqueologia passou para a Casa de Sub-Ripas.

8

Finalmente, na década de noventa, as grandes decisões chegaram. O Plano
Director Municipal de Coimbra (1993), traçado para um horizonte de quinze anos e
prevendo a triplicação das áreas de ensino e investigação, quebrou definitivamente a
unidade física da Universidade ao projectar a construção de dois novos complexos na
periferia da cidade: o designado Pólo II na Boavista/Portela, com oitenta hectares,
dimensionado para 7300 alunos e destinado ao ensino tecnológico e da educação
física, que começou a funcionar em 1996/97; e o Pólo III em Celas, junto ao Hospital
da Universidade, com onze hectares, onde funcionará a Faculdade de Medicina.
A Universidade de Coimbra inaugurou deste modo um ciclo construtivo, com
repercussões decisivas na «velha» Cidade Universitária. A libertação de instalações
permite reconverter alguns edifícios e repensar a Cidade Universitária no seu todo.
O concurso de ideias para a recuperação e reutilização do Colégio de S. Jerónimo, do
Colégio das Artes, do Laboratório Químico e da área envolvente, encetado em 1995,
constituiu, por isso, um momento privilegiado de reflexão sobre o património
universitário da Alta, incluindo o edificado durante o Estado Novo.

____________________________ 1 4 .
A Cidade Universitária e o crescimento
de Coimbra

118 O Palácio de Sub-Ripas foi adquirido em
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os intuitos progressistas assumiam com frequência a forma de grandes projectos
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de remodelação urbana, bem aceites e até reclamados pela opinião pública

refere que a ideia inicial era instalar os

veiculada nos jornais. O que, ao longo de quase meio século, não se realizara na
Baixa, espaço que absorvia a atenção dos defensores da renovação global, teve
uma realização quase fulminante na Alta. Mas o plano de Cottinelli Teimo não
alterou apenas o rosto da acrópole universitária. Devido ao âmbito das
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Escrevendo em 1943, quando se iniciavam as demolições na Alta, Alfredo
Fernandes Martins surpreendeu-se com o crescimento verificado nos vinte anos
anteriores:
Em menos de quatro lustros, a cidade duplicou a superfície urbana e
mudou tanto de fisionomia em alguns bairros que, até nós próprios,
apesar de termos nascido em Coimbra e pouco mais contarmos de vinte
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Vista da Solum e do estádio municipal
tomada do Penedo da Saudade.
(NATCE.)

anos, os desconheceríamos se acaso tivéssemos estado ausentes.119
O mesmo dissera, noutros termos, António de Vasconcelos ao perspectivar as
mutações ocorridas no meio século que decorre entre 1880 e 1930: Coimbra foi
«tocada pela varinha mágica do progresso», tornando-se «uma bela cidade
moderna, cheia de luz, de movimento, de vida, rodeada e cortada pela viação
eléctrica, enriquecida de largos, alguns bons edifícios, parques e jardins, que a
aformoseiam, e com estabelecimentos comerciais e fábricas industriais notáveis,
que lhe dão importância e riqueza».120 Mas as palavras de Fernandes Martins,

Alfredo Fernandes Martins, O Esforço
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do Homem na Bacia do Mondego.
Ensaio geográfico. Coimbra, 1940, p. 151.

proferidas num momento de aceleração do crescimento urbano, poderiam ser
repetidas, e até com maior propriedade, vinte anos depois. Observada à luz do
crescimento verificado entre 1940 e 1960, a cidade das duas décadas anteriores

A. de Vasconcelos, «Alguns pormenores
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inéditos de Coimbra de há meio século»,

resumia-se, na opinião de um profundo conhecedor, a «um aglomerado triste e

Ilustração Moderna, Novembro e Dezembro

degradado de ruas, travessas, becos e alguns largos»121. No entanto, continuava

de 1932, p. 495.

a estender-se, integrando os aglomerados dos arredores.

Armando Carneiro da Silva, Anais do
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A ocupação de Celas e Montes Claros acentuou-se nos anos trinta. A Rua
António José de Almeida, aberta por deliberação camarária de 16 de Julho de

Biblioteca Municipal, 1981, p. II. Esta surpresa
perante o crescimento da cidade já levara

1931, constituiu um momento importante. A ruralidade da zona norte de Montes

Joaquim Martins de Carvalho a afirmar, em

Claros, visível na planta da cidade de 1936, alterou-se substancialmente nas

1889: «Quem saísse de Coimbra há cinquenta

décadas de quarenta e cinquenta, graças ao elevado ritmo de construção, que

anos, e hoje aqui voltasse acharia mudanças
tais que o fariam surpreender.» («De Coimbra
a Celas», O Conimbricense, Coimbra, n.° 4335,
16 de Março de 1889, p. 1.) Como seria de
esperar, estas formulações denotam uma
acentuação progressiva das mudanças.

abrandou nos anos sessenta para crescer a seguir, em parte devido à abertura da
Avenida Calouste Gulbenkian em curso em 1971.122
O alargamento ocorrido em final do século XIX e primeiro quartel do século
XX não se efectuou ao longo da estrada Lisboa-Porto, como seria natural esperar,

Sobre as modificações do tecido urbano, ver

mas sobretudo através do lançamento de arruamentos em direcção aos núcleos
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norte, assente em unidades industriais, intensificou-se a partir da década de
quarenta, beneficiando da abertura da Avenida Fernão de Magalhães, desde o
Amado até à Rua da Figueira da Foz, começada em 1939.123 A instalação da

Claros em Coimbra. Coimbra, tese
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Por diversas razões, entre as quais o baixo custo dos terrenos, aumentou o
número de instalações fabris, construíram-se bairros de renda económica e
habitações de iniciativa particular. A população dos lugares e bairros de Loreto,
Pedrulha,
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de Letras, 1995, p. 66. Dissertação policopiada.

habitantes em 1896, subiu para 504 em 1922 e 950 em 1940, disparando então

A Avenida Fernão de Magalhães resulta do

para 4900 em 1960, sendo já considerada parte integrante da cidade.124

alargamento e ampliação da Rua da Madalena.
(J. Pinto Loureiro, Toponímia de Coimbra,

A construção da Cidade Universitária e a transferência de instituições para

vol. II, Coimbra, Câmara Municipal, 1960,

fora da Alta coincide com a expansão urbana. Importa, porém, verificar como a

pp. 331 -340; Armando Carneiro da Silva,

construção de bairros de realojamento apressaram e em parte definiram esse
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desenvolvimento urbano. No período de 1942 a 1950, a Câmara Municipal
adquiriu 433 000 metros quadrados de terreno para urbanizar e ampliar a área
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da cidade, dos quais 195 969 (ou seja, mais de 45%) destinados à construção de
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bairros sociais.125 «Para compreender o que representa para uma cidade como

à Faculdade de Letras.

Coimbra tão elevado número de construções - escreveu Alberto Sá de Oliveira
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neste último ano, referindo-se às oitocentas habitações construídas pela Câmara
e pelo Estado naquele período - é preciso dar um ponto de referência: o
crescimento normal médio da cidade nos últimos vinte anos cifra-se na
construção de vinte e cinco prédios anualmente, efectuada pela iniciativa

particular. Pois nos últimos cinco anos construíram-se oitocentas casas de
habitação, o que dá uma média anual de cento e sessenta, não incluindo neste
número as construídas pela iniciativa particular. Bem sabemos que, em parte,
vieram substituir os prédios demolidos na área da futura Cidade Universitária,
mas havemos de concordar que, mesmo neste caso, vieram substituir centos de
habitações que, se não eram barracas de madeira e lata, eram na sua grande
maioria casebres anti-higiénicos e sobrepovoados.»126
Tratando-se de proceder à actualização da planta da cidade, o engenheiro
responsável salientou que as modificações operadas entre 1937 e 1952 haviam
sido tão radicais no Bairro Marechal Carmona, Alto da Arregaça, Fonte do
Castanheiro, Avenida dos Combatentes, Estádio Municipal, Bairro da Conchada,
Rua António José de Almeida, Bairro de Celas e Cidade Universitária que se
tornaria «mais prático e mais económico refazer completamente» as cartas
destas zonas. Em contrapartida, nas restantes áreas «não houve alterações
profundas nos arruamentos, nem grandes extensões construídas de novo ou
reconstruídas», apenas se registando o aparecimento de construções, «por via de
regra isoladas ou em pequenos grupos».127
Esta realidade manteve-se ao longo dos anos cinquenta e sessenta, como se
deduz de uma tabela de arruamentos construídos e reconstruídos entre 1957 e
1965,128 com destaque para os trabalhos de urbanização do Bairro do Loreto
(1959) e junto ao Bairro Marechal Carmona (1957-1964) e ao Liceu Infanta
D. Maria (primeira fase em 1963); para a construção da Rua de Aveiro (19611965), ligando a Rua da Figueira da Foz ao Largo da Conchada, proposta por
Antão de Almeida Garrett no seu Plano Regulador de Coimbra129; para as
terraplenagens da urbanização do bairro económico da Lomba da Arregaça
(1963-1964); e para os arruamentos da Portela e do Bairro da Fonte do
Castanheiro (em execução em 1964-1965).
Coimbra continuava, porém, a ser uma cidade pequena, como recorda César
Oliveira. «A Auto Industrial marcava o limite norte, o Café Aquário o limite
nascente, sendo então o Bairro Marechal Carmona um claro acrescento e quase
um corpo estranho à cidade. Da curva dos Olivais aoTovim (fim da linha 7) eram
campos e campos pontuados por meia dúzia de casas, à volta do Estádio
Municipal só o Liceu Feminino.»130

Em finais da década de quarenta, as expropriações na zona da Cidade
Universitária, combinadas com o crescimento populacional, ampliaram a procura
de habitação em Coimbra. Em 1952, o reitor Maximino Correia calculou em dois
a três milhares o número de pessoas que foram obrigadas a abandonar a Alta, ou
seja cerca de 5% da população da cidade, que em início dos anos quarenta
rondava os cinquenta mil

habitantes.131

Os desalojados sem direito a casa nos

novos bairros sentiram dificuldade em conseguir uma residência a preço módico.
Os bairros sociais não surgiram em Coimbra com as obras da Cidade
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Universitária, mas adquiriram com elas um ritmo de construção inteiramente
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do bispo D. Manuel Correia de Bastos Pina, que acabou por lhe dar o nome.
O Bairro Operário Bispo Conde, como também era conhecido, constituído por
quinze casas térreas, foi edificado em Montes Claros em finais do século XIX. Para
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este fim, D. Manuel Correia de Bastos Pina aplicou o resto dos fundos recolhidos
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em 1881 a favor das vítimas das inundações e o produto de uma subscrição

volume XIV.

aberta pelo clero da diocese para lhe oferecer uma cruz peitoral. Um ano e meio
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As casas obedeciam a um único tipo: de rés-do-chão, com dez metros de
frente por oito metros de largura, uma porta ao centro e uma janela de cada lado
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e um quintal com a mesma área da casa. A construção deficiente e o pouco
cuidado posto na conservação dificultou a manutenção dos imóveis. Em 1911,
quando a quase totalidade precisava de obras, a Câmara limitou-se a realizar
algumas reparações inadiáveis, que pouco obstaram ao processo de degradação,
que veio a culminar em 1955, quando começou a demolição geral.132 Em 1947,
ainda se pensou ampliá-lo com um andar em cada casa, mas onze delas estavam
54
No Bairro de Celas, foram realojadas
dezenas de famílias com menos recursos
económicos que viviam na área da actual

em «completo estado de ruína», como constatou um perito. «Há desabamentos
que se podem dar de um momento para o outro.»
O Bairro Social do Loreto, erguido pela Junta de Província da Beira Litoral

Faculdade de Medicina.

aproximadamente entre 1935 e 1941, foi o segundo a ser construído em Coimbra

(NATCE.)

e marca o verdadeiro arranque deste tipo de empreendimento na cidade.
A iniciativa isolada e inconsequente da Câmara Municipal, primeiro, e a sua acção
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Liceu Infanta D. Maria.
(NATCE.)

consertada com o poder central e a CAPOCUC, depois, fizeram nascer, nos vinte
anos seguintes, diversos bairros que definiram as zonas de crescimento urbano.
Entre 1941 e 1944, o município procurou construir um bairro social na
Conchada que substituísse as barracas ali existentes. Obteve a cedência amigável
de uma Quinta da Misericórdia, com cerca de 15 375 m2, adjudicou a construção
de duas casas, concluídas em Setembro de 1942, mas deixou sem continuidade o
resto do empreendimento, por dificuldades financeiras. A Câmara Municipal não
dispunha então de verbas suficientes para encetar um projecto alargado de
habitação económica.
O panorama começou a alterar-se em final de 1943. No âmbito de uma
iniciativa governamental que visava construir quatro mil casas económicas e mil

desmontáveis nas principais cidades do País, Coimbra foi contemplada com
quinhentas habitações. Em apenas um lustro, iniciou-se a construção de seis
bairros para lá do limite urbano e, entre 1945 e 1950, segundo Alberto Sá de
Oliveira, como já vimos, «o Estado e a Câmara construíram em Coimbra
oitocentas habitações económicas e de renda barata».
Procedeu-se de imediato à construção de cem casas em zona erma de Celas,
junto à Quinta das Sete Fontes. Os trabalhos decorreram de 1945 a 1947.
O bairro apresenta uma planta circular, tendo ao centro a estátua de S. João
Evangelista, trazida dos escombros do Colégio dos Lóios. Para aqui vieram
sobretudo pessoas que viviam na área da actual Faculdade de Medicina. Numa
primeira fase, transitaram 135 pessoas, correspondentes a trinta e nove famílias,
dos Largos do Castelo e da Feira, do Marco da Feira e das Ruas Larga, das
Colchas, do Rego de Água, Câmara Pestana e dos Estudos.
132

João Rodrigues Pinto Brandão, «Casas

operárias na segunda circunscrição industrial»,

Na Quinta de S. Jerónimo (Cumeada), arrancaram igualmente em 1945 os

Boletim do Trabalho Industrial, Lisboa,

preparativos conducentes à construção de 112 casas. Como noutros bairros,

Imprensa Nacional, 1912, n./66, pp. 13-22;

verificou-se algum atraso provocado pela alta dos preços dos materiais de

José Branquinho de Carvalho, «História do
Bairro Operário "Bispo Conde"», Arquivo

Coimbrão, Coimbra, volume 18, 1963,
pp. 139-170; O Despertar, Coimbra, 9 de Julho,
8 de Outubro e 9 de Novembro de 1955; A Voz

do Calhabé, Coimbra, 30 de Outubro de 1955;

construção

e

consequente

ausência

de

interessados

nos

concursos

de

adjudicação dos trabalhos. Em 1951, ultimavam-se os arruamentos.
Entre 1948 e 1952, construiu-se um pequeno bairro de vinte moradias na
Quinta da Misericórdia (Conchada), inaugurado oficialmente em 2 de Maio de

AHMC, B41/1 - Bairro Operário Bispo-Conde.

1954 no âmbito das «comemorações da entrada do Professor Oliveira Salazar

Os bairros económicos de Coimbra foram

para o Governo da Nação».

objecto de uma extensa reportagem em 1959,

Dividido em extensas quintas até ao início dos anos quarenta, a zona situada

realizada por Maria Espinal para o Correio de

Coimbra, 23 de Julho de 1959, pp. 1 e 5-9.

a sul da Estrada da Beira e a leste da Lomba da Arregaça viu nascer o maior bairro

Nas páginas seguintes, usamos também:

de realojamento de Coimbra durante o Estado Novo: o Bairro Marechal Carmona

Armando Carneiro da Silva, Anais do Município

(nome atribuído em 1949 para comemorar o 80.° aniversário do Presidente da

de Coimbra (1940-1959): José Manuel
Azevedo e Silva, «Os salatinas da Alta,

República). As expropriações começaram no Casal do Bedel e na Quinta da

fundadores forçados do bairro de Celas»,

Cheira, mas estenderam-se ao longo do tempo. Em Agosto de 1945, pensava-se

Alta de Coimbra. História - Arte - Tradições.

em 284 casas. Em 27 de Janeiro de 1947, quando se abriu o primeiro cabouco, o

Actas. Coimbra, GAAC, 1988, pp. 135-142;
Sodré Borges, «O Bairro de Celas», Gazeta

de Coimbra, 20 de Outubro de 1950, pp. 1 e 5.
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projecto ampliara-se para 392. Em Abril de 1950, estavam edificadas 436. Em 5
de Julho de 1951, um vereador calculava viverem ali cerca de quinhentas famílias.

Mas no fim do ano seguinte a urbanização continuava a progredir, tratando-se
então de adquirir mais 89 136 m2 de terreno.
A edificação do Bairro Marechal Carmona inseriu-se num plano mais vasto
de urbanização do Calhabé que, em 1946, se estendia por uma área de cerca de
520 000 m2. A importância concedida pela Câmara a esta expansão urbana levou
o seu presidente, em 25 de Julho desse ano, a propor a abertura de um concurso,
entre arquitectos portugueses, para «o estudo de conjunto urbanístico e
arquitectónico». Medida justificada pelos serviços aí instalados na sequência do
anteplano de urbanização de Étienne de Groér: o Liceu Feminino Infanta D. Maria
(inaugurado em 1 de Outubro de 1948), a Escola Industrial e Comercial Avelar
Brotero (em construção em 1956), o Estádio Municipal e, após 1956, a Escola do
Magistério Primário e a Igreja de S. José.
Depois de obter a concordância do ministro das Obras Públicas e de visitar
vários locais, o presidente da Câmara informou, na sessão de 18 de Março de
1948, que se iria construir um bairro de cem casas para as classes pobres no Alto
de Santa Clara. Para tal, procedeu-se em Setembro do ano seguinte à
expropriação judicial dos terrenos da Quinta da Esperança, nas proximidades do
local onde se estava erguendo o Observatório Astronómico. As obras decorreram
até Março de 1953, data aproximada em que foram distribuídas as oitenta casas
a que por fim se reduziu o programa, mas a inauguração oficial do bairro tardou
ainda mais de um ano.
Não muito longe do Bairro Marechal Carmona, na Fonte do Castanheiro
(Lomba da Arregaça), próximo da Fábrica da Porcelana, iniciaram-se em 1946 as
obras de um bairro que, quatro anos depois, recebeu cem famílias desalojadas da
Alta. Compunha-se de sessenta e duas moradias de um andar e trinta e oito de
dois andares.
Entre os Bairros Marechal Carmona e da Fonte do Castanheiro, também no
sítio da Lomba da Arregaça, concluiu-se em 1963 um aglomerado concebido pelo
Gabinete

de

Estudos

de

Habitação

da

Direcção-Geral

dos

Serviços

de

Urbanização. Em 28 de Julho de 1958, este organismo concluiu «o projecto de
construção de três blocos de habitações modestas tipo EH I - 3/4/24 (três quartos,
quatro pavimentos, vinte e quatro fogos) no total de setenta e dois fogos, a
construir no Calhabé pela Câmara Municipal de Coimbra».133 Ocupariam uma
faixa de 90 x 60 metros (5400 m2). Precisamente em Outubro desse ano, a
Câmara autorizou que nos terrenos circundantes ao bairro Marechal Carmona,
em vez de «casas isoladas com dois fogos», se edificassem «grupos de edifícios
em ala e com quatro pisos».134 Embora seja presumível a construção de um
quarto bloco, o número de famílias transferidas cifrou-se nas previstas setenta e
duas. Da lista oficial, constam vinte e seis «antigos inquilinos já desalojados e a
quem se garantiu uma nova habitação», cinco «fiscais e pessoal» da CAPOCUC,
dois «inquilinos da casa adquirida para demolir situada junto à Escada do Liceu»,
nove «que habitam prédios em Santa Clara (Zona Desportiva)» e trinta «que
habitam prédios da Alta».135 Destes últimos, quinze provêm da Rua dos Militares
e os restantes da Rua José Falcão, da Rua do Arco da Traição e do Terreiro da Pela.
No conjunto, estes bairros aceleraram e pontuaram o crescimento da cidade.
A quase totalidade das unidades residenciais escolhidas por Antão de Almeida
Garrett, em 1956, no seu plano regulador de Coimbra (aceitando como «boas as
direcções de expansão consideradas» por Étienne de Groèr dezasseis anos antes)

133

localizavam-se em zonas onde havia já, nessa data, um bairro social: Loreto-

bairro em Coimbra. Expediente.

AUC, processo 551 da CAPOCUC - Novo

-Coselhas, Conchada-Montarroio, Celas, Santo António dos Olivais, Calhabé,

134

Cheira, Arregaça e Santa Clara-a-Nova.136 O impacte das obras na zona

do Município de Coimbra (1940-1959), p. 521.

universitária constituiu, aliás, um fenómeno evidente para os conimbricenses.

135

AUC, processo 551 da CAPOCUC.

O verbete sobre Coimbra na Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira,

136

Antão de Almeida Garrett, Palestra em

redigido em 1959, realça este facto em toda a sua latitude:

Coimbra sobre o seu Plano Regulador, p. 17.

Armando Carneiro da Silva, Anais
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A fisionomia urbanística de Coimbra transformou-se muito com a
Cidade Universitária e com a ponte de Santa Clara; uma nova era
começou, verdadeiramente, para a velha cidade do Mondego, a que a
própria vida social se vai adaptando também, em intenso e sempre
crescente desenvolvimento; o desaparecimento da zona habitacional da
Alta,
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Vista geral da Alta antes das obras
da cidade universitária.
(NATCE.)

com

a

consequente

deslocação

da

sua

compacta

massa

populacional, deu origem à edificação de novos bairros, deslocando-se a
cidade para as colinas de Celas, Sete Fontes, Montes Claros, Conchada,
e, na Baixa, para os terrenos disponíveis do Calhabé, agora muito
valorizados com a existência do importante Estádio Municipal e piscina
de natação, Liceu Feminino, e novas Escolas do Magistério Primário e
Comercial

e

Industrial

de

Brotero,

tudo

edifícios

magníficos,

recentemente inaugurados.137
Mais do que as nossas palavras, as vistas fotográficas mostram com clareza a
cidade em que o Estado Novo construiu as novas instalações universitárias.
A Alta era mais importante do que hoje, não só por razões simbólicas mas,
também, pelo superior relevo económico e pelo número e proporção de
habitantes relativamente ao total de Coimbra. O crescimento urbano verificado
até 1940 ainda não diluíra a polarização Alta-Baixa e o incremento da circulação
automóvel ainda não tornara obsoletas as suas íngremes e estreitas ruas.
137

Grande Enciclopédia Portuguesa

e Brasileira, volume 13, p. 354. Lisboa
e Rio de Janeiro, Editorial Enciclopédia, s. d..
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As fotografias antigas mostram, num olhar, o que a palavra demora longamente
a sugerir.

C A P Í T U L O

I I I

O património esquecido
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Paço das Escolas em Junho de 1964.
(NATCE.)

A

construção

da

Cidade

Universitária

de

Coimbra

revelou

a

política

patrimonial do Estado Novo e os conceitos dominantes de restauro, clarificando
um

quadro

que,

tratado

a

nível teórico,

não passaria das meias-tintas.

Ao submeter o património a considerações higienistas e de monumentalidade,
abriu caminho à arbitrariedade. No entanto, convém resistir ao maniqueísmo de
mencionar apenas os responsáveis políticos. Abel Urbano (séc. XIX-1954),
conhecedor profundo dos problemas urbanísticos de Coimbra, autor de um plano
de urbanização da Baixa e assumido defensor do património, apoiou as obras
projectadas por Cottinelli Teimo. E Vergílio Correia, estudioso da arte e da história
coimbrãs, não discordou dos princípios gerais de intervenção.
Para compreendermos o silêncio ou a concordância de muitas pessoas
qualificadas, temos de resolver a aparente contradição entre a «defesa dos
monumentos» e as manifestações de agrado perante o «notável plano» de
Cottinelli Teimo. O autoritarismo subjacente à intervenção do Estado, necessário
para contrariar o clamor provocado pelas expropriações injustas e por algumas
demolições inaceitáveis, não explica tudo. É importante verificar o predomínio de
concepções arcaicas de restauro e os prejuízos que ocasionou. É necessário
mostrar que elas dominaram a Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos
Nacionais e uma parte da opinião ilustrada (nomeadamente em Coimbra) ao
longo dos anos quarenta. Mas a delapidação realizada na Alta restaria ainda
incompreensível se, por trás da legislação e da actividade daquele organismo,
não existisse, como desejamos mostrar neste capítulo, um desprezo político pelo
património. O mesmo que levou o governo fascista italiano a arrasar quarteirões
inteiros para recuperar as ruínas de um forum e, depois, a lançar um concurso
para a construção do Palácio do Littorio sobre esses vestígios antigos, na Via
delllmperio.1

1 Fabrizio Brunetti, Architetti e Fascismo.
Florença, Alinea Editrice, 1993, pp. 253-276.
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__________________________1._
Património, restauro e propaganda

Críticas à Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais
0 desenvolvimento do estatuto simbólico dos monumentos, durante o século
XIX, suscitou um grande movimento de restauro, visando em geral reconstituir a
feição primitiva dos edifícios. Desta atitude, marcada pelo amor aos monumentos
medievais

e

pela

repulsa

em

relação

ao

barroco,

resultaram

inúmeras

improvisações. Atendendo à genérica insuficiência documental, a maioria dos
restauros realizados em Oitocentos aplicou soluções cenográficas e metodo
logicamente contestáveis por mesclarem, sem distinção, o original e o restaurado.
No limite, introduziram-se elementos novos e remataram-se obras inacabadas,
como se verificou no Mosteiro dos Jerónimos2 e nas propostas de conclusão das
capelas imperfeitas do Mosteiro da Batalha por Jacob Murphy e Albrecht Haupt.3
Depois do surgimento da própria noção de restauro, o século XIX conheceu
uma ruptura decisiva: a ultrapassagem da ideia de recuperação da feição primitiva
pela necessidade de respeitar a historicidade do edifício. Este passo, paralelo à
revalorização do barroco, revela fundadas dúvidas sobre a legitimidade de privi
legiar uns estilos em relação a outros. A reintegração do carácter original justifi
cava-se por incidir sobretudo em monumentos medievais. Quando tal preferência
começou a ser colocada em causa, também o conceito de restauro se modificou.
A corrente dominante em Portugal até pelo menos à década de quarenta foi
o reintegracionismo, apoiado em anacrónico despeito pelas intervenções dos

2 Sobre o restauro do Mosteiro dos Jerónimos,

ver Luciano Cordeiro, As Obras dos Jerónimos,
Lisboa, 1895; Ramalho Ortigão, O Culto da

Arte em Portugal, Lisboa, 1896, pp. 185 e ss.;
Ramalho Ortigão, Arte Portuguesa, volume I,
Lisboa, 1943, pp. 199-268; Maria do Rosário
Gordalina, «As obras revivalistas do século XIX

séculos XVII e XVIII. Esta é a doutrina oficial do Estado Novo no seu vasto

no Mosteiro de Santa Maria de Belém»,

empreendimento de recuperação monumental, enquanto Henrique Gomes da

in: AA.VV, Romantismo - Da mentalidade

Silva se manteve à frente da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos

à criação artística, Sintra, 1986, pp. 247-291;
Regina Anadeto, «Alguns aspectos

Nacionais. Esta instituição, criada em 1929, não estabeleceu com rigor, nos
primeiros trinta anos de existência, os princípios teóricos orientadores da sua
acção. No entanto, alguns escritos esparsos e sobretudo as obras realizadas
mostram apego ao restauro purista, ódio às intervenções de Seiscentos e
Setecentos e uma percepção estruturalmente patriótica do património.
A difusão gradual de princípios mais actualizados de restauro e de concepção

da intervenção oitocentesca no mosteiro
dos Jerónimos», Biblos, Coimbra, vol. LVII,
1991, pp. 321-351; Regina Anadeto,

Arquitectura Neomedieval Portuguesa
(1980-1924), Coimbra, 1992, pp. 357-403.
3 Inácio de Vilhena Barbosa,

Monumentos

de Portugal. Lisboa, 1886, pp. 61-65; Albrecht

do património produziu críticas crescentemente acerbas à Direcção-Geral dos

Haupt, A Arquitectura do Renascimento em

Edifícios e Monumentos Nacionais. Assim, meio século depois de Ramalho

Portugal. Lisboa, 1986 (1.a edição, em alemão,

Ortigão e de Lino de Assunção terem defendido o primado da conservação sobre
o restauro e criticado a extracção quase atávica de elementos decorativos
barrocos, sobretudo talha e azulejo, Adriano de Gusmão viu-se na contingência

1890-1895).
4T. Lino de Assunção,

Dicionário dos Termos

de Arquitectura. Lisboa, 1895, p. 134;
Ramalho Ortigão, Arte Portuguesa. Vol. I.

de intervir nos jornais segundo os mesmos princípios4. Clamava em público por

Lisboa, Liv. Clássica Editora, 1943, pp. 250-251;

aquilo que, no seio da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais,

Maria João Neto, A Direcção-Geral

Raul Lino vinha defendendo desde os anos trinta, com a mesma independência

dos Edifícios e Monumentos Nacionais
e a Intervenção no Património Arquitectónico

de ideias que encontraremos quando se pronunciar sobre a Cidade Universitária

em Portugal (1929-1960), Lisboa, Faculdade

de Coimbra.

de Letras, 1995, pp. 490-493.
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Rompendo

com

a

tendência

para

exprimir

simples

concordância

ou

discordância em relação às obras sujeitas a apreciação, Raul Lino produziu textos
cuidados,

através

dos

quais

condenou,

predominante daquele organismo
romântica

e

ferozmente

sem

estatal.5

antimoderna,

conseguir

modificar,

a

linha

Apesar de respaldado numa atitude

manifestou,

com

insistência,

a

sua

repugnância pelos restauros empreendidos a partir da segunda metade do século
58
Porta Férrea: fotografia tomada da Via
Latina, provavelmente em início dos
anos quarenta.
(NATCE.)

XIX, que, com «fúria demolidora», criavam edifícios novos sob o pretexto de os
reintegrar na feição original. Defendeu o património setecentista, interrogou-se
sobre os abusivos intentos de refazer partes de edifícios e, em geral, as
reintegrações apressadas.
As críticas chegaram à Assembleia Nacional em Fevereiro de 1956. No aviso
prévio e debate acerca da situação dos museus, palácios e monumentos
nacionais, Abel de Lacerda teceu duros reparos aos princípios seguidos pelos
Edifícios e Monumentos Nacionais.6

A Alta e a subalternização do património
Quando

Cottinelli

Teimo

começou

a

trabalhar

no

plano

da

Cidade

Universitária de Coimbra, a influência do espaço envolvente na leitura dos
monumentos encontrava-se reconhecida em vários diplomas legais. O Decreto
n.° 11 445, de 13 de Fevereiro de 1926, atribuiu à 3.a Repartição da Direcção-Geral de Belas-Artes a competência para: «Fixar de acordo com os Conselhos de
Arte e Arqueologia das diferentes circunscrições uma zona de protecção em torno
de cada um dos monumentos classificados, não inferior a cinquenta metros,
dentro da qual nenhuma construção, demolição ou instalação de carácter
temporário ou permanente que modifique o aspecto do local poderá ser levado a
efeito sem aprovação do Ministério da Instrução Pública, ouvidos os referidos
Conselhos.»
Nesta conformidade, o Decreto n.° 20 985, de 7 de Março de 1932, que
reorganiza o serviço de belas-artes,7 concedeu ao Estado a prerrogativa de
expropriar

«quaisquer

construções

ou

instalações

que

[...]

ofendam

ou

desvirtuem o seu característico, dentro da zona de protecção fixada para cada um
dos imóveis classificados». Pela mesma razão se condicionou a alienação de
edifícios situados no referido raio de cinquenta metros. Poucos meses decorridos,
o Governo decidiu regulamentar ainda com maior cuidado o estabelecimento das
zonas de protecção. Referimo-nos ao Decreto n.° 21 875, de 18 de Novembro de
1932, do qual extraímos o primeiro parágrafo do preâmbulo, absolutamente
lapidar:
O valor e a beleza arquitectónica de um grande edifício ou de um
monumento artístico não provêm somente da harmonia das suas
proporções, da elegância das suas linhas, do arrojo da sua concepção, da
riqueza ou bom gosto dos seus materiais; resultam ainda, e por vezes
muitíssimo, do ambiente em que o edifício vive, da moldura em que o
enquadra o conjunto de edificações que o cercam.
5

Alexandre Alves Costa, «A vanguarda

nacionalista», //?: AA. VV., Caminhos do

Património. DGEMN (1929-1999), Lisboa,
DGEMN/Livros Horizonte, 1999, pp. 67-68.

É indiferente que a prerrogativa de criar zonas de protecção coubesse ao
Conselho Superior de Belas-Artes, como determinava o artigo 45.° do Decreto
n.° 20 985, ou ao Ministério das Obras Públicas e Comunicações (mediante

6

Diário das Sessões da Assembleia Nacional,

sessão de 1 de Fevereiro de 1956, p. 414.

parecer do Conselho Superior de Obras Públicas e de proposta da Direcção-Geral
dos Edifícios e Monumentos Nacionais), como estipulavam os parágrafos primeiro

7

Diário do Governo, I série, n.° 36,

7 de Março de 1932, pp. 338-344.
Ver sobretudo os artigos 25.° e 26.°

106

e segundo do Decreto n.° 21 875, de 18 de Novembro de 1932, para assentarmos
que, nove anos antes das obras da Cidade Universitária, já se havia estabelecido

legalmente a sua importância. A evidente indiferença demonstrada para com o
património arquitectónico da Alta, disfarçada no desejo de construir novos
edifícios que fossem um contraponto dos antigos, torna-se, deste modo, ainda
mais expressiva.
Apesar de esta legislação evidenciar uma «concepção monumentalista,
historicista, culturalista e elitista do património»,8 tornara-se possível classificar
na Alta, até 1941, um conjunto significativo de imóveis. O decreto de 16 de Junho
de 1910 incluía o Paço das Escolas, a Sé Velha, a Sé Nova, o Paço Episcopal, o
Arco de Almedina, a Igreja de S. Salvador, a igreja e o claustro do Colégio Novo e
a Casa de Sub-Ripas. Em 1921, foi arrolado o arco da barbacã de Almedina, em
1934 o Claustro da Manga e em 1935 a Torre de Anto. Até ao fim do Estado
Novo, esta situação manteve-se inalterável, procedendo-se apenas à criação de
zonas de protecção na Sé Velha (1957), nos arcos grande e pequeno de Almedina
(1960)

, no Colégio Novo (1961), no Paço de Sub-Ripas (1961) e na Torre de Anto

(1961)

.9

A «valorização histórica e nacionalista do monumento exemplar evocativo
de

feitos

históricos

singulares»,

particularmente

adequada

à

ideologia

salazarista, como notou Vital Moreira, foi ultrapassada pelas conveniências de
propaganda política. O amor pelos monumentos antigos cedeu, na Alta de
Coimbra, à manifestação empreendedora das obras públicas, demonstrando
assim o estatuto subalterno do património. Não seria possível exigir uma
protecção dos edifícios da zona universitária com base no valor dos conjuntos,]0
apenas levemente referidos na lei que, em 1949, instituiu os valores concelhios.

8

Vital Moreira, «0 património e a lei», Alta de

Coimbra. Actas. Coimbra, GAAC, 1988, p. 267.
9

Catálogo dos Imóveis Classificados

Monumentos Nacionais e Imóveis de Interesse
Público, Lisboa, Min. da Educação Nacional,

Mas os instrumentos jurídicos disponíveis em 1941 impunham a salvaguarda de

1973, pp. 48-51; Catálogo dos Imóveis

alguns imóveis que foram demolidos.

Classificados, Monumentos Nacionais, Imóveis

Na

opinião

pública

mais

esclarecida,

havia-se

já

criado

uma

grande

de Interesse Público e Valores Concelhios,
Lisboa, IN-CM, 1975, pp. 52-55; «Foi fixada a

sensibilidade em relação à defesa do património. Meses antes de se iniciarem as
demolições na Alta, o Diário de Notícias reclamou contra a bárbara destruição de

zona de protecção da Sé Velha», Diário de

Coimbra, 29 de Janeiro de 1957, pp. 1 e 8.

uma «linda e antiga embarcação que, num prédio da Calçada Castelo Branco

10

Saraiva, [em Lisboa,] punha uma nota de perfumada recordação e de singular

Internacional dos Monumentos e Sítios em

beleza».

E

protestou

veementemente

contra

a

delapidação

de

pequenos

Depois da constituição do Conselho

1965, a Convenção para a Protecção do
Património Mundial, Cultural e Natural,

elementos decorativos e arquitectónicos, que estava empobrecendo o aspecto

aprovada pela UNESCO em 1972 (Portugal

das cidades. Frase por frase, o jornalista parecia antecipar as críticas às

aderiu em 1978) veio distinguir, dentro do

demolições da Alta, bastando para tal atribuir ao Estado o que em Lisboa se

património cultural, os monumentos em
sentido restrito, os locais de interesse e os

estava passando devido aos particulares:

conjuntos, definindo estes últimos do seguinte

Velhas casas, muitas delas anteriores ao terramoto, adulteradas, por

modo: «Os conjuntos - Grupos de construções
isoladas ou reunidas que, em virtude da sua

capricho inestético dos seus proprietários, nas suas feições de sóbria e

arquitectura, unidade ou integração na

evocativa

paisagem, têm valor universal excepcional do

beleza;

desvirtuadas;

pequenas

vetustos

arcos,

capelas
que

ou

davam

ermidas
às

profanadas

ruas

um

ou

ambiente

romanesco, apeados sem dó nem piedade; formosíssimos e alegres

ponto de vista da história, da arte ou da
ciência». Esta definição foi depois realçada
pela Convenção para a Salvaguarda do

chafarizes, demolidos em holocausto a um progresso mais do que

Património Arquitectónico da Europa, aprovada

duvidoso; aristocráticas portas brasonadas picadas a picareta num

pelo Conselho da Europa em 1985: «Conjuntos

sadismo

nivelador

barbaramente

que

destruídos;

já

passou

lindos

e

de

moda;

frescos

nichos

painéis

de

piedosos
azulejos

arrancados, Deus sabe com que cuidado, e transferidos, mediante
pecúnia, muitas vezes para bem longe; lápidas quebradas, numa

arquitectónicos - Grupos homogéneos de
construções urbanas ou mais notáveis pelo seu
interesse histórico, arqueológico, artístico,
científico, social ou técnico e suficientemente
coerentes para se constituírem como objecto
de uma delimitação topográfica». (Citado por

insensibilidade de arrepiar; garbosas caravelas, mutiladas ou vendidas

Filipe Marchand, «Defesa e preservação do

ao gosto ou às conveniências de seus donos ignorantes ou ávidos de

património», in: Diogo Freitas do Amaral,

lucro - tal é o pão nosso de cada dia em matéria de cultura e

coord., Direito do Urbanismo. 2.a edição.
Oeiras, Instituto Nacional de Administração,

tradicionalismo olisiponenses.11
Estas observações adquirem ainda maior pertinência quando se observa o
processo de criação do diploma legal sobre valores concelhios. Em 1947, o

1990, pp. 64 e 65.)
11

«É preciso classificar e defender os

monumentos municipais. Foi destruída
barbaramente mais uma obra de arte

arquitecto Álvaro da Fonseca defendera, no Boletim da Direcção-Geral dos

citadina», Diário de Notícias, Lisboa,

Serviços de Urbanização, a necessidade de definir e proteger os edifícios e sítios

14 de Maio de 1942, pp. 1 e 2.
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municipais, mas, talvez por pudor, absteve-se de mencionar os que a CAPOCUC
estava destruindo na Alta, entre os quais se contavam vários tipos de imóveis que
considerava dignos de preservação: aqueduto, fonte, castelo, portas de cidade,
casas apalaçadas, edifícios religiosos, praças de alto valor simbólico e espaços
verdes.12 Álvaro da Fonseca conhecia bem esta realidade por se encontrar ao
serviço da CAPOCUC desde o ano anterior.
59
Biblioteca Joanina em 1938.
(NATCE.)

Em 1948, os deputados António Maria Pinheiro Ramos e Querubim do Vale
Guimarães apresentaram um projecto-lei, adaptado de outro de João de
Espregueira da Rocha Páris, que visava proteger cruzeiros, nichos, chafarizes,
pedras de armas, solares, «casas nobres ou rústicas» e, na medida do possível, o
próprio «ambiente em que esses edifícios, monumentos ou elementos artísticos
estão implantados, quando ele possa contribuir para os valorizar».13 O projecto-lei, submetido à Câmara Corporativa, foi objecto de um parecer relatado por
Cottinelli Teimo, datado de 30 de Março de 1948, escassos meses antes de
falecer.14 O vogal-arquitecto da CAPOCUC, que em Coimbra tinha procedido a
uma inequívoca delapidação patrimonial, vituperou todos os vandalismos e
cantou loas à necessidade de lhes pôr fim:
Conservar e proteger «religiosamente os elementos de reconhecido
interesse arqueológico, arquitectónico, monumental e artístico» dos
estragos do tempo, do vandalismo consciente, da simples ignorância, que
destrói ou deixa destruir, e da indiferença que abandona é acto de
veneração pelo «património espiritual que os nossos maiores nos
transmitiram», é contribuição para elevar o nível cultural da Nação.
Mas com que autoridade podia referir-se a esses vestígios «maltratados pelo
tempo e abandonados, mutilados e destruídos pelos homens, muitas vezes sem
que interesses verdadeiramente superiores» pudessem «justificar, ou impor até, a
sua

demolição»?

Teria

presentes

as

demolições

ocasionadas

pela

Cidade

Universitária de Coimbra? Tudo indica que sim, porque impôs limites ao respeito
pelo

património.

Numa

passagem

do

parecer

considerou

«naturalmente

incluídos» no grupo dos valores concelhios «os conjuntos arquitectónicos ou
paisagísticos: pequenas ou grandes praças que conservam unidade de conjunto e
oferecem interesse pelo pitoresco ou por certa beleza das construções, ainda que
modestas, trechos de paisagem ou simples manchas de vegetação e muitos
outros». E mais não seria preciso dizer para evocar o desaparecido Largo da Feira.
Mas logo a seguir lembrou que, «muitas vezes, há interesses vitais que superam o
respeito devido aos valores históricos e artísticos. As necessidades de urbanização
estão neste caso, quando o saneamento de certas zonas, as exigências de trânsito
e outros factores obriguem à demolição ou ao desmonte e mudança de posição
daqueles valores.» Era isso, sem dúvida, que se verificava na Cidade Universitária
de Coimbra.

Observados os limites conceptuais e legislativos da defesa do património,
falta considerar uma última condicionante: a sua manipulação ideológica e
12

Álvaro da Fonseca, «Protecção dos Edifícios

e Sítios Municipais», Boletim da Direcção-Geral

dos Serviços de Urbanização, Lisboa, Ministério
das Obras Públicas, 1947, volume I, pp. 53-75.
13

Diário das Sessões da Assembleia Nacional,

sessão de 29 de Janeiro de 1948, p. 223.
14

Idem, suplemento ao n.° 139,

de 31 de Março de 1948, pp. 392(1 )-392(5).
15

Nuno Portas, «A formação urbana de Vila

Viçosa. Um ensaio de interpretação»,

Monumentos. Revista semestral de edifícios
e monumentos, Lisboa, n.° 6, Março de 1997,
p. 59.
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política. As correntes progressistas, alegando intuitos patrióticos, não resistiram a
propor demolições e arranjos perniciosos. A profunda reforma urbana operada na
Alta, apesar da sua dimensão única, tem paralelo noutras cidades. Vila Viçosa foi
também, nas palavras de Nuno Portas, «teatro da atenção iluminada do Estado
Novo, por empenhamento do seu mais carismático ministro - Duarte Pacheco - e
de alguns dos seus artistas - como os Rebelo de Andrade, Francisco Franco,
Baltazar de Castro, Jorge Barradas, etc. - para receber uma das encenações
nacionalistas que deviam assinalar os anos 40».15Apesar da «reduzida dimensão
da vila, se compararmos com o caso de Coimbra», sublinha o mesmo arquitecto,
arrasaram-se casas e alargaram-se os arruamentos para dar maior visibilidade
aos monumentos. «Quarteirões demolidos [...] e prédios cortados pelos novos

alinhamentos, foram feridas que os arquitectos de Lisboa procuraram sarar
através de inserções de novos edifícios ou de novas fachadas postiças, nalguns
casos reutilizando ornatos de mármore das próprias demolições.»16
Excluindo a arquitectura popular, cujo valor tardou muito a impor-se, a defesa
da zona universitária da Alta estava, em 1941, consignada por variados diplomas
legais. A questão que se põe é, portanto, a seguinte: por que não fdfeionaram os
mecanismos de protecção e se permitiu a demolição de património classificado?
Se o desaparecimento da igreja do Colégio de S. Bento, em 1932, e a queda da
Torre de Santa Cruz, em 1935, se podem considerar afloramentos pontuais de
negligência e de «ansiedade de progresso», a demolição programada de quatro
colégios universitários, de parte do aqueduto quinhentista e da Igreja de S. Pedro
(onde se vieram a descobrir elementos visigóticos) contrariou a legislação vigente
e o discurso oficial do Estado Novo, que se apresentava como estrénuo defensor
dos monumentos da Nação. Este paradoxo, que não é apenas aparente, revela
um entendimento essencialmente propagandista do património.
O desprezo efectivo do Estado Novo pelo património arquitectónico antigo,
sobretudo quando estava em causa a sua imagem empreendedora, tem paralelo
nos regimes totalitários de entre as duas guerras mundiais. «Apesar de todos os
seus discursos sobre o valor sem igual dos monumentos nacionais», escreveu Igor
Golomostock, «os regimes totalitárias estiveram sempre, na prática, muito mais
perto de os destruir.» Os projectos dè reconstrução de Berlim, a Via delllmperio
em Roma e a profunda remodelação de Moscovo mostram um inequívoco
sacrifício do passado em benefício da «grandeza de um presente imperecível».17

______________ _________ 2.
Os monumentos da Cidade Universitária

As obras da Cidade Universitária de Coimbra encetaram-se na ressaca das
comemorações centenárias de 1940, à sombra das quais se promoveram restauros
por todo o País. Nessa medida, seria natural esperar algum desvelo pelo património
edificado nas proximidades do Paço das Escolas. Assim não aconteceu. Se a política
de

restauro

do

Estado

Novo

assentasse,

nesse

período,

numa

autêntica

consciência patrimonial, as destruições na Alta teriam sido obstadas pela opinião
ilustrada e pelos organismos públicos. Em vez disso, obedecendo a objectivos
ideológicos

e

propagandistas,

as

demolições

foram

recebidas

com

ténues

lamentos, que só com o passar do tempo aumentaram de intensidade.
Como vimos, as orientações programáticas amadurecidas desde a primeira
comissão de obras, nomeada em 1934, apontavam para o alargamento dos
espaços escolares à custa da aniquilação dos prédios residenciais. Mas a
CAPOCUC

acabou

por

considerar

intocável

apenas

o

Paço

das

16

Idem, ibidem.

17

Igor Golomstock, L'Art Totalitaire.

Escolas.

As opiniões de Baltazar de Castro, arquitecto da Direcção-Geral dos Edifícios e
Monumentos Nacionais, foram secundarizadas pelo ministro das Obras Públicas,

Union Soviétique. III e Reich. Italie Fasciste.
Chine. Paris, Editions Carré, 1991 (D. L.), p. 298.
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Duarte Pacheco, ultrapassadas por Cottinelli Teimo e por Manuel de Sá e Mello e
liminarmente coarctadas pelo próprio Oliveira Salazar que, em 1944, quando o
problema patrimonial se tornou candente, instruiu a CAPOCUC para proceder à
«instalação conveniente» dos serviços «mesmo com prejuízo da restauração de
coisas antigas».18
Na Cidade Universitária de Coimbra, o espírito progressista e o desejo de

60
Paço das Escolas cerca de 1950,
vendo-se o Colégio de São Pedro e o
observatório astronómico. Do jardim

fazer obra criaram indiferença e até menosprezo pelo valor histórico e artístico de
alguns monumentos. Numa fase inicial, pensou-se derrubar seis arcos do
Aqueduto de S. Sebastião com a insignificante finalidade de desafrontar o Colégio

plantado em 1867, subsiste apenas a

de S. Bento. A única orientação patrimonial evidente, enunciada pelos políticos e

araucária central e mais meia dúzia de

pelo próprio Cottinelli Teimo, foi, nos anos quarenta, demolir discricionariamente

árvores.

e construir sem contenção estilística, quer dizer, sem atender, em termos estéticos,

(NATCE.)

à proximidade do Paço das Escolas.
Segundo Carlos de Almeida, os «protestos de alguns centos de portugueses»

61
Paço das Escolas: fachada voltada para
a Alameda de Camões, c. 1940
(NATCE.)

foram

atribuídos

pelo

regime

aos

opositores

políticos

e

a

«escleróticos

saudosistas, incapazes de entender o esforço de modernização do ensino» e «de
progresso e de enriquecimento dos valores patrimoniais».19 E, na verdade, até
aos anos sessenta, a defesa do património situou-se preferencialmente no âmbito
do que, na Assembleia Nacional, José Fernando Nunes Barata chamou, em 11 de
Fevereiro de 1958, a «alma da cidade», seja a sua identidade académica, seja a
antiguidade representada pelos monumentos, seja a ambiência do conjunto
urbano.

18

AUC, livros de actas das reuniões da

CAPOCUC, sessão de 4 de Abril de 1944.

As

pessoas

mais

esclarecidas

pediram

a

preservação

das

peças

arqueológicas e artísticas dignas de entrar no Museu Machado de Castro.
No entanto, ninguém salientou, ao que sabemos, a necessidade de realizar

Carlos de Almeida, Crónicon Conimbrigense.

campanhas arqueológicas cientificamente conduzidas. O aproveitamento avulso

Coimbra, Edição Teatro Avenida, (1991 ?), p. 199.

de pilastras, capitéis e outros elementos, aliás absolutamente negligenciado pela

19

20

A CAPOCUC poderia ter realizado

um levantamento das zonas demolidas,

CAPOCUC, nunca poderia substituir a escavação metódica de uma zona tão rica
para o conhecimento da história de Coimbra.20

procedimento que nem sequer seria inédito.

As demolições sumárias e os profundos desaterros, praticados até com o

Em 1932, Vergílio Correia tivera ocasião de
elogiar as ordens esclarecidas do Marquês de

recurso

Pombal que, em 1772, antes de fazer

estabelecimento da Coimbra romana e pré-romana. «Ouvimos dizer muitas vezes

desaparecer as torres do castelo para ali erigir
um observatório astronómico (que não chegou
a ser concluído), teve o cuidado de traçar uma
planta rigorosa do local, preciosa para o
estudo da zona universitária da Alta. Aliás, este
mesmo estudioso aguardava pacientemente

ao

a

antigo

dinamite,

professor

dissiparam

da

vestígios

Universidade

de

de

extremo

Coimbra,

interesse

glória

da

para

o

arqueologia

portuguesa - escreveu Jorge Peixoto em 1952, referindo-se a Vergílio Correia -,
que a certidão de idade do terceiro centro do país só se revelará quando, no
fragor da batalha que o urbanismo exige, venham à luz do dia as entranhas da

que o acaso das obras particulares e públicas

terra e com elas os seus tesouros arqueológicos, até agora vedados aos olhos dos

revelasse informações vitais.

investigadores. A previsão do saudoso professor não se verificou mais por incúria

21

Jorge Peixoto, Nótulas Sobre Aeminium

(Coimbra). São Paulo, 1952, pp. 271-272.
(Separata da Revista de História, n.° 12,
pp. 269-310.)

dos homens do que por carência de elementos. Digamos, e apenas para fornecer
um único exemplo, que no local onde se erguerá a futura Faculdade de Letras da
Cidade Universitária, foram encontrados, na abertura dos caboucos, várias
ossadas e camadas geológicas que permitiriam tirar, certamente, ilações assaz

22

Ao tratar da ocupação pré-histórica do sítio

de Coimbra, Jorge Alarcão também lamentou

interessantes. Tudo, no entanto, se deixou perder por falta de cuidado. Não vamos,

que as obras da Cidade Universitária,

afoita e temerariamente, afirmar que a certidão de nascimento há tanto

realizadas com o recurso a profundos

procurada, fosse daí erguida. Mas a inversa não se pode também asseverar.

desaterros, não tivessem sido acompanhadas
por arqueólogos. (Jorge Alarcão,«As origens de

Seria natural se mais não se alcançasse, descortinar uma pista esclarecedora.

Coimbra», Actas das I Jornadas do Grupo de

Enfim, tais elementos perderam-se e o problema continua de pé até que um dia,

Arqueologia e Arte do Centro, Coimbra, GAAC,

por mero acaso, se tope com a chave do enigma.»21

1979, p. 27.
23

V. M. [Vasco Mantas], «Alcáçova de

Coimbra», Informação Arqueológica, Lisboa,
n.° 3, 1980, p. 31. Ver também A. Nunes Pinto,

Esta foi uma das primeiras e mais esclarecidas críticas ao procedimento da
CAPOCUC e do Estado.22 A descoberta de uma ponta de seta calcolítica na
Alcáçova durante as escavações realizadas em 1979-1981 permite supor que

«Escavações na Alcáçova de Coimbra. Análise

outros achados teriam sido possíveis.23 Para Vasco Gil Mantas, a área ocupada

de resultados», Pedro Dias (coord.), Actas do

pela Faculdade de Ciências é o «local confirmado de uma necrópole antiga».

Colóquio «A Universidade e a Arte (1290-1990)»,

Este mesmo autor lamenta que a destruição se tenha processado «sem que tenha

Coimbra, Instituto de História da Arte da
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,
1993, pp. 35-45.
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sido possível registar os vestígios arqueológicos [romanos] que não deixariam de
existir nessa zona da cidade. Por isso é extremamente difícil decidir quanto à

antiguidade das ruas que se levantavam na área demolida, nomeadamente as
Ruas Larga, de S. João e de S. Pedro.»24
Chamado a pronunciar-se sobre o extravio de peças da Igreja de S. Pedro, em
início de Fevereiro de 1945, Manuel Domingues Heleno Júnior, vogal da Junta
Nacional da Educação, revelou-se sensível à vantagem de aproveitar as obras da
Cidade Universitária para «esclarecer o passado de Coimbra». Sem chegar a
propor um acompanhamento propriamente arqueológico, este professor da
Universidade de Lisboa sugeriu a nomeação de um delegado da Junta Nacional
da Educação para supervisionar os trabalhos e «salvaguardar tudo o que
interessa à cultura». Em relatório datado de 24 de Fevereiro de 1945, ponderava:
«Pouco se conhece da Coimbra romana; nada se sabe da Coimbra pré-histórica.
Os desaterros no Castelo revelarão possivelmente o Castro pré-existente.»25
Infelizmente, estas indicações não tiveram consequências. Apesar das diligências
para

nomear

uma

comissão

acompanhamento,26

de

as

obras

da

Cidade

Universitária prosseguiram indiferentes ao riquíssimo património arqueológico
que se ocultava no subsolo. As sugestões de Manuel Heleno apenas tiveram
despacho favorável do subsecretário de Estado da Educação Nacional passados
mais de sete meses. E apesar da concordância parcial do ministro das Obras
Públicas, A. Cancela de Abreu, desconhecemos a existência de qualquer comissão
ou de medida concreta de acompanhamento. A entrega de peças continuou a
depender sobretudo da boa vontade dos empreiteiros.27
De 1943 para 1949 nada mudou. Naquele ano, as obras em curso no antigo
Colégio de S. Pedro puseram a descoberto troços de um muro e de um cubelo
circular, que Vergílio Correia identificou como pertencendo à muralha que
protegia o Paço Real antes da instalação da Universidade.28Aparentemente, estes

24

Vasco Gil Mantas, «Notas sobre a estrutura

urbana de Aeminium», Biblos, Coimbra, volume
LXVIII, 1992, pp. 501, 507 e 509.

vestígios não mereceram qualquer pesquisa arqueológica. Em 1949, apesar dos
25

AUC, processo 194 da CAPOCUC.

25

Chegou a pensar-se em Aarão de Lacerda,

esforços despendidos por António Nogueira Gonçalves e Manuel Heleno, a
depredação continuava. A abertura das fundações das estátuas de D. João III
permitiu encontrar duas paredes orientadas para a porta da Biblioteca Joanina e

professor de História da Arte da Universidade
de Coimbra, e no próprio Manuel Heleno,

peças e moedas romanas e visigóticas.29 Depois de tomar posse do cargo de

mas a CAPOCUC vetou este último por viver

conservador-ajudante do Museu Machado e Castro, J. M. Bairrão Oleiro encontrou

fora de Coimbra e, por esse motivo, não poder
acompanhar devidamente as obras.

esse «valioso, embora pequeno, núcleo de objectos romanos».30 Os objectos
haviam sido obtidos pelo padre Nogueira Gonçalves. Mas tratando-se de mera

27

Ver Notícias de Coimbra, ano XI, n.° 163, 31

de Janeiro de 1945, p. 1.

recolha, foi-lhe necessário ouvir o técnico da CAPOCUC, engenheiro Reis
28

Gonçalves, para ficar sabendo que os objectos se encontravam «à profundidade
aproximada de dois metros, entre dois muros paralelos de alvenaria».31 Um
estudioso como Bairrão Oleiro, que tinha fortes motivos para protestar contra
esta

situação,

sentiu-se,

pelo

contrário,

na

obrigação

de

agradecer

Artigo publicado no Diário de Coimbra de

27 de Dezembro de 1943 e republicado no
primeiro volume das Obras, pp. 200-202.
29

AUC, processo 252 da CAPOCUC.

30

J. M. Bairrão Oleiro, «Novos elementos para

as

«informações gentilmente prestadas». Com mais razão deveria ter acusado a
CAPOCUC de as destruir barbaramente.32
Neste contexto, a aprovação de leis defensoras do património assume a

a história de Aeminium. Os materiais romanos
do Pátio da Universidade», Biblos, Coimbra,
volume XXVIII, 1952, p. 68.

feição de ironia, amplificada pela imprensa. Encetando um evidente alinhamento

31

Idem, p. 69.

político, a Gazeta de Coimbra referiu-se à discussão e aprovação do projecto de

32

Durante o ano de 2000, decorreram

lei, redigido pelo entretanto falecido deputado João da Rocha Páris e emendado

escavações arqueológicas no Pátio da

por Mário de Figueiredo, acerca da classificação de património pelas câmaras

Universidade, com resultados apreciáveis, como
se depreende das notícias saídas na imprensa

municipais. Absolutamente cega ao que neste domínio se estava passando na

diária e dos resultados preliminares entretanto

Alta, enalteceu e exagerou o alcance da medida, proferindo palavras de

publicados: Helena Catarino, «Intervenção

admoestação que melhor assentariam à CAPOCUC do que às aldeias e vilas da

arqueológica no Pátio da Universidade de

província. Podemos até dizer que o jornalista mente por razões políticas ao
afirmar que:
Graças a uma política eminentemente patriótica, promoveu-se, em

Coimbra: notícia dos resultados preliminares»,

Informação Universitária, Coimbra, Reitoria da
Universidade, n.° 11, Janeiro a Março de 2001,
pp. 7-11; O Comércio do Porto, 2 de Julho de
2000, p. 23, e 6 de Agosto de 2000, p. 23;

Portugal, a obra de restauração dos nossos castelos medievais, não

Público, edição Porto, 7 de Agosto de 2000,

havendo, hoje, um só castelo português que não esteja restaurado ou em

p. 39.

vias de restauração, de acordo com os rigorosos cânones arquitectónicos

33

do tempo em que era habitado.33

«Valores monumentais e artísticos», Gazeta

de Coimbra, 17 de Março de 1949, pp. 1 e 3.

ui

Esquecia, com manifesta intenção, o destino a que foram votados os vestígios
remanescentes do castelo de Coimbra. O mesmo comentário se aplica ao Diário

de Coimbra que, um mês decorrido, recenseou o artigo de Álvaro da Fonseca
acerca da defesa dos edifícios e sítios municipais sem se atrever a mencionar o
caso exemplar da Alta. «Edifícios que se perdem em ruínas; fontes, aquedutos e
pontes, que a graça, a história ou a lenda nimbam de beleza; pelourinhos, simples
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Vista pardal da fachada nascente do Paço

cruzeiros, o arco que recorda um facto, as igrejas e a capelinha modesta, a rua
cujo lajedo foi batido por gerações que se foram sucedendo - o que não

das Escolas e da Faculdade de Letras
inaugurada em 1951.
(Fotografia Varela Pècurto.)

representa isto no conjunto próprio das nossas aldeias, ou até no recanto menos
visitado da cidade?» Assim perguntava o jornalista, sem se atrever a falar de
Coimbra. «E o que não representa ainda, quando enquadrado no seu ambiente

63
Colégio de São Pedro em 1942, antes da
remodelação empreendida no âmbito das
obras da cidade universitária.
(NATCE.)

próprio, no "terreiro", na "praça", ou no "largo" ou no espaço mais vasto de
uma planura ou montanha?»34 Veremos a seguir as respostas em relação à Alta
de Coimbra, analisando cada um dos imóveis remodelados ou destruídos pelas
obras da Cidade Universitária.

Preservar e transformar
Paço das Escolas
O Paço das Escolas constitui o centro vital da Universidade desde o século
XVI. Ainda hoje ali se encontram a Reitoria, a Faculdade de Direito e monumentos
34 Diário de Coimbra, 11 de Abril de 1949,

históricos de valor, como a Biblioteca Joanina, a Capela de S. Miguel, a Porta

pp. 1 e 4.

Férrea, etc.. Residência dos condes e governadores de Coimbra e paço real antes
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da transferência definitiva da Universidade para esta cidade, em 1537, os
edifícios que circundam o pátio central foram sendo construídos nos séculos
subsequentes.35 O conjunto foi classificado monumento nacional em 1910.36
Até aos anos quarenta, funcionaram aqui os serviços administrativos, a
biblioteca central, o Arquivo da Universidade e a Faculdade de Direito. Outras
Faculdades tiveram algumas salas, laboratórios, bibliotecas, etc..
A preservação do Paço das Escolas nunca esteve em causa. Pelo contrário, a
sua existência constituiu um dos motivos mais fortes para manter a Universidade
na Alta. Apontado por vezes como modelo a seguir na construção dos novos
blocos, foi com algum pesar que Maximino Correia, em 1952, deu voz aos que se
ofendiam com a «dissonância» arquitectónica provocada pela nova Faculdade de
Letras.37 Era todavia muito variável a estima concedida aos diferentes edifícios
constituintes: máxima em relação às alas norte e poente (Via Latina, Sala dos
Capelos, Gerais, Capela de S. Miguel e Biblioteca Joanina), considerável quanto
ao Colégio de S. Pedro, mínima ou nula no caso do Observatório Astronómico.
Assim, enquanto que para a generalidade do Paço das Escolas o labor das
sucessivas comissões se limitou a procurar a melhor redistribuição de serviços,
acompanhada de obras de restauro e de adaptação condicionada, o Observatório
acabou por ser demolido apesar da hesitação inicial.

Colégio de S. Pedro
As obras da Cidade Universitária começaram pelo Colégio de S. Pedro e foi
por causa dele que nasceram as primeiras reacções públicas negativas ao
empreendimento do Estado Novo.
O Colégio Real de S. Pedro instalou-se nos antigos aposentos dos Infantes, a
sul da Porta Férrea, em 1574, por doação de D. Sebastião. Em 1713 recebeu um
portal barroco, que em meados do século XIX foi transferido da Rua de Entre
Colégios para o pátio. Extinto em 1834 e entregue à Universidade dois anos
depois, esteve ao serviço do Conselho Superior de Instrução Pública e, em 1855,
reconverteu-se em aposento da família real e em morada dos reitores. Uma
portaria de 30 de Maio de 1859 colocou no primeiro andar os serviços do
Observatório Astronómico, a secretaria geral da Universidade e oficinas. Em 1860,
a secretaria foi substituída por instalações suplementares para a Biblioteca da
Universidade. No andar nobre, estiveram ainda a Faculdade de Letras e a Escola
Normal Superior. Em 1943, tinham aí serviços a Filantrópica Académica, a Escola
35

de Farmácia, a Faculdade de Ciências, a Faculdade de Medicina e a Reitoria.38

J. Ramos Bandeira, Universidade

de Coimbra, volume I, pp. 42-51.

Em 1936, a primeira comissão propôs que nele ficassem a Reitoria, o Senado,
36

a secretaria, a tesouraria e as instalações de Matemática, que se estenderiam

Sobre o Paço das Escolas, ver a dissertação

de doutoramento, da autoria de António

pelo piso térreo. Em 1940, a segunda comissão previu retirar daqui a Matemática,

Pimentel, recentemente apresentada

atribuindo o rés-do-chão e o primeiro andar ao Instituto Jurídico e o segundo

à Faculdade de Letras da Universidade

andar à Reitoria. As obras por fim executadas, sob a direcção da CAPOCUC,
instalaram a secretaria, a tesouraria, a Filantrópica Académica e a casa dos
archeiros no rés-do-chão; o gabinete do secretário, a secretaria (arquivo e
expediente) e a contabilidade no primeiro andar; e as residências do reitor e dos
hóspedes de honra no segundo andar.
Em documento redigido por volta de meados de 1943, poucas semanas ou
meses depois do início das obras, Cottinelli Teimo explicou que elas visavam

de Coimbra.
37

Maximino Correia, Ao Serviço

da Universidade. Coimbra, 1963, p. 63.
38

António de Vasconcelos, Escritos Vários,

2.a ed., vol. I, Coimbra, Arquivo da Universidade,
1987, pp. 198-207; Vergílio Correia eA. Nogueira
Gonçalves, Inventário Artístico de Portugal.

Cidade de Coimbra, Lisboa, Academia Nacional
de Belas Artes, 1947, pp. 113-114; José Ramos

apenas «um arranjo geral, discreto, tendente a melhorar apenas o seu aspecto e
a permitir uma redistribuição de serviços em planta.39
Em 2 de Agosto de 1943, quando se tornara possível observar alguns

Bandeira, Universidade de Coimbra, vol. II,
Coimbra, Casa do Castelo, 1947, pp. 54-74.
39

AUC, processo 103 da CAPOCUC - Plano

resultados, Vergílio Correia congratulou-se com a substituição do «corpo monótono,

de conjunto das obras da Cidade Universitária.

sombrio e desadornado» por «uma construção majestosa, balizada de pilastras

40

de uma ordem colossal típica».40 Os motivos de desagrado viriam depois.

Por Ordem da Universidade, 1946, p. 199.

Vergílio Correia, Obras. I - Coimbra. Coimbra,
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Fachada nascente do Paço das Escolas:
aspecto anterior à intervenção da
CAPOCUC e projecto de remodelação
(s.d.). A ala situada à esquerda da Porta
Férrea corresponde ao Colégio de S. Pedro.
(AUC, arquivo da CAPOCUC)

Realizada a remodelação exterior, a CAPOCUC apresentou em 1 de Agosto a
memória descritiva dos trabalhos a empreender no interior. O seu autor, o
engenheiro António Alves de Sousa, desatendeu por completo à riqueza histórica
do edifício, que aliás não lhe competia realçar, dada a presença do arquitecto
especializado em obras de monumentos, Baltazar de Castro. A liberdade absoluta
com que se propôs substituir todos os materiais danificados, tapar vãos de portas,
abrir novos vãos e colocar «azulejo decorativo» nas escadas de cantaria e nos

65
Obras de remodelação do Colégio de São
Pedro: fachada da Praça de D. Dinis, em
1943. À direita, a Porta Férrea.
(NATCE.)

corredores demonstra que não aguardava o aparecimento de elementos de valor
arqueológico.41
No entanto, foi isso que aconteceu. O Diário do Governo de 23 de Outubro
de 1943 autorizou a CAPOCUC a celebrar um contrato com o construtor civil
Manuel de Jesus Cardoso para executar as obras de adaptação interior. E poucas

66
A extracção dos rebocos revelou vestígios
pré-pombalinos do Colégio de São Pedro.
Vista interior da porta voltada para a
Praça da Porta Férrea, em 1943.
(NATCE.)

semanas decorridas, as surpresas começaram a surgir. Perante o enlevo de Vergílio
Correia, revelava-se a Coimbra antiga. O aparecimento «de um pedaço de muro,
perpendicular às fachadas e de um troço de cubelo circular certamente represen
tando os extremos da cerca forte que custodiava o Paço Real», na qual se
observava o emprego de «blocos romanos», foi recebido com entusiasmo em
final de Dezembro.42

67

Duas semanas depois, ao júbilo das descobertas juntava-se a satisfação pelo

Colégio de São Pedro: arco revelado pelas
obras de remodelação, em 1943.
(NATCE.)

cuidado demonstrado pelo Estado. A extracção de reboco ostentou «as molduras
de cantaria de três arcos abatidos» da galeria manuelina situada a norte da Porta
Férrea.43

Procurando

pressionar

a

CAPOCUC

com

uma

demonstração

de

confiança, Vergílio Correia elogiou a acção de Baltazar de Castro, que ordenara a
pesquisa e ia agora promover a preservação do achado. Nada o autorizava,
porém, a supor isso. A 7 de Fevereiro de 1944, defendeu a restituição do aspecto
41 AUC, processo 92 da CAPOCUC.
42 Vergílio Correia, «Obras na Universidade»,

quinhentista à parte baixa do Colégio de S. Pedro.
Mas perante a já óbvia insensibilidade da CAPOCUC e da Direcção-Geral dos

Diário de Coimbra, 27 de Dezembro de 1943,

Edifícios e Monumentos Nacionais, Vergílio Correia acabou por denunciar a

p. 1.

barbaridade que se estava cometendo. Considerando o Paço da Alcáçova tão

43 Vergílio Correia, «Obras na Universidade»,

digno de restauro como «uma fortaleza ou um templo», exigiu a conservação dos

Diário de Coimbra, 31 de Janeiro de 1944, p. 1.

vestígios do solar dos condes de Coimbra e a reconstituição do palácio real
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manuelino. Na sua opinião, tudo o que aparecesse desta última época deveria,
«de preferência a obras posteriores pombalinas, ser posto em evidência ao lado
das

reconstruções

modernas,

no

que

só

haverá

vantagens,

estéticas

e

históricas».44
Em derradeiro artigo, publicado em 14 de Fevereiro, manteve uma pressão
firme sobre a Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, a quem
imputa, erradamente, a decisão final. Uma vez que o Paço das Escolas se
encontrava há muitos anos classificado monumento nacional, a «reconstituição
total das arcadas» deveria constituir um objectivo prioritário.45
É provável que Maximino Correia não tenha concordado, pelo menos
inicialmente, com a obliteração dos vestígios pré-pombalinos. Mas enquanto
oscilava, publicamente, entre as cautelas verbais e o anúncio da reconstrução
arqueológica, na reunião da CAPOCUC de 4 de Abril anunciou as claríssimas
instruções de Oliveira Salazar, que, atendendo às circunstâncias, tinham decerto
em vista o Colégio de S. Pedro:
É desejo de Sua Excelência que os trabalhos tenham andamento
rápido, dentro da segurança e ponderação requeridas, salientando que o
principal objectivo a atingir será o de se encontrar instalação conveniente
para os serviços, mesmo com prejuízo da restauração de coisas antigas,
o que não quer dizer que se façam construções que destoem do
conjunto.46

Sé Nova
A Sé Nova pertenceu ao Colégio das Onze Mil Virgens, da Companhia de
Jesus. Começada em 1598 e sagrada em 1640, só em 1698 foram abertos ao
culto a capela-mor e o transepto. Após a expulsão desta ordem, em 1759, o
templo tornou-se Sé Catedral (1772). A fachada, com linhas clássicas na base e
elementos barrocos no terço superior, integra-se no estilo maneirista.47
A Sé Nova, assim como o Paço das Escolas, foi vítima dos princípios de

desafogamento, exposto por Oliveira Salazar em 1937, e de dignificação
monumental (através da construção, no Largo da Feira, de edifícios capazes de se
lhe contraporem), defendido por Duarte Pacheco em 1940 e executado pela
CAPOCUC nas décadas subsequentes. No primeiro caso, visa-se sobretudo a
libertação do espaço envolvente, de modo a criar perspectivas mais amplas da Sé.
No

segundo,

integra-se

a

igreja

num

discurso

urbanístico

monumental,

diminuindo a sua supremacia. A linha de demarcação destes dois objectivos é
ténue e tanto as duas comissões especiais como a CAPOCUC a ultrapassaram
sem notar ou sem o admitir.
Tratava-se de um lugar central de sociabilidade académica, muito apreciado
pelos autores que escreveram sobre a cidade. Em 1867, Augusto Mendes Simões
de Castro considerou-o «um dos mais espaçosos e belos» de Coimbra, devido
aos «edifícios notáveis» que o circundam, nomeadamente o Colégio dos Lóios, o
«grande chafariz», «o majestoso templo da Sé Nova» e o Colégio das Artes.
Para a sua animação contribuía o mercado que se realizava às terças-feiras e o

44 Vergílio Correia, «Ainda as obras da

Universidade», Diário de Coimbra, 7-XI-1944,
p. 1.
45 Vergílio Correia, «Monumentos Nacionais»,

Diário de Coimbra, 14 de Fevereiro de 1944,
p. 1.
46 AUC, actas das reuniões da CAPOCUC,

reunião de 4 de Abril de 1944. Itálico nosso.
47 António de Vasconcelos,

Escritos Vários, vol. I,

facto de ser «muito frequentado nas amenas noites de luar, principalmente pelos

pp. 190-196; Vergílio Correia e A. Nogueira

estudantes».48 Quase vinte anos passados, o Largo da Feira continuava a ser, na

Gonçalves, Inventário Artístico de Portugal.

opinião de Borges de Figueiredo, «um dos melhores sítios de Coimbra, e dos mais
frequentados, sobretudo pelos estudantes», ao ponto de, em várias ocasiões, ter
sido «ponto de reunião da academia, para tratar de casos realmente importantes

Cidade de Coimbra, pp. 20-25.
48 Augusto Mendes Simões de Castro,

Guia

Histórico do Viajante em Coimbra e Arredores.
Coimbra, Imprensa da Universidade, 1867,

e graves, ou que a fogosa mocidade como tais considera». Este espaço era,

pp. 88-89.

portanto, «um verdadeiro forum conimbricense, uma espécie de propriedade

49 António C. Borges de Figueiredo,

académica».49 E assim permaneceu até ser destruído pela CAPOCUC.

Antiga e Moderna. Lisboa, 1886, p. 276.

Coimbra
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A intervenção sobre a Sé Nova começou, portanto, no vasto largo fronteiro
que, antes das obras dirigidas pela CAPOCUC, ocupava uma área de 5425 metros
quadrados. A primeira comissão propôs «uma importante remodelação urbana»,
que substituísse os «edifícios pobres e arquitectonicamente maus» por outros
emoldurando com dignidade a «majestosa fachada da Sé Nova».
A segunda comissão manteve estas volumetrias, limitando-se a substituir a
68
Guilherme Elsden, Museu de História

Natural, década de 1970.
(Foto do autor.)

finalidade de alguns dos edifícios a construir. O equilíbrio volumétrico, ansiado
por Duarte Pacheco, desfez-se a favor dos novos blocos universitários com os
planos de Cottinelli Teimo.
Cristino da Silva diligenciou no sentido de cortar as escadas de acesso ao

69

templo, mas Raul Lino opôs-se tenazmente ao intento.50 No parecer que relatou

Vista parcial do Largo da Sé Nova.

em 1953, no âmbito da Junta Nacional da Educação, clamou: «Basta, agora mais

(NATCE.)

não! [...] Conquanto alguém possa supor que uns simples degraus não têm

70
Guilherme Elsden, Laboratório Químico,

relevância, a escadaria oitavada que se espraia à frente da soberba fachada é
como um grandioso acorde final que termina com dignidade aquela boa

década de 1970.

composição arquitectónica. Suprimi-la ou cerceá-la, como se propõe, é truncar a

(Foto do autor.)

obra dos artistas que muito bem souberam traçar a sua terminação.»51 Em face
destas palavras, avalizadas pelo ministro das Obras Públicas, só restou a Cristino
da Silva conceber um novo arranjo urbanístico.

Museu de História Natural
Instalado em parte do antigo Colégio das Onze Mil Virgens, da Companhia
de Jesus, o Museu de História Natural resulta de uma profunda remodelação
50 Apesar da falta de informações

concludentes, julgamos que estava em causa

levada a cabo a partir de 1772, segundo plano de Guilherme Elsden. Esta obra,

o desaparecimento de alguns degraus do lado

integrada na reforma pombalina da Universidade, aproveitou o facto de se

poente. O alteamento e regularização do piso

encontrarem vagas as instalações após a expulsão daquela ordem religiosa.

do Largo da Feira inutilizava os degraus
lançados neste lado para compensar o pendor
do terreno.
51 AUC, processo 360 da CAPOCUC - Arranjo

da Praça da Sé Nova.
52 Vergílio Correia e A. Nogueira Gonçalves,

ob. cit., pp. 108-109.
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Apresenta uma frontaria de cento e dez metros, a toda a extensão do Largo
Marquês

Pombal

(ou

do

Museu),

marcada

por

elementos

arquitectónicos

neoclássicos. Construído para suprir as novas necessidades do ensino das ciências
naturais, manteve-se até à actualidade ao serviço desta área do conhecimento.52
Em 1988, estavam aí a Zoologia, a Mineralogia e a Geologia, bem como a
Engenharia Electrotécnica.

De acordo com a primeira comissão de obras, o valor arquitectónico do
Museu de História Natural impossibilitava qualquer remodelação exterior ou
interior. O seu uso deveria, por esse motivo, manter-se quase inalterado.
A segunda comissão partilhou estes pontos de vista, propondo a transferência ou
alargamento dos serviços de Mineralogia, Geologia, Zoologia e Física à medida
que fossem daí retirados os serviços da Faculdade de Medicina.
A CAPOCUC reconheceu a importância histórica e artística do imóvel, aliás
assinalada no relatório do director do Laboratório de Física, datado de 12 de
Maio de 1942. Mário Silva considerou indispensável construir um novo edifício
para o ensino dos cursos especiais e para a investigação, concedendo às
instalações

pombalinas

suficiente para os ensinos

um

estatuto

museográfico,

embora

«largamente

gerais»53.

Em meados de 1943, já se haviam realizado seis ou sete estudos de
adaptação e, por intervenção directa de Duarte Pacheco, tomado uma medida

radicale justíssima, para usar as palavras de Cottinelli Teimo: «limpar» o edifício
pombalino «das inúmeras paredes que o atravancam, criando galerias largas de
circulação e, sobretudo, [...] desafogar por completo os claustros».54 A impossibili
dade de transferir os serviços, devido ao atraso na construção dos novos edifícios
da Faculdade de Ciências, retardou quase indefinidamente a realização de obras
profundas.

Laboratório Químico
O Laboratório Químico foi construído nos anos setenta do século XVIII, em
parte do espaço das cozinhas do Colégio das Onze Mil Virgens, mediante projecto
de Guilherme Elsden, o arquitecto da reforma pombalina da Universidade.
No século XIX, construiu-se o frontão e realizaram-se obras de remodelação.
O remate aplicado não correspondeu ao desenho de Guilherme Elsden, mas o
desvelo que lhe foi concedido revela um apreço que nem sempre se observou

53 AUC, processo 152 da CAPOCUC - Labora

tório de Física.

no século XX. Em 1933, o director do Laboratório Químico projectou ampliá-lo

54 AUC, processo 103 da CAPOCUC - Plano

em altura. Valeu a resposta negativa dos Monumentos Nacionais do Norte, que

de conjunto das obras da Cidade Universitária.

não acharam «conveniente aumentar um andar, porquanto esse aumento iria

55 DGEMNC, pasta «Universidade de Coimbra

ofender a arquitectura uniforme e de alto valor artístico do actual

edifício».55

52/69»
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Na sua proposta de reorganização dos espaços escolares da Universidade,
apresentada n'O Despertarem final de 1934, Abel Urbano propôs a ampliação do
Laboratório Químico, mas não especificou em que termos.56
Em contrapartida, a primeira comissão de obras, reconhecendo a insuficiência
das dependências, afastou qualquer possibilidade de ampliação, devido à valia
arquitectónica do imóvel. Assim, além da demolição de uma casa situada a sul,
71
Edifício da Imprensa da Universidade,
onde foi instalado O Instituto.
(NATCE.)

com o intuito de o valorizar, sugeriu adaptá-lo a museu. Juntamente com o Museu
de

História

Natural,

albergaria

as

«colecções

de

Mineralogia

e

Geologia,

Paleontologia, Zoologia, Antropologia e Etnografia».
Esta ideia foi parcialmente adoptada pela segunda comissão, que numa fase

72

inicial reservou o Laboratório Químico para um Museu Histórico da Universidade.

Colégio dos Grilos.

A versão final do relatório, resultante do contributo directo de Duarte Pacheco,

(NATCE.)

73
Amoroso Lopes, Adaptação do Colégio

renunciou a este projecto. Perante um edifício que não admitia ampliações e que
desaconselhava remodelações internas profundas, a CAPOCUC deu continuidade
à ideia de o adaptar a Museu Histórico da Universidade. Mas, a ideia morreu logo

dos Grilos a Centro da Mocidade

a seguir. Sem novas instalações, os serviços de Química não puderam ser

Portuguesa de Coimbra, 1966-1968.

transferidos e o museu não se pôde constituir.

(AUC, processo 640 da CAPOCUC.)

A falta de um grande auditório que servisse toda a comunidade universitária,
onde se pudessem realizar conferências de grande importância, e de uma sala de
exposições temporárias deu origem a um vasto plano de intervenção, desen
volvido em 1954 por Álvaro da Fonseca, sob a orientação de Cristino da Silva.
No ano em que se propôs demolir vários quarteirões ao fundo da Escadaria
Monumental para edificar um estádio e outras instalações académicas, Cristino
da Silva voltou-se também para este projecto, que considerava «de grande
responsabilidade», não por afectar um monumento de inegável interesse, mas
«por se tratar do projecto do mais importante auditório da Cidade Universitária».
Sem se deter nos árduos dilemas que tal adaptação suscitaria, o vogal-arquitecto
da CAPOCUC preferiu realçar a importância funcional, representativa e estética
da obra. As suas ingénitas visões grandiosas levaram-no a admitir «a hipótese de
se adoptar uma mais vasta remodelação de toda a zona nascente do edifício,
integrando-o convenientemente no grande talude que formará a base do futuro
Bloco Hospitalar».57
Em 27 de Outubro, Álvaro da Fonseca tinha concluído o anteprojecto, que
previa a construção de anexos a nascente e no ângulo sudeste, unindo os dois
corpos do Laboratório, cuja planta forma um L. Adivinhando porventura uma
receptividade negativa, Cristino da Silva considerou preferível suspendê-lo. E, na
verdade, o despacho ministerial impôs a sua revisão. Nos treze anos seguintes, a
ideia manteve-se latente, com alguns ajustamentos programáticos, sem nunca
chegar a ser realizada.

Imprensa da Universidade

56

O Despertar, Coimbra,

12 de Dezembro de 1934, p. 1.

A Imprensa da Universidade, criada na sequência da reforma pombalina,
instalou-se em 1772 no claustro da Sé Velha e em algumas casas na Rua do

Análise preliminar de Cristino da Silva,

Norte e na Rua da Ilha, compradas para esse efeito. Mas é ao novo edifício

datada de 8 de Setembro de 1954. (AUC,

construído no espaço contíguo, projectado por Guilherme Elsden e Teodoro

57

processo 392 da CAPOCUC.)
58

V. Correia e A. Nogueira Gonçalves, ob. cit.,

p. 109; José Ramos Bandeira, ob. cit., vol. II,
1947, pp. 26-75; Matilde F. S. Franco, Riscos

das Obras da Universidade de Coimbra, Coimbra,

Marques Pereira da Silva, situado na Rua da Ilha, que se atribui o nome de
Imprensa da Universidade.58
As instalações da Imprensa da Universidade, devolutas após a extinção desta
editorial, em 1934, foram integradas na Cidade Universitária por despacho

MNMC, 1983, p. 21; Conceição Amaral,

ministerial de 13 de Fevereiro de 1942. Tanto a primeira como a segunda

«Novos dados para a construção da Imprensa da

comissão de obras haviam destinado o imóvel a arquivo distrital. A CAPOCUC,

Universidade», P. Dias (coord.), Actas do Colóquio

«A Universidade e a Arte (1290-1990)»,
pp. 221-251.
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depois de ponderar várias possibilidades de uso temporário, acabou por instalar
aqui o Instituto de Coimbra.

Colégio dos «Grilos»
O Colégio de Santa Rita, ou dos «Grilos», foi construído pelos Eremitas
Descalços de Santo Agostinho na encosta poente da Alta a partir de 1755, sendo
portanto um dos últimos a edificar-se em Coimbra. Em 1785, prosseguiam as
obras, apesar de nele residirem estudantes há vários anos. Depois da sua extinção,
foi episodicamente ocupado por um organismo estatal, entregue à Universidade
(que o arrendou a uma república de estudantes) e por fim, em 1844, vendido em
hasta pública. O seu proprietário residiu no imóvel até 1870, arrendando-o após
esta data. Aqui funcionaram vários estabelecimentos particulares de ensino.
A partir de Setembro de 1933, converteu-se no colégio feminino de S. José, que
viria a ser desalojado pelas obras da Cidade Universitária.59 Em 1940, o Colégio
dos Grilos oferecia um forte interesse político-ideológico, decorrente de Oliveira
Salazar e o Cardeal Cerejeira nele terem residido nos anos vinte.
A ideia de o adquirir para ampliar as instalações universitárias, exposta por
Ângelo da Fonseca em 1933, foi sucessivamente adoptado pela primeira
comissão de obras, por Oliveira Salazar e pela segunda comissão, até se efectivar
graças à CAPOCUC. As duas comissões especiais propuseram adaptá-lo a
residência académica, masculina e feminina respectivamente.
Num primeiro momento, a CAPOCUC previu instalar provisoriamente no
Colégio dos Grilos e na Imprensa da Universidade a Faculdade de Letras, mas a
ideia não teve seguimento. Entretanto, promovera estudos no sentido de o
aproveitar para «Casa dos Estudantes», isto é, residência para o sexo masculino.
Em final de Agosto de 1944, foi atribuída a Alberto José Pessoa a incumbência de
adaptar

o

impropriamente

designado

«Convento

dos

Grilos»

a

Casa

dos

Professores. As obras decorreram até 1949, tendo Augusto Cancela de Abreu
resolvido «manter os aposentos ocupados por Sua Excelência o Presidente do
Conselho, quando era estudante e mais tarde professor».60 Salvaguardada esta
excepção, o edifício foi, segundo Maximino Correia, «quase totalmente demolido
59

e reconstruído»61.
Apetrechado

António de Vasconcelos, Escritos Vários, vol. I,

pp. 280-286; V. Correia e A. N. Gonçalves, ob. cit.,

com

«quartos,

para

instalar

os

professores

estrangeiros,

restaurante, sala de reunião, biblioteca e um pátio interior»,62 o renovado Colégio
dos Grilos acabou por nunca servir aquela finalidade. Devido ao atraso na

pp. 127-128; António José Soares, Saudades

de Coimbra, 2 a ed., vol. II, Coimbra, Livraria
Almedina, 1985, páginas referentes
a Setembro de 1933.

construção da sede da Associação Académica e à necessidade de demolir o
60

Colégio de S. Paulo Eremita, decidiu-se atribuir aos estudantes o Colégio dos

AUC, livros de actas das reuniões

da CAPOCUC, livro n.° 2, acta n.° 108, sessão

Grilos até que a nova sede fosse edificada. A transferência decorreu em Agosto e

de 1 de Fevereiro de 1946, pp. 108-109.

Setembro de 1949. A Associação Académica manteve-se na Rua da Ilha até à

61

abertura das instalações da Praça da República, em 1963. No ano seguinte, o

Maximino Correia, ob. cit., p. 68.

Ministério da Educação Nacional atribuiu o edifício ao Centro Universitário da

62

Mocidade Portuguesa.

Fotografias. Livros. Publicações. Etc.)

Relatório datado de 1952, publicado por

AUC, processo 7A da CAPOCUC -
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A adaptação a esta última finalidade, parcialmente realizada sob a tutela da
Direcção-Geral das Construções Escolares, que em 1969 substituiu a CAPOCUC
na condução das obras da Cidade Universitária de Coimbra, teve em vista
recuperar «as suas características conventuais do séculos XVIII», descaracterizadas pelas «últimas reformas dos meados do século actual».63 Este objectivo foi
considerado prioritário pelos responsáveis, entre os quais José Bayolo Pacheco de
74
Colégio dos Grilos: obras de remodelação.

Amorim, que, na entrevista que nos concedeu, informou, por exemplo, que a partir

(NATCE.)

de uma porta original se fizeram cópias para todo o edifício. O anteprojecto foi

75

Agosto de 1970.

delineado por Amoroso Lopes. As obras foram dadas por concluídas em 3 de
Colégio de São Bento.

A intenção de conformar o edifício ao modelo de palacete setecentista,

(NATCE.)

encontra-se bem presente na memória descritiva, que salienta «a aplicação de
76
Reconstrução da Casa dos Contadores, na
Rua do Norte.
(NATCE.)

azulejo decorativo, em lambrins, de desenho clássico» e de «tijoleira cozida em
revestimento de pavimentos, com rodapé no mesmo material e cantaria na ligação
das pilastras dos arcos cruzeiros», «a reconstrução da abóbada de estafe segundo o
modelo existente» e a construção de portas almofadadas obedecendo «a modelos

77

existentes». Joaquim Rebocho executou os azulejos da escadaria, de modo a

Obras de instalação da Escola Superior

completar os painéis danificados, e Amoroso Lopes desenhou o fogão de sala do bar e

de Farmácia na Casa dos Meios e dos

reconstituiu o altar da capela. No exterior, previa a substituição total da caixilharia,

Contadores. Vê-se ainda a Faculdade
de Letras e a fachada norte do Paço

imprimindo-lhe «uma configuração mais apropriada às características conventuais do

das Escolas.

edifício». As grades de ferro seriam igualmente «reconstruídas de harmonia com os

(NATCE.)

modelos primitivos».
Os azulejos da escadaria de acesso ao antigo refeitório mereceram uma
atenção especial. O desaparecimento de «cinco painéis e vários complementos,
correspondentes a cerca de 20 m2 de superfície»64 levou a CAPOCUC a contratar
Joaquim Rebocho em Setembro de 1969 para executar os azulejos em falta, de
modo a obter-se uma «perfeita integração com o existente». Para isso, o pintor
teve de estudar a técnica de fabrico dos azulejos e reinventar a ornamentação
perdida. Dentro de um conceito arcaico de restauro, o objectivo foi conseguir
uma tal uniformidade de composição, de cores e de vidrado que impossibilitasse
a distinção entre o antigo e o actual.
O pintor não escamoteou a necessidade de inventar ornamentos. «Em todos
os painéis existentes - anotou no esboço de contrato -, há um abundante
predomínio

de

decoração

ornamental

sem

superfícies

vazias,

sobressaindo

sempre, na parte central, uma composição figurativa. Trata-se, apesar de tudo,
dum trabalho de criação, com inúmeras sujeições, não só quanto à tonalidade e
estilo da obra, mas, até mesmo, quanto ao material e suas dimensões, hoje
praticamente inexistentes no mercado.» Mas a integração final foi alcançada.
Ao aprovar os desenhos em tamanho natural, João Filipe Vaz Martins ressaltou
essa qualidade, limitando-se a corrigir a «proporção de uma das figuras».
O assentamento dos painéis concluiu-se a 5 de Setembro de 1970.

Colégio de S. Bento

O Colégio de S. Bento começou a ser edificado em 1576, tendo a igreja sido
63 Amoroso Lopes, memória descritiva

sagrada em 1634. Com a extinção das ordens religiosas, albergou vários serviços

do projecto de adaptação, datada
de 26 de Fevereiro de 1968.

até receber, em 1870, o liceu (primeiro masculino, depois feminino). Uma portaria

(AUC, processo 640 da CAPOCUC.)

de 1836 entregou-o à Universidade para que esta o arrendasse a lentes,

64 Esboço do contrato manuscrito por Joaquim

estudantes e outro pessoal universitário. Entre 1849 e 1854, esteve parcialmente

Rebocho, sem assinatura nem data, redigido

ocupado por um quartel, sofrendo então actos de vandalismo e rapinagem.

em Julho de 1969. (AUC, processo 661
da CAPOCUC - Estudo e execução dos painéis
de azulejo decorativo do século XVIII.)
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A primeira comissão propôs a remoção do liceu. No rés-do-chão, permane
ceria o Instituto Botânico, que veria as suas dependências alargadas. O resto do

edifício seria ocupado pela Biblioteca Geral, pelo Arquivo e por residências para
alunos. A segunda comissão propôs instalar uma parte dos serviços da Faculdade
de Medicina e alargar as dependências do Instituto Botânico. Na reformulação a
que o relatório foi sujeito após a apreciação de Duarte Pacheco, o imóvel foi
destinado à Botânica e ao Instituto de Medicina Legal.
Nos primeiros anos de actividade, a CAPOCUC hesitou no destino a dar ao
Colégio de S. Bento. Antes de se fixar na instalação dos Institutos de Botânica e
de Antropologia, outras hipóteses foram colocadas. A mais duradoura foi a
instalação da sede da Associação Académica. No entanto, receando que «os
divertimentos dos estudantes pudessem prejudicar o regular funcionamento das
aulas e estudos no Instituto Botânico», os professores pressionaram no sentido
de pôr cobro ao projecto, o que vieram a conseguir em 1948.65
As obras realizadas no Colégio de S. Bento arrastaram-se durante um quarto
de século. Apresentando a nobreza de linhas que cativava os responsáveis da
CAPOCUC, nunca se colocou a hipótese da sua demolição, ampliação ou
remodelação exterior. Pelo contrário, houve o cuidado de, nalguns trabalhos,
valorizar a dimensão histórica. Para o pátio interior, Manuel Cerveira ideou, em
1962, um arranjo «condizente» com a sua «simplicidade e sobriedade». Do «pavi
mento de lajedo conjugado com burgau castanho» sobressai um tanque circular
ao centro e um canteiro na periferia com «herbáceas vivazes de flor» e algumas
laranjeiras. Numa das paredes montou-se uma fonte proveniente de outro edifício.56
Nos interiores, procurou-se evocar uma ambiência antiga. Para o efeito,
promoveu-se a reprodução de azulejos seiscentistas com florões e pássaros,
alguns dos quais existentes no Museu Machado de Castro.67 Em Dezembro de
1946, a CAPOCUC encomendou à Fábrica de Cerâmica Viúva Lamego dezenas de
milhar de azulejos de 14x14 centímetros destinados aos corredores, escadas,
átrios e vestíbulos do Instituto Botânico, dos quais 4 490 com pássaros e 27 830
com flores. Nos termos do contrato, os desenhos dos pássaros e das flores
deveriam ser «idênticos aos dos azulejos do Século XVII existentes no Museu
Machado de Castro em Coimbra».

Casa dos Meios e Casa dos Contadores

A Casa dos Meios situa-se na Rua do Norte, praticamente contígua ao Paço
das Escolas, embora a um nível inferior. Sendo o resultado de construções
sucessivas de diferentes épocas, o aspecto com que chegou ao século XX resultou
sobretudo da campanha de obras empreendidas por Duarte de Melo, mestre-escola da Sé de Coimbra, na segunda metade do século XVI.68 Nas obras de
1912-1915, foi encontrada uma janela gótica, do século XIII ou de início do
século XIV. Serviu de residência a funcionários não-docentes da Universidade
(capelão, mestre de obras e outros) e de carpintaria e depósito de materiais de
construção. Pensada no início do século XX como instalação provisória da Escola
de Farmácia, enquanto o Colégio de S. Boaventura não era libertado, acabou por

65 «O reitor da Universidade fez declarações
[...]», Gazeta de Coimbra, 11-3-1948, p. 5.

se tornar definitiva, apesar dos projectos alternativos surgidos nas décadas
seguintes.
Contígua à Casa dos Meios, encontra-se a Casa dos Contadores que, afecta à
Imprensa da Universidade até 1919, foi então também cedida à Escola de
Farmácia. A falta de verbas, entre outros motivos, impediu a sua utilização e, em
consequência, o imóvel degradou-se até à completa ruína.
Por uma vez, as duas comissões especiais e, apesar das hesitações, a
CAPOCUC estiveram de acordo no destino a dar à Casa dos Meios e à Casa dos
Contadores: convertê-la em Escola de Farmácia. E assim aconteceu.

66 Memória descritiva de 25 de Janeiro

de 1962. (AUC, proc.° 590 da CAPOCUC.)
67 AUC, proc. 74 da CAPOCUC; AUC, acta da

reunião da CAPOCUC de 11 de Abril de 1947.
68 Manuel J. Fernandes Costa, «O edifício

da Escola Superior de Farmácia de Coimbra
e as suas instalações», IV Centenário do

Estabelecimento Definitivo da Universidade
em Coimbra (1537-1937). Coimbra, Escola
de Farmácia, 1937, pp. 91-121.
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78
Museu Machado de Castro, Igreja de

Museu Machado de Castro e Arco do Bispo

S. João de Almedina e Arco do Bispo
em meados dos anos trinta.
(AUC, processo 183 da CAPOCUC.)

Aproveitando

as

edificações

parcialmente

assentes

num

criptopórtico

romano, o paço episcopal instalou-se no cimo da Alta no século XII, incorporando
79

a Igreja de S. João de Almedina. Nos oitocentos anos seguintes, realizaram-se

Remodelação do Museu Nacional

diversas campanhas de obras, com destaque para as dos séculos XVI e XVII, que

Machado de Castro, em 1949.

criaram a loggia e a porta de entrada, e as do século XVIII, que remodelaram a

(NATCE.)

referida igreja. Cerca de 1800, o bispo D. Francisco de Lemos de Faria Pereira
Coutinho ordenou a construção de um arco ligando o paço episcopal à igreja do

80
Museu Machado de Castro e Igreja de São

Colégio de Jesus (elevada ao estatuto de sé catedral em 1772), que ficou

João de Almedina.

conhecido por Arco do Bispo.59

(NATCE.)

Após a instauração da República e graças à iniciativa de António Augusto
Gonçalves, o Paço Episcopal, classificado monumento nacional em 16 de Junho
de 1910, converteu-se em museu, nos termos de um decreto-lei de 26 de Maio de
1911. Criado a partir da colecção arqueológica do Instituto, recebeu o espólio de
vários conventos extintos e de igrejas desafectadas e também do chamado Museu

69

F. A. Martins de Carvalho, Portas e Arcos

das Pratas, fundado pelo bispo D. Manuel Correia de Bastos Pina para recolher

de Coimbra. Coimbra, Edição da Biblioteca

ourivesaria e paramentaria da diocese de Coimbra. Incorporou igualmente as

Municipal, 1942, pp. 185-186.

colecções particulares de António Augusto Gonçalves e de Teixeira de Carvalho.70

70

A. de Amorim Girão, Vergílio Correia

eTorquato de Sousa Soares, Coimbra

e Arredores, Coimbra, 1939, pp. 99-104;
Vergílio Correia e António N. Gonçalves,
ob. cit., pp. 160-164.
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A primeira comissão de obras previu a demolição de dois quarteirões entre a
Sé Velha e o Museu Machado de Castro com a finalidade de «desafogar» ambos
os imóveis e de «obter espaço para futura ampliação» do museu. A segunda não
o menciona.

Entre as obras executadas durante as décadas de quarenta a sessenta,
interessam-nos sobretudo as que incidiram nas fachadas e se relacionaram com o
envolvimento urbano, porque foi nestas que se fixou a marca indelével da
CAPOCUC.
O roteiro ilustrado de Coimbra, publicado por M. Costa Ramalho em 1936,
mostra-nos a fachada principal decorada com relevos e outros elementos
decorativos, que se estendiam ao espaço ajardinado fronteiro, delimitado por um
murete. O arco em ferradura e os reforços das paredes da Rua das Covas
ocultavam-se sob o reboco e o muro de suporte de terras. O portal da Igreja de
S. João de Almedina encontrava-se ladeado por duas grandes janelas. Em frente,
uma pequena estátua de António Fernandes de Sá, representando Camões depois

do naufrágio.71
O alargamento da Rua de S. João (ou de Sá de Miranda) determinou o
desaparecimento do Arco do Bispo e de alguns anexos da Igreja de S. João de
Almedina.

Estes

últimos

foram

demolidos

aproximadamente

entre

Maio

e

Outubro de 1944.0 Arco do Bispo veio abaixo quatro anos depois, com o acordo
do Cabido da Sé de Coimbra, que reconheceu o interesse de «desafrontar» o
Museu. A demolição encetou-se nos últimos dias de Abril de 1948.
O Museu Machado de Castro foi afectado pelo arranjo do Largo da Sé Nova.
A construção de um muro de suporte e a elevação do perfil do arruamento (além,
é claro, da implantação da nova Faculdade de Letras) modificaram sensivelmente
a escala de apreensão. Enquanto Cristino da Silva concebia o Largo de S. João
como uma mera antecâmara do Largo da Feira, os arquitectos dos Monumentos
Nacionais privilegiavam a sua relação com o Museu Machado de Castro. Daqui
decorreu um desentendimento manifesto. A Direcção-Geral dos Edifícios e
Monumentos Nacionais reclamou a diminuição do muro de suporte que dividia
os dois espaços por afrontar o edifício do Museu, Cristino da Silva aceitou a ideia
a fim de permitir «maior visibilidade sobre a nova praça e consequentemente
sobre o edifício da Sé Nova, pondo em valor as suas proporções monumentais»72.
A Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais não compreendia
ou não aceitava a construção de uma escadaria cujo eixo, embora centrado em
relação ao Largo da Sé Nova, não tinha correspondência em «qualquer motivo de
interesse da fachada lateral da Igreja de S. João de Almedina», nem sequer a uma
das janelas.73 Enquanto Cristino da Silva compôs as escadas do ponto de vista de
quem as subia, a Direcção-Geral dos Monumentos Nacionais privilegiava o olhar
de quem as descia.
Quanto ao edifício propriamente dito, as obras de ampliação e beneficiação
foram projectadas por Amoroso Lopes, em 1955.0 aspecto exterior modificou-se
de forma sensível. A demolição do Arco do Bispo e das dependências anexas,
nomeadamente as que estiveram ocupadas pelo Instituto, permitiu alargar o
arruamento e edificar, nas palavras do Diário de Coimbra, «um corpo novo, amplo,
com um magnífico salão para conferências e exposições e que ocupa toda a parte
que vai desde a Igreja de S. João de Almedina até à Rua de S. Salvador, onde está
a porta do antigo Colégio de S.Tomás»74. O acesso principal recebeu a porta do

71

72

Convento de Sant'Ana, que há alguns anos se mantinha entaipada no interior.

M. Costa Ramalho, Coimbra. Roteiro

ilustrado. Lisboa, 1936, pp. 53-56.
Memória descritiva do projecto de arranjo

e pavimentação do Largo da Sé Nova, apresen

Taparam-se algumas janelas da Igreja de S. João de Almedina e reduziu-se o

tado por Cristino da Silva em 16 de Maio

tamanho de outras. O espaço em frente do museu e a própria fachada foram

de 1955. (DGEMNC, proc.° 06 03 25 001.)

libertadas dos inúmeros objectos artísticos aí acumulados ao longo dos anos e
que lhe conferiam um aspecto heteróclito. O Diário de Coimbra chamou a isso

desafogar os imóveis e harmonizá-los «com a urbanização imposta pelo conjunto
dos edifícios da cidade universitária».

73

Informação do arquitecto chefe

da 4.a secção da DGEMN em 8 de Agosto
de 1956. {Idem.)
74

Diário de Coimbra, 19 de Setembro

de 1958, pp. 1 e 3.
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Demolir
Observatório astronómico do Pátio da Universidade
Entre os monumentos demolidos durante as obras da Cidade Universitária, o
81

Observatório Astronómico do Paço das Escolas foi sem dúvida um dos mais mal-

Observatório astronómico do Pátio
da Universidade, demolido em 1951,
e estátua de D. João III, da autoria
de Francisco Franco.
(NATCE.)

-amados. O seu desaparecimento, desejado por Oliveira Salazar para libertar a
vista sobre a realmente bela paisagem, suscitou pouca compaixão. Em 1955, o

Diário de Coimbra, na campanha de defesa das cortinas das muralhas ameaçadas
pela construção da Faculdade de Ciências, referiu-se-lhe, não para o lamentar,
mas para se surpreender com o facto de ter sido construído!75 Mesmo o padre

82

Nogueira Gonçalves, criticando em 1987 a deturpação da fachada da Faculdade

Silva Pinto, Fachada lateral do edifício

da Faculdade de Letras, num levantamento
realizado pela CAPOCUC.

de Letras de Silva Pinto, considerou justificável o derrube por se ter tornado, na
sua opinião, «inútil» e emperrador do «progresso». E nestas palavras, proferidas

Em cima, à esquerda: a mesma fachada

numa conferência transcrita por Manuel Augusto Rodrigues e Mário Nunes, não

já alterada, estando ainda por

se encontra sombra de ironia.75

modificar o alçado principal.
(NATCE.)

O Observatório Astronómico teve raros defensores. Um deles, quase o único,
foi Bissaya Barreto que, em 8 de Junho de 1958, lamentou que não se tivesse
evitado a sua demolição.77 O outro, menos afirmativo, foi um articulista de

O Despertar, em 1953.78 Por um criticável fenómeno mental, continuou a aplicar-se a este edifício o que, por princípio, se recusava em relação a qualquer outro:
justificar subjectivamente a demolição, alegando a obsolescência e a fealdade.
O Observatório Astronómico do Pátio da Universidade foi construído na
última década do século XVIII, segundo projecto de Manuel Alves Macomboa.
Trata-se de um edifício de inspiração neoclássica, constituído por um corpo
horizontal de um piso e por uma torre quadrangular, ao centro, encimada por um
terraço. Com a sua edificação, ficou definitivamente inconcluso outro de maiores
proporções, iniciado cerca de 1774 na área do castelo.79
As duas comissões especiais, que apresentaram os seus relatórios em 1936 e
1940, dividiram-se no destino a dar-lhe. Enquanto a primeira propôs a
reutilização

do

imóvel,

considerado

«arquitectonicamente

interessante»

e

«suficiente para o ensino», a segunda defendeu a sua demolição pelas razões
inversas. Além de não poder ser utilizado «para o fim a que se destina», «a linha
e

a

arquitectura

do

edifício

destoam

sensivelmente

do

enquadramento

arquitectónico em que se acha inserto». E por fim, argumenta a segunda
comissão, evocando a ideia de Salazar, «corta a vista da esplêndida paisagem
que se desenrola ao sul da Universidade entre o Pinhal de Marrocos e as curvas
caprichosas do monte em que se insinua a estrada de Lisboa». Tratava-se,
portanto, como veio a confirmar-se, de «uma casa condenada».
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Este último pensamento foi integralmente partilhado pela CAPOCUC, apesar
de o Notícias de Coimbra de 9 de Março de 1944 ter noticiado a sua reconversão.
Desejando o Pátio da Universidade liberto durante a inauguração da Faculdade
de Letras, prevista para 28 de Maio de 1951, o ministro das Obras Públicas
planificou a sua evacuação até fim de Fevereiro. Devido ao adiamento a cerimónia,
a demolição do observatório e o arranjo do pátio decorreu durante a Primavera:
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Em frente do Colégio de S. Pedro, construiu-se entre 1550 e 1563 o Colégio
de S. Paulo Apóstolo, danificado pelo terramoto de 1755. Extinto em 1834,
passou para a posse da Universidade. Albergou o teatro dos estudantes a partir
de 1838, tendo sido adaptado para o efeito. Trindade Coelho traçou, em linhas

breves, a sua feição interior.80 Na sequência de um incêndio, foi demolido cerca
de 1888 a fim de dar lugar a um teatro académico, que não passou dos alicerces.
As obras decorreram, entre suspensões e críticas ao projecto, durante os anos de
1907 a 1911.
Sobre os alicerces do teatro levantou-se, então, a partir do ano seguinte, um
edifício concebido pelo arquitecto Silva Pinto para a recém-criada Faculdade de
Letras. Devido à frequente falta de verbas, a construção prosseguiu a um ritmo
irregular. O frontão foi colocado apenas em 1929, três anos depois o Governo
ainda concedeu um subsídio para concluir o edifício e em 1935 procedeu-se à
instalação de um gradeamento.
Ao longo da década de trinta, a sua qualidade arquitectónica e pedagógica
foi objecto de várias referências. Na edição de 6 de Janeiro de 1934, O Despertar
salientou a necessidade de ajardinar o espaço fronteiro e provê-lo de um
«gradeamento digno da majestade desse edifício». Quase um ano depois, Abel
Urbano

considerou

«modelares

as

instalações

da

Faculdade

de

Letras»,

abstendo-se por isso de sugerir alterações arquitectónicas ou de uso.81 No mesmo
sentido se pronunciou, implicitamente, Oliveira Salazar, ao incluir o imóvel nas
«imponentes massas» que deveriam sobressair.
A primeira comissão, que laborou entre 1934 e 1936, referiu-se-lhe com
menor entusiasmo. A «tessitura do novo edifício», lê-se no relatório, sujeitou-se
aos antigos alicerces, «donde resultou ele ficar sofrendo de vício congénito.»
Assim: «Toda a sua parte central ficou constituindo um grande vão (corres
pondente à plateia, camarotes e galerias e caixa do palco do projectado teatro),
vão esse que tem, para o serviço da Faculdade, um interesse restrito, mas que
representa uma enorme perda de espaço.» Daqui adveio a ideia de adaptar o
edifício a Biblioteca Geral da Universidade, acolhida favoravelmente pela segunda
comissão depois de, numa fase inicial, ter previsto a manutenção do uso, embora
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com adaptações internas e a construção de um anexo a nascente. Ambas
concordaram também na criação de um espaço ajardinado nas traseiras, no
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O edifício de Silva Pinto veio efectivamente a ser adaptado a Biblioteca Geral,
mediante o projecto de Alberto José Pessoa, com profunda modificação das
fachadas. Esta conversão esteve desde o primeiro momento nos planos da
CAPOCUC, encontrando-se expressa já no «ensaio de conjunto de massas»,
elaborado por Cottinelli Teimo nos primeiros meses de 1942. No documento
enviado ao ministro das Obras Públicas em meados do ano seguinte, Cottinelli
83

Teimo expressou o maior desprezo artístico pela obra de Silva Pinto: «A fachada

Demolições na área do castelo, actual
Praça de D. Dinis.
(Colecção Alexandre Ramires.)

principal deste edifício - para falar só no pior - é considerada unanimemente má,
pelo que será completamente demolida e substituída por outra, sóbria e condigna
do aspecto arquitectónico que queremos imprimir à nova Cidade Universitária.»82
Estamos perante um acto incomum de depredação arquitectónica, se a expressão
nos é permitida, através do qual o autor do plano geral se apropria de uma obra
alheia para a refazer integralmente, não devido ao novo programa, que suporia
apenas

modificações

interiores,

mas

por

motivos

exclusivamente

estéticos.

Esta atitude, questionável do ponto de vista deontológico mas assumida com
arrogância, levou Cottinelli Teimo a negar ao edifício a dignidade suficiente para
coexistir com os novos imóveis.
Como se tornara corrente nas demolições de edifícios antigos, a CAPOCUC
apeou as obras de arte da antiga Faculdade de Letras sem cuidar da preservação
das peças de valor artístico. Perderam-se os relevos do frontão, da autoria de
Costa Mota (Sobrinho), o primoroso portão em ferro forjado, desenhado por Silva
Pinto, e os vitrais de António Augusto Gonçalves. A destruição destes últimos e a
sua venda «como sucata a um dos empreiteiros da Cidade Universitária» suscitou
a ira do serralheiro de arte Lourenço Chaves de Almeida que, logo em 1947, no

Diário de Coimbra, questionou o silêncio dos habituais defensores do património
conimbricense83. No entanto, dois anos depois, em crónica publicada neste
mesmo jornal, António Lopes Ribeiro mencionou, de passagem, o «espantoso
edifício da Faculdade de Letras, encimado por aquela esfinge anã com ventas de
patrulha».84
O novo edifício, inaugurado oficialmente em 29 de Maio de 1956, abriu ao
público apenas em 19 de Março de 1962.

Igreja de S. Pedro

A demolição da Igreja de S. Pedro constituiu o caso mais evidente de
delapidação patrimonial e também o que mais interesse suscitou na imprensa de
Coimbra. Olhando apenas o aspecto degradado e esquecendo a sua antiguidade
e o seu interesse arqueológico e artístico, a CAPOCUC procedeu com este imóvel
como em relação a qualquer prédio residencial, não acautelando sequer a
possibilidade de aparecerem peças de valor museográfico. O resultado não se fez
esperar: venda de arcadas e de capitéis românicos a particulares, perda de frescos,
desaparecimento iminente de elementos visigóticos. Sem a campanha de Adriano
do Nascimento no Notícias de Coimbra e a acção individual do padre António
Nogueira Gonçalves, os danos, irreparáveis, teriam sido ainda maiores.
As fotografias mostram uma pequena igreja voltada para a Rua de S. Pedro,
82
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A fachada, em frente da qual existia uma campa do século XVI ou XVII, estava
enquadrada pelo arranque de duas torres. O portal, concebido na ordem dórica,
era sobrepujado por uma janela-sacada «de verga curva rebaixada, com frontão
triangular» interrompido pelo emblema papal. A cabeceira estava «resguardada

da rua por um muro baixo, sendo ocupado o breve espaço intermédio com o
telheiro de uma carvoaria». A fachada sul deitava «para um pátio privado (velho
adro) que era limitado por casas da Rua do Borralho e da Rua do Forno, rua esta
em plano inferior ao do pátio. [...] A antiga torre da igreja erguia-se fora do
edifício, num espaço que ainda se nota[va] entre as casas da Travessa de S. Pedro
e que fica[va] na altura da cabeceira.»85
Algumas pedras ornamentadas, surgidas durante as demolições, sugerem
que pudesse remontar ao período visigótico. Foi reedificada no primeiro terço do
século XII, no âmbito do estilo românico condal. No último quartel do século XVIII
e na primeira década do século XIX, operou-se uma grande reforma, que
aproveitou «contudo paredes anteriores, não só as das capelas absidais, do século
XII, como ainda outras de época indeterminada, os espaços circulares das torres,
em cujas paredes foram inseridas as janelas da frontaria e a escada da torre
norte».86 Deste modo, a estrutura, coeva do Condado Portucalense, chegou ao
século XX quase inalterada.
O abandono da igreja começou em 1854-1855, quando deixou de ser sede
de uma das paróquias citadinas, e acentuou-se após 1910. O edifício foi então
secularizado e funcionou como cantina escolar. Em 11 de Maio de 1935, o Senado
Universitário aprovou uma proposta sobre a educação física e artística, na qual,
sem prejuízo da solução definitiva em estudo pela primeira comissão de obras, se
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(actual Biblioteca Geral) postulava a destruição da Igreja de S. Pedro. A falta de
referência explícita a este facto, repetida aliás pela segunda comissão, que
também prevê implicitamente o seu desaparecimento, não nos parece casual.
Não se tratando de um esquecimento, uma vez que consta do elenco de edifícios
do Estado não pertencentes à Universidade, elaborado pela primeira comissão, só
pode significar menosprezo ou ocultação.
Em 1940, na véspera das obras da Cidade Universitária, depois de ruírem os
telhados das naves, tudo apontava para que o seu destino fosse igual ao da Igreja
de S. Bento, demolida havia poucos anos. O desaparecimento do pequeno imóvel,
rodeado por quarteirões residenciais e localizado numa área destinada à
construção de raiz das vastas instalações da Faculdade de Ciências, tornou-se
inquestionável para a CAPOCUC, que não descortinou nele qualquer interesse
histórico ou artístico. E no entanto, bastaria conversar com alguns dos estudiosos
de Coimbra para se compenetrar do contrário.
Na realidade, a CAPOCUC preferiu manter-se cega e surda às evidências.
Em Fevereiro de 1942, encontrando-se Cottinelli Teimo em pleno trabalho de
concepção da Cidade Universitária, vieram a público notícias concludentes da
riqueza arqueológica da Igreja de S. Pedro. No dia 10, a Gazeta de Coimbra deu
conta, na primeira página, de um importante achado arqueológico anterior à
remodelação dos séculos XVIII-XIX:
Na capela-mor da arruinada Igreja de S. Pedro, foram encontrados
valiosos restos de uma arcada, que ali devem existir há nove séculos,
arcada dividida por colunelos caprichosamente decorados cujos capitéis
e respectivas

bases ainda mostram

vestígios de

figuras, que as

embelezavam, mas que o camartelo estupidamente mutilou quando as
paredes da referida capela foram revestidas dos painéis de azulejo, que
agora estão a ser removidos.88
Mas nem a CAPOCUC, nem os políticos, nem a Direcção-Geral dos Edifícios e
Monumentos Nacionais se deixaram impressionar. E não sabemos se a própria
opinião pública. Em Junho de 1943, iniciou-se a demolição.89 Ainda o mês não
tinha terminado quando surgiu no mesmo jornal uma referência reveladora de
uma memória curtíssima ou de um silêncio imposto. A Gazeta de Coimbra, que
em termos tão apaixonados ressaltou o valor de um achado, sublinhou, com uma
frieza surpreendente, o «aspecto bastante desagradável» resultante do abandono
a que fora votada a igreja e o facto de se encontrar «despida de qualquer valor
artístico ou arqueológico»!90
Em meados de Setembro, por razões que desconhecemos, os trabalhos de
demolição

foram

«transitoriamente

suspensos»91.

No

entanto,

as

primeiras

observações críticas surgiram precisamente nessa data. Adriano do Nascimento
encetou no Notícias de Coimbra uma série de artigos, muito incómoda para a
CAPOCUC e para as autoridades políticas. Na edição de 25 de Setembro de 1943,
considerou «conveniente lembrar que ali foi descoberto em 1920 um interessante
achado arqueológico. Numa das paredes da capela-mor, cobertas por um
88 «Achado arqueológico na antiga igreja de

panneau de azulejo, encontrou-se uma coluna de estilo românico primitivo, a
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ainda se encontra no mesmo lugar, e é provável que por lá existam outras pedras
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Que propôs então o articulista? Simplesmente que se recolhesse «o precioso
achado no Museu Machado de Castro». Perante o evidente interesse dos vestígios
arqueológicos, nem Adriano do Nascimento nem ninguém até aos anos cinquenta
afirmou que o que convinha era preservar a Igreja de S. Pedro. Quer por deficiente
entendimento patrimonial, quer por razões tácticas (e é provavelmente este o
caso de António Nogueira Gonçalves), os seus escassíssimos defensores

limitaram-se a encará-la como uma fonte mais ou menos aleatória de achados,
que viriam do acaso das demolições e não de um trabalho de prospecção
arqueológica. Assim, a luta travada nos anos de 1943 a 1945 nunca visou
objectivamente a preservação da igreja, mas apenas o aproveitamento das peças
mais nobres, dignas de um museu.
A interrupção dos trabalhos de demolição, que poderíamos atribuir a
questões patrimoniais, parece relacionar-se com meros incidentes burocráticos.
A expropriação formal do imóvel ocorreu apenas a 20 de Junho de 1944, tendo a
comissão fabriqueira da Igreja da Sé Nova recebido cento e cinquenta mil escudos
de indemnização.93 A convicção reforça-se com o facto de o contrato de
demolição, celebrado em Julho seguinte, ter negligenciado em absoluto o destino
das peças de valor arqueológica que pudessem surgir. A tarefa, iniciada pela
Direcção-Geral

dos

Edifícios

e

Monumentos

Nacionais,

foi

atribuída

sem

condições a um empreiteiro, como veio a acentuar António Nogueira Gonçalves.
A CAPOCUC concedeu a Acácio Costa Pereira, de Santa Comba Dão, a faculdade
de demolir a Igreja de S. Pedro em troca dos materiais dela resultantes e do
pagamento de 4105$00 à comissão. Assim, todo o recheio (frescos, capitéis,
arcarias, pilastras, etc.) passou para as mãos do empreiteiro, que ficou com a
capacidade legal de os destruir ou vender.
Esta realidade chocante não pode ter passado despercebida a Manuel de Sá
e Mello, a Cottinelli Teimo e a Baltazar de Castro, mas apenas se tornou um
problema quando António Nogueira Gonçalves, abstendo-se de recorrer aos
jornais, a descreveu numa carta enviada a título particular ao director-geral do
Ensino Superior e das Belas-Artes, em 9 de Setembro de 1944. Verificando que à
volta do empreiteiro grassava já a «praga» dos negociantes de antiguidades,
alguns vindos até de Lisboa, este historiador de arte, que já publicara estudos
referenciais sobre o românico, sentiu-se na obrigação de expor «a categoria de
espécies arqueológicas que há ou se espera encontrar na Igreja de S. Pedro»:
A fundação da igreja deve remontar à época visigótica; foi
reformada no primeiro terço do século XII, na época manuelina e no fim
do século XVIII.
A capela-mor e as laterais conservam parte das paredes românicas
(séc. XII) aparecendo naquela, sob os rebocos, um arco duplo (em cada
parede fronteira) com um pilar medial decorado. Estes pilares têm uma
ornamentação especial da primeira fase do século XII, muito distinta do
românico da Sé Velha, e da qual não [há] no distrito um único edifício
inteiro, mas só fragmentos.
Junto uma fotografia com o arco-duplo do lado do evangelho.
Pela parte de trás do pilar, à sua altura média, há uma faixa com
ornamentação geométrica visigoda. É através de restos como este que
se faz o estudo da época visigótica, que quase só consta de fragmentos.
No fundo da absidíola do evangelho encontra-se um resto de pintura
a fresco, do século XVI, manuelino, representa[n]do anjos com círios e o
resto de uma imagem da Virgem de que junto fotografia. Estes restos
foram estudados pelo professor de Belas-Artes, Henrique Franco, quando
fez um trabalho por encargo da Academia. É necessário que os
Monumentos Nacionais destaquem este fresco como fizeram a outros de
igual categoria.
Muitos outros fragmentos hão-de aparecer nas demolições, tanto
mais que há referências documentais e inscrições.94
As preocupações de Nogueira Gonçalves estendiam-se ao Colégio dos Lóios
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despender dinheiro com aquisição do que não devia ter sido alheado.» Impunha-se assim, na sua opinião, que nos futuros contratos de demolição se inscrevesse
«a cláusula de reserva para o Estado e guarda no Museu de tudo que tenha
interesse arqueológico».
A carta de António Nogueira Gonçalves percorreu as vias oficiais até chegar
ao subsecretário de Estado das Obras Públicas, que ordenou a tomada urgente de
84
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particulares os objectos de valor artístico ou arqueológico que as demolições
referidas fizerem aparecer ou libertarem».95 E chegou também ao ministro das
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Públicas,
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Cancela

de

Abreu,

que

solicitou

a

conveniente

de 9 de Setembro de 1944.

Mello argumentou que, até falecer, Vergílio Correia, director do Museu Machado

(AUC, processo 194 da CAPOCUC.)

de Castro, não fez «qualquer pedido». E prosseguindo no mesmo registo,
afirmou-se surpreendido com as observações de Nogueira Gonçalves, diminuiu o
merecimento dos «fragmentos» e transferiu a culpa remanescente para o director
dos Monumentos Nacionais:
Diz-se agora que a referida Igreja apresenta fragmentos de verda
deiro interesse museográfico como: arco duplo na Capela-mor, faixa com
ornamentação geométrica visigoda, resto de pinturas a fresco, etc..
Nem o Director do Museu nem o Director dos Monumentos
Nacionais fizeram referência a espécies arqueológicas que conviesse
aproveitar. Somente o escultor Francisco Franco pediu particularmente
para, ao fazer-se a demolição, se retirar o resto da pintura a fresco que se
encontra, é certo, em mau estado, na qual o seu irmão pintor Henrique
Franco tinha interesse para nela estudar a técnica empregada para a sua
execução.
De resto, mesmo que este fresco tivesse interesse para o Museu, o
que é certo é que, segundo informação do Director dos Monumentos
Nacionais!,] existe outro mais precioso nas ruínas da Torre da Igreja de
Santa Cruz.
Parece, pois, que se o Museu tivesse algum interesse sobre objectos
ou espécies que se encontrassem à vista, se deveria ter feito o respectivo
pedido directo ou indirectamente e não deixar passar um ano depois do
início da demolição - e meses após a morte do seu Director - para se
fazer nessa altura, não um pedido, mas uma reclamação.96
Cancela de Abreu não se deixou impressionar por estas palavras e
determinou que o assunto fosse «revisto no sentido de ainda se evitar que saiam
da posse do Estado quaisquer valores artísticos ou arqueológicos apreciáveis»97.
Atribuída ao director dos Monumentos Nacionais a responsabilidade de
informar quais os objectos dignos de aproveitamento, este «limitou-se», nas
palavras de Sá e Mello, «a pedir duas colunas decoradas em cantaria e as armas
de S. Pedro colocadas na fachada principal da Igreja». Quanto ao «fresco referido
na informação», que se depreende ter sido pedido pelo mesmo director, «julgo
tratar-se de um que existe num dos antigos altares laterais, hoje transformado em
cavalariça, encontrando-se o fresco colocado por cima de uma manjedoura e,
está claro, em muito mau estado de conservação, como se pode verificar pela
fotografia apensa a esta informação», escreve Manuel de Sá e Mello em 9 de
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Novembro. E continua: «Este fresco será retirado por forma a, dentro do estado
em que se encontra, prejudicá-lo o menos possível, mas naturalmente só poderá
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servir para mostrar a técnica empregada na sua execução.»98
A CAPOCUC e a Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais,
principais fautores da perda patrimonial, foram assim compelidos, graças à
intercessão de António Nogueira Gonçalves, a reconhecer implicitamente a sua
negligência. Nesse momento, a imprensa começou a manifestar mais

assiduamente a sua inquietação. A Gazeta de Coimbra, noticiando a demolição
das paredes da igreja, «única coisa que restava do pequeno templo», alvitrou o
aproveitamento da «arcada que dividia as suas três naves», em bom estado de
conservação:
A nosso ver, bom serviço prestaria a comissão municipal de turismo
se adquirisse a referida arcada e lhe desse uma aplicação condigna em
qualquer dos pontos mais recomendados da cidade, como no Penedo da
Saudade ou na volta do porto dos Bentos, ao fundo do Parque, onde se
construiria com ela uma pérgola muito interessante e cheia da maior
beleza. [...]
Isto na hipótese de não ser aplicada a qualquer templo religioso que
venha a construir-se, pois era aí que teria cabal aplicação."
A ideia de que apenas a arcada apresentava um valor apreciável desagradou
a Adriano do Nascimento que, nas páginas do Notícias de Coimbra, insistiu no
interesse de preservar «algumas arcadas e capitéis de românico primitivo que se
encontram a fazer de alvenaria nas paredes da capela-mor e que, no dizer de
António Augusto Gonçalves, lhe parecia terem pertencido à antiquíssima igreja
dos Mirleus». Aliás, Vergílio Correia teria demonstrado intenções de providenciar
a sua transferência para o Museu Machado de Castro. Apelou, por isso, à
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«A igreja de S. Pedro começou hoje a ser

demolida», Gazeta de Coimbra, 11-11-1944,
p. 1.
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A. N., «Cidade Universitária. Um precioso

achado arqueológico», Notícias de Coimbra,

CAPOCUC e a Nogueira Gonçalves, conservador do museu.100 Em rigor, o apelo é

17 de Novembro de 1944, p. 1. Há um recorte

equívoco porque visa a «Comissão da Cidade Universitária e, em especial, dos

deste artigo no processo 194 da CAPOCUC.

srs. Baltazar de Castro e conservador do Museu Machado de Castro, sr. Padre
Nogueira Gonçalves», atribuindo a este último uma capacidade de intervenção
que ele não tinha.
O presente artigo levou a CAPOCUC a tomar medidas. Em 21 de Novembro,
a delegação em Coimbra recebeu instruções para se avistar com António
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Ofício de José dos Reis Gonçalves,

engenheiro civil da CAPOCUC em Coimbra,
datado de 25 de Novembro de 1944.
Entretanto, a opinião pública continuava
informada acerca dos achados que iam
ocorrendo. A Gazeta de Coimbra noticiou
em 30 de Novembro o surgimento de «dois

Nogueira Gonçalves, que informou «que, de facto, as pequenas arcadas e capitéis
românicos têm valor apreciável e deveriam ser adquiridas para o Museu»101.

magníficos capitéis românicos do princípio
do século XII».
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Assim começou a ser feito. No dia 13 de Dezembro, o secretário do museu acusou
a «recepção das pedras que compunham dois arcos duplos na capela-mor da Igreja
de S. Pedro que está a ser demolida, os quais se compõem de duas colunas de secção
quadrada, suas bases e capitéis, das aduelas dos mesmos e impostas que ainda havia,
bem como dos motivos decorativos geométricos da época visigótica e ainda do
emblema que encimava a frontaria, do século XVIII, a que se refere o ofício de V. Ex.a
desta data».102
O número e a importância das peças revelaram-se assim superiores ao que
Manuel de Sá e Mello quisera admitir. Como escreve o mesmo secretário do Museu
Machado de Castro: «As duas arcadas são documentos valiosíssimos do período do
românico do primeiro terço do século XII, o dos condes, não só pelas partes
ornamentadas como também pelas pedras simplesmente aparelhadas, pois que o seu
aparelho é diverso do românico afonsino, o da Sé Velha.»
Quatro dias depois, Cancela de Abreu despachou, sobre a informação
prestada pela CAPOCUC, no sentido de se manter «como permanente o critério
de reservar para a posse do Estado tudo o que nas demolições venha a
reconhecer-se de valor artístico ou arqueológico apreciável». Apesar disso, nas
semanas seguintes, ao contrário do que se poderia esperar, o aproveitamento de
peças museográficas seguiu um percurso tortuoso.
A 20 de Dezembro, o arquitecto chefe dos Monumentos Nacionais, em ofício
dirigido ao director da mesma instituição, além de referir que a pedra da igreja
fora aproveitada nas obras do Colégio de S. Pedro, informou que haviam sido
entregues ao Museu Machado de Castro «as colunas, friso com ornamentação e
as armas de S. Pedro, em tempos indicadas por mim como únicas peças com valor
histórico e arqueológico, aparecidas até esta data na referida igreja»103. Depois
da Polícia de Segurança Pública sair dos anexos, a Direcção-Geral dos Edifícios e
Monumentos Nacionais retirou e encaixotou os azulejos que revestiam as paredes
da capela-mor. «Quanto aos frescos do altar da capela lateral, foram igualmente
fotografados para o arquivo desta Secção e estão em tão mau estado de
[conservação] que só poderá proceder-se ao seu estudo no próprio local.»
Além da enumeração dos factos, observa-se um esforço para ilibar a
Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. A propósito da profusão
de negociantes de antiguidades, é taxativo: «Tem esta Secção acompanhado as
demolições tanto nos edifícios do Estado como nos particulares e até agora nada
apareceu digno de atenção além das peças em questão. Não consta também que
tenha aparecido qualquer peça de valor arqueológico, histórico ou artístico que
merecesse a atenção ou interesse de algum comprador de antiguidades.»104
Mas os factos contradizem em absoluto esta asserção, que chega a ser chocante
depois da leitura da segunda carta de Nogueira Gonçalves ao director-geral do
Ensino Superior e das Belas-Artes, datada provavelmente dos primeiros dias do
ano de 1945:

Exmo. Senhor Director Geral do Ensino Superior e das Belas Artes
Em virtude das judiciosas providências tomadas muito a tempo por
V. Excelência, deram entrada no Museu Machado de Castro as duas
pequenas arcadas decorativas da capela-mor de S. Pedro que está a
acabar de ser demolida. Dizem-me que o resto do pequeno fresco do
absidíolo do norte foi mandado fotografar, o que também já tinha sido
102
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Um ofício do empreiteiro, datado

de 21 de Dezembro, menciona apenas
a entrega do «emblema românico das armas

feito, em tempo, pelo Inventário Artístico Nacional.
Na demolição da parte alta do transepto e capela-mor apareceram
grandes capitéis decorados, frisos esculpidos e magníficos elementos de
base ou basamento de colunas ou pilastras, decoradas de animais, como

do Papa», cedido por 750$00, e duas arcadas
românicas, vendidas por dois mil escudos.

os das pilastras das duas arcadas da capela-mor, cuja fotografia tomei a

(AUC, processo 146 da CAPOCUC.)

liberdade de enviar a V. Ex.a, alguns dos quais em bom estado e todos de
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grande tamanho.

Quando vi que começavam a aparecer estes restos e sabendo o
estado de ânimo do empreiteiro, rapaz novo, só pensando no seu lucro,
sem experiência de vida, ausência ainda de fiscalização, vi que para
evitar que não fossem sonegados, e ao mesmo tempo para que os
operários não os atirassem brutalmente do alto provocando o seu
esfacelamento, era necessário recorrer a dois processos: relativamente
ao empreiteiro garanti-lhe que procuraria que o Museu, quando viesse
novo director, lhos adquiriria por compra e, para lhe dar confiança, disse-Ihe que os fosse recolhendo no barracão que tem no sítio do antigo
Governo Civil; aos operários fui-lhes distribuindo gorjetas do meu bolso
(que já atingem uma certa quantia) obtendo deles resultados completos
porque, quando eu tenho aparecido, me mostram todos os fragmentos
por cuja categoria me tenho interessado.
Acabo
duplicidade.

de

verificar

Passando

que

há

o

poucos

empreiteiro
minutos

procede
em

frente

com
duma

inteira
casa

particular, vi, no jardim, a servir de pedestal de vaso de flores, um grande
capitel de coluna adossado a parede, lavrado de ornatos vegetais e em
muito bom estado, provindo sem dúvida alguma de São Pedro, pois que
os daqui são inconfundíveis e únicos.
Isto explicou-me porque, tendo-me os operários mostrado há dias,
no alto duma parede do transepto, um grande elemento decorativo com
animais, em muito bom estado, e, tendo-os eu gratificado e prometido
eles descerem-no com cuidado logo que a parede estivesse mais baixa,
não o vi há dois dias no barracão, não o vi hoje no alto da parede nem no
chão e o homem corou quando lhe perguntei por ele no barracão.
Acabando de verificar que fui ludibriado pelo empreiteiro, pelo
Estado que recolheu, por intermédio do organismo respectivo, as arcadas
respectivas à primeira indicação, mas não tomou medidas para protecção
do que fosse aparecendo; não tendo eu funções algumas oficiais que me
obriguem a figuras tristes, como estas que inconscientemente fiz, nada
me garantindo que os compromissos que tomei para com o empreiteiro
(no fundo, relativamente aos restos que ele não conseguisse subtrair),
resolvi não voltar a S. Pedro e não voltarei a S. Pedro.
Adivinho quanto será incómodo para V. Ex.a tomar conhecimento
destes factos, tendo ordenado providências para a conservação do
património cultural e artístico.
Em novas providências que possam ser tomadas deve ser incluído
um grande fragmento duma lápide que, no momento em que a vi, por se
encontrar cheia de cal e por não dispor eu de tempo, não a examinei e,
portanto, não classifiquei.
Digne-se V. Excelência aceitar os respeitosos cumprimentos do
grandemente dedicado e venerador
António Nogueira Gonçalves105

No Notícias de Coimbra, o desagrado de Adriano do Nascimento também cresceu
de intensidade. Dirigindo-se ao Museu Machado de Castro para admirar as novas
incorporações, verificou a ausência de capitéis «valiosíssimos, admiráveis, que nos
dizem ter sido vendidos pelo empreiteiro, que é uma pessoa irresponsável (?),
encontrando-se as referidas em poder de particulares. Não pode ser!» - concluiu o
105
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A. N., «Cidade Universitária. Um precioso

jornalista.106
Uma semana decorrida, enquanto a Gazeta de Coimbra se limitava a
anunciar que o «laureado artista sr. José Contente reproduziu em magnífico

achado arqueológico», Notícias de Coimbra, III
serie, ano XI, n.° 161, 5 de Janeiro de 1945,

desenho a arcada da igreja de S. Pedro, única relíquia que resta deste tempo»,107

p. 1.

Adriano do Nascimento prosseguia com determinação a sua campanha, elegendo

107

dois alvos preferenciais: o empreiteiro, que vendeu as peças com «má fé absoluta-

11 de Janeiro de 1945, p.1.

«Igreja de S. Pedro», Gazeta de Coimbra,
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mente comprovada», e os compradores, que se permitiram adquirir «objectos de
alto valor, por meia dúzia de "patacos", que pertencem ao património artístico
nacional»108. Apagou assim a responsabilidade das autoridades. «O empreiteiro
- escreve ele -, proclama, ruidosamente, que, segundo o contrato, tudo lhe
pertencia!»

E

Adriano

do

Nascimento,

sem

duvidar

deste

facto,

critica-o

asperamente por cuidar apenas dos seus interesses! As páginas anteriores
85
Igreja de S. Pedro: vestígios de um fresco
«do século XVI, manuelino, representando
anjos com círios e o resto de uma imagem
da Virgem», como refere Nogueira
Gonçalves na carta de 9 de Setembro

demonstram que devia criticar em primeiro lugar a CAPOCUC e Baltazar de
Castro, que celebraram um mau contrato e revelaram insensibilidade ou
negligência. Mas regista com agrado que um dos compradores se declarou pronto
a entregar a peça ao museu.
Entretanto, o director-geral do Ensino Superior e das Belas-Artes fizera chegar

de 1944. Destruído durante as demolições.

a segunda carta de Nogueira Gonçalves à CAPOCUC. E esta, ignorando a

(AUC, processo 194 da CAPOCUC.)

determinação ministerial de reservar para o Estado tudo o que de valor fosse

aparecendo, respondeu, mais cínica do que laconicamente, que «na demolição da
antiga igreja de S. Pedro de Coimbra, foram mandados retirar os objectos
indicados

pelo

Exmo.

Director

do

Monumentos

Nacionais,

conforme

cópia

autêntica do ofício daquela entidade que junto envio para conhecimento de
V. Excia.»109.
Como muito bem pressentia António Nogueira Gonçalves, apesar dos seus
esforços e até do seu sacrifício pecuniário, ninguém com responsabilidade se
preocupava verdadeiramente com o destino das peças. Todavia, escreveu uma
terceira carta, com o mesmo destinatário, expondo «brevemente o que os
achados de S. Pedro representam de inédito para a cultura artística portuguesa»,
ou seja, um contributo decisivo para o conhecimento do românico condal.
Ao tomar conhecimento do seu teor, Manuel de Sá e Mello afirmou nada ter
a acrescentar ao que escrevera no ofício anterior. A indiferença tingia-se de
arrogância. Mas, na frente jornalística, Adriano do Nascimento não desarmava.
Na edição de 19 de Janeiro do Notícias de Coimbra, publicou mais um artigo
desassombrado, que atraiu a atenção da Censura. E no entanto a dureza para
com o empreiteiro e os compradores contrastava visivelmente com a brandura
com que se referia às autoridades, contribuindo até para isentar a CAPOCUC ao
dar crédito a afirmações improcedentes de Maximino Correia. «O Sr. Reitor da
Universidade presidente da Comissão Administrativa da Cidade Universitária anota Adriano do Nascimento -, teve a bondade de nos comunicar que antes da
demolição dos edifícios, fora tratado pela Universidade e pela Comissão da
Cidade Universitária a questão da defesa de tudo quanto aparecesse com valor
artístico, e que nesse sentido se comunicou e deram ordens aos respectivos
empreiteiros. Numa sessão do Senado Universitário, os professores doutores João
Pereira Dias e Torquato de Sousa Soares haviam chamado a atenção da
Universidade para o assunto, e a Cidade Universitária tomara as precauções, ao
seu alcance, a fim de se respeitarem condignamente as peças que se
encontrassem, não as mutilassem nem as vendessem.» Uma tão evidente mentira
não lhe mereceu qualquer comentário. Pelo contrário, deu cobertura a um
disparatado paternalismo do reitor que, perante o que se estava passando na
Igreja de S. Pedro, «chamara o empreiteiro, a quem verberou o procedimento dele
ter vendido um capitel visigótico, único facto de que tivera conhecimento».
Adriano do Nascimento não compreendia nem admitia que, apesar do seu
108

Notícias de Coimbra, 12 de Janeiro

de 1945, pp. 1 e 4.
109

AUC, processo 194 da CAPOCUC.
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Notícias de Coimbra, 31 de Janeiro

comportamento menos correcto, o empreiteiro estava apenas vendendo o que,
nos termos do contrato escrito, indubitavelmente lhe pertencia. Sem abandonar a
mesma linha de pensamento, reclamou em 31 de Janeiro a necessidade de
nomear alguém, «com reconhecidos conhecimentos artísticos», para fiscalizar

de 1945, p. 1. Também este artigo foi enviado

«os trabalhos de demolição dos restos do Castelo de Coimbra, para que [fosse]

à CAPOCUC pelos Serviços de censura,

devidamente aproveitado o que ali aparecer digno de dar entrada no Museu»110.

chegando à delegação em Coimbra
a 10 de Março de 1945. (AUC, processo 194
da CAPOCUC.)
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Para a CAPOCUC, continuava a não haver motivo de alarme. Em cumpri
mento do despacho ministerial de 29 de Janeiro, «exarado no documento da

Direcção dos Serviços de Censura que contém um recorte do jornal Notícias de

Coimbra», informou, mais de um mês depois, que foram entregues ao Museu
Machado de Castro no dia 20 de Fevereiro «outras peças de valor arqueológico
encontradas

recentemente»

na

capela-mor,

não

especificadas.

Refere-se,

provavelmente, a sete capitéis, seis impostas ornamentadas, duas bases com
animais e dois fragmentos de inscrições cedidas à CAPOCUC pelo empreiteiro
uma semana antes.111
O que não diz é que essa entrega resultou, em grande medida, das diligências
de Manuel Domingues Heleno Júnior, director do Museu Etnológico Dr. Leite de
Vasconcelos e vogal da Junta Nacional da Educação, nomeado pelo subsecretário
de Estado da Educação Nacional precisamente para esclarecer o difícil problema
em que se convertera a Igreja de S. Pedro. Apesar das medidas tão prontamente
ordenadas a partir de Novembro de 1944, escreve este subsecretário de Estado,
«continuavam a perder-se ou [a] ser desviadas peças de valor artístico ou
arqueológico».
Entre 6 e 24 de Fevereiro, Manuel Heleno pôde observar a que ponto chegara
a incúria. O relatório apresentado nesta última data, validou integralmente a
posição de António Nogueira Gonçalves (e parcialmente a de Adriano do
Nascimento) e confirmou a negligência da CAPOCUC e da Direcção-Geral dos
Edifícios e Monumentos Nacionais. As críticas começaram pelo contrato celebrado
com o empreiteiro. Em S. Pedro nada se acautelou, mas no Colégio dos Lóios, por
indicação de Bissaya Barreto, reservou-se o material sanitário que pertencia à
Junta de Província da Beira Litoral. «Esquecia-se desse modo que a igreja era de
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O diário do Museu Nacional Machado

de Castro regista uma dezena de incorporações

origem visigótica e que mantinha ainda, da reforma que sofrera nos princípios do
século XII, parte das capelas laterais e da capela-mor e bem à vista duas arcadas

de peças provenientes da Igreja de S. Pedro
entre 1944 e 1952.
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com uma pilastra que pela sua raridade, ornamentação oriental e beleza
constituía peça digna de qualquer Museu/»112 Assim, a CAPOCUC entregou «ao
arrematante um friso visigótico, as citadas arcadas, as armas do papa e um fresco
em mau estado, para só falar do que estava visível!» Entretanto, foram
aparecendo capitéis, impostas, inscrições medievais, etc.. «À data em que cheguei
a Coimbra (6 de Fevereiro) - escreve Manuel Heleno Júnior -, encontrava-se parte
nas mãos dos coleccionadores Fausto Gonçalves e Rocha Madahil, parte num
barracão e à entrada deste, algum no próprio local da igreja.»
Os organismos públicos, que haviam negado a ausência de compradores
privados, viram as suas alegações liminarmente desmentidas. O pintor e professor
da Faculdade de Ciências Fausto Gonçalves adquirira um capitel e «duas outras
espécies» por 150$00113 e Rocha Madahil, estudioso da história de Coimbra,
obtivera alguns fechos do Colégio dos Lóios por 120$00.
Informado destes factos, o ministro das Obras Públicas quis saber se era
«certo que o empreiteiro vendeu a particulares peças com valor arqueológico».114
E a CAPOCUC, conferindo sempre um sentido de ordem aos acontecimentos,
enumerou as peças já entregues e referiu que o caso estava «a ser tratado
directamente pelo Ministério da Educação Nacional». Apesar disso, Augusto
Cancela de Abreu despachou, a 4 de Maio, no sentido de se conseguir junto dos
compradores que desistissem da transacção para que as peças entrassem no
museu, o que foi conseguido.
Faltava, por fim, dar cumprimento às judiciosas sugestões de Manuel Heleno:
inserir «uma cláusula em todos os contratos de demolição ou desaterro»,
reservando para o Estado tudo o que tivesse «valor arqueológico ou artístico», e
nomear «um delegado da Junta Nacional da Educação para acompanhar os
trabalhos da Cidade Universitária de Coimbra e salvaguardar tudo o que interessa
à cultura». A primeira ideia fora já formalmente expressa num despacho
ministerial, como vimos, e os seus efeitos incidiram no contrato de demolição do
prédio n.° 11 da Rua Guilherme Moreira, celebrado em 12 de Novembro de 1945.
Quanto à segunda, o subsecretário de Estado da Educação Nacional, H. Amorim
Ferreira, propôs a nomeação de Manuel Heleno e de Aarão de Lacerda, mas o
ministro das Obras Públicas e Comunicações vetou o nome de Manuel Heleno por
residir em Lisboa e não estar, por esse motivo, em condições de acompanhar
devidamente os trabalhos.
Em data indeterminada, mas certamente no âmbito de actuação do referido
112
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de 1945. (AUC, processo 194 da CAPOCUC.)
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Um ofício da delegação da CAPOCUC

em Coimbra refere que Fausto Gonçalves
comprou «dois capitéis com folhagem»

empreiteiro, foram vendidas, sem contestação conhecida, as arcarias das naves,
presumimos

que

setecentistas.

António

Nogueira

Gonçalves,

no

inventário

artístico de Coimbra, refere que foram adquiridas pelo Colégio de Santa Isabel,
«ao qual presidia uma distintíssima senhora, duma das mais nobres casas do
país, sendo destinadas à capela privativa do mesmo»115.

e «uma mísula com carranca».

As informações sobre a Igreja de S. Pedro escasseiam a partir desta data.
114

Aliás, na informação prestada pela

CAPOCUC em 20 de Fevereiro de 1945,

Aparentemente, a demolição foi outra vez interrompida. Em Outubro de 1946,

o ministro das Obras Públicas, insatisfeito com

estando ela a cargo do empreiteiro Humberto de Sousa Trigo, encontrou-se mais

os rodeios de Manuel de Sá e Mello, exarou

um capitel do românico condal, decorado, nas palavras da Gazeta de Coimbra,

duas perguntas irremediáveis: «Mas é certo

com «duas aves antitéticas bebendo em cálice e agarrando-se em figuras

que o empreiteiro vendeu a particulares peças
com valor arqueológico? O contrato nada

quiméricas» e com «uma sereia de duas caudas»116. O achado passou de

previa? 12.3.45 a) A. Cancela de Abreu.»

imediato para o Museu Machado de Castro.

(AUC, processo 3A da CAPOCUC - Cópias
excedentes de propostas e informações
diversas.)

A Igreja de S. Pedro atraiu de novo a atenção da opinião pública nos anos
cinquenta. Em 29 de Agosto de 1952, os operários que trabalhavam em
escavações no local onde se ergueu o templo puseram a descoberto um túmulo

115

Vergílio Correia e António Nogueira

Gonçalves, ob. cit., p. 27.
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Gazeta de Coimbra, ano XXXVI, n.° 5046,

quinta-feira, 31 de Outubro de 1946, p. 1.
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Diário de Coimbra, ano XXIII, n.° 7308,

sábado, 30 de Agosto de 1952, pp. 1 e 5.
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românico. Tomaram-se de imediato medidas para preservar o achado e dava-se
como certo que «o túmulo agora encontrado, cheio de ossadas e reduzido a dois
terços do lado da cabeceira, cavado na pedra», seguiria para o Museu Machado
de Castro,117 cujo director se apressou a pedir idêntica medida para todos os
fragmentos arquitectónicos ou escultóricos que aparecessem. Subsistiam ainda,

ao que parece, alguns vestígios importantes da igreja. De acordo com O Despertar
de 24 de Setembro, entraram neste museu um túmulo, cabeceiras de sepulturas,
fragmentos de colunas, «diversos ornatos de pedra pré-românicos, românicos e
renascentistas, etc., encontrados no decorrer de escavações e demolições levadas
a efeito na área da nova cidade universitária». A Junta Nacional da Educação,
ouvida sobre o assunto em Novembro, apresentou um parecer onde, pela primeira
vez, se lamenta a perda do edifício no seu conjunto e não apenas de algumas peças

museográficas e se reclama a preservação dos frescos ultimamente descobertos:
Os restos da antiga Igreja de S. Pedro, em Coimbra, lamentavel
mente, têm de ser demolidos tal como já aconteceu à parte superior da
igreja, para dar lugar ao edifício de carácter utilitário tal como aqueles
que já se encontram construídos.
Se as pinturas a fresco, agora postas a descoberto, têm o interesse
que se lhes aponta, parece que deve o caso ser entregue aos serviços
competentes da oficina de restauro que funciona junto do Museu
Nacional de Arte Antiga e ainda que se tomem as providências
necessárias para que tal destruição não se verifique, chamando-se, por
tal motivo, a atenção da Comissão Administrativa das Obras da
Universidade de Coimbra.118
Em face deste parecer, a CAPOCUC jogou uma vez mais na defensiva.
A delegação em Coimbra informou Manuel de Sá e Mello que «todas as peças de
interesse» estavam sendo recolhidas pelo Museu Machado de Castro, que
mantinha «permanentemente no local um empregado [...] para esse efeito».
Mas estamos longe de um acompanhamento arqueológico, como se depreende
da parte final do ofício, que refere estar em curso a «exploração de pedra» e a
«terraplenagem» do local. Só a qualidade dos achados, por natureza aleatórios, e
a provável intervenção do director do Museu, através da Junta Nacional da
Educação, permitiram a suspensão dos trabalhos, que criou condições para o
«levantamento dos frescos postos a descoberto numa das naves da igreja».119
Os problemas ocasionados pela demolição do templo não terminaram aqui.
Sete anos depois da polémica suscitada por António Nogueira Gonçalves e
Adriano do Nascimento, a Junta Nacional da Educação criticou objectivamente a
actuação

da

CAPOCUC

e

da

Direcção-Geral

dos

Edifícios

e

Monumentos

Nacionais. E em 1956 a contestação partiu da própria Assembleia Nacional,
assumindo uma virulência inesperada. Na sessão de 8 de Fevereiro, discutindo-se
a situação dos museus, palácios e monumentos nacionais, Abel de Lacerda
considerou inadmissível que se tivessem destruído, com o recurso a dinamite,
«trechos de arquitectura medieval, escultura e frescos, únicos no País»120.
Estas palavras suscitaram o espanto em muitos deputados, a indignação
noutros, e levaram o ministro das Obras Públicas, Eduardo de Arantes e Oliveira,
que nada tivera a ver com o caso, a solicitar informações à CAPOCUC. Manuel de
Sá e Mello isentou de culpas a comissão, através de afirmações erróneas, mas
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AUC, processo 194 da CAPOCUC. A notícia

de O Despertar de 24 de Setembro de 1952,

enviou documentação suficiente para que o ministro formasse uma opinião

já citada, refere que o «director do Museu,

pessoal.

sr. Luís Reis Santos[,] pediu à secção locai da
Direcção dos Monumentos Nacionais que fossem
levantados os restos de uma pintura a fresco
da demolida Igreja de S. Pedro».

Colégio de S. Boaventura
Construído entre 1665 e 1678, o Colégio de S. Boaventura conheceu diversos
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Desconhecemos o destino destes frescos.

120

Abel de Lacerda não menciona a Igreja de

S. Pedro mas torna indiscutível a identificação

usos após a sua extinção em 1834, nomeadamente escola do ensino primário e

quando refere que tais perdas ocorreram «nos

cadeia universitária. O edifício apresentava duas frentes: a principal, de dois pisos,

trabalhos de terraplenagem para a construção

com um portal encimado por um frontão curvo e quebrado, voltado para a Rua

da Faculdade de Ciências da Universidade de
Coimbra». (Diário das Sessões da Assembleia

Larga, e a secundária dando para a Rua de S. João. O gaveto era, contudo,
ocupado por vários prédios residenciais.

Nacional, Lisboa, sessão de 8 de Fevereiro
de 1956, p. 471.)
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Nos primeiros anos do século XX, o edifício encontrava-se desocupado.
Após a reforma universitária de 1911, recebeu o Instituto de Antropologia, sendo
então submetido a uma «profunda remodelação»121 que apenas poupou o claustro.
As duas comissões especiais que laboraram entre 1934 e 1940 consignaram
nos respectivos relatórios a preservação do Colégio de S. Boaventura, mas não se
coibiram de sugerir remodelações tão significativas que quase postulavam a sua
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substituição integral. A primeira comissão tencionava preservar sem grandes

Colégio de S. Boaventura: fachada voltada
para a Rua Larga.
(AUC, processo 98 da CAPOCUC.)

modificações a fachada da Rua Larga. Mas para melhor acolher o Instituto de
Antropologia e estabelecer o pretendido equilíbrio com a Sé Nova, previu um
«tratamento arquitectónico especial» na outra fachada, envolvendo também o
Colégio dos Lóios. A segunda comissão manteve a Antropologia neste edifício,
mas considerou necessário ampliá-lo para poente.
O primeiro estudo geral de Cottinelli Teimo mantém os claustros dos Colégios
de S. Boaventura e dos Lóios e, provavelmente, as fachadas da Rua Larga, mas no
Largo da Feira imaginou um corpo extenso ocultando por completo os antigos
edifícios. A demolição tornou-se porém rapidamente inevitável. Em meados de
1943, referindo-se à recusa de Eusébio Tamagnini de sair do Colégio de
S. Boaventura, Cottinelli Teimo explicou o facto ao ministro das Obras Públicas:
«A verdade é que não era possível conservar - por muito gracioso que ele seja -

121

Termos usados no relatório da primeira

comissão de obras, em 1936.
122

Documento manuscrito, não assinado nem

datado. (AUC, processo 103 da CAPOCUC.)
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esse claustro, e seus anexos, que ficariam encravados num bloco inteiramente
novo prejudicando-o com a irregularidade dos seus contornos, obrigando a pátios
inúteis, circulações tortuosas, etc..»122 A necessidade da destruição resultava
também do alargamento e rectificação da Rua Larga.

Seja como for, a CAPOCUC encarava sem pena o seu desaparecimento.
Tratava-se, para Manuel de Sá e Mello, de um edifício velho, inadequado, sem
esquadria nem história, cuja demolição não levaria «consigo nada de bom sob o
ponto de vista arquitectónico e muito menos sob outros pontos de vista!»
O destino ficou, assim, irremediavelmente traçado. O Colégio de S. Boaventura
foi, com o de S. Paulo Eremita, o último edifício da Rua Larga a desaparecer, o que
aconteceu em Dezembro de 1949. Os jornais não registaram manifestações de
desagrado. As objecções mais fortes partiram da Universidade, mas morreram no
seu seio. Pouco antes de a demolição começar, Torquato de Sousa Soares escreveu
a Oliveira Salazar no próprio dia em que, tendo estado no Colégio, se deixou
«muito tempo a mirar o lindo claustrinho. Tão evocativo, tão puro nas suas linhas
sóbrias e elegantes»123. Revelando um desconhecimento atroz, este professor
permitiu-se fazer sugestões absurdas à luz do plano de Cottinelli Teimo. Na sua
opinião, a «demolição não é exigida pela nova orientação da Rua Larga, pois
bastava fazer avançar um pouco a fachada para se obter o seu alinhamento com
o novo traçado da rua, o que seria facílimo».

Colégio dos Lóios
O Colégio de S. Evangelista ou dos Lóios, voltado para a Rua Larga e para o
Largo da Feira, foi edificado entre 1631 e 1638. Nunca chegou a dispor de uma
igreja, servindo-se os colegiais de uma capela interior. Com a extinção das ordens
religiosas, as suas dependências foram ocupadas por diversos serviços oficiais: a
estação telégrafo-postal, o Registo Civil, a agência do Banco de Portugal, a Polícia
de Segurança Pública e, desde 1843, o Governo Civil. Aqui residiam algumas
famílias e, em 1912, estavam instalados os bombeiros e a tuna académica.
As profundas modificações a que foi sendo sujeito pouparam apenas o claustro e
a fachada do Largo da Feira.124
Manifestamente carente de instalações, a Universidade tendia a cobiçar os
edifícios públicos situados nas imediações. Ângelo da Fonseca, Abel Urbano,
Oliveira

Salazar,

as

duas comissões de

obras

e a CAPOCUC conferiram

unanimidade a esta reclamação.
A primeira comissão propunha adaptações de vulto para nele instalar a
Faculdade de Letras. A parte do imóvel que configurava o Largo do Castelo seria
demolida, juntamente com os prédios contíguos, para regularizar aquele largo e
construir um novo edifício. O relatório consigna uma crítica expressa à fachada
posterior do Colégio dos Lóios: ela é, como a generalidade dos edifícios do Largo
da Feira, «pobre e arquitectonicamente má». A solução seria demoli-la e construir
um novo edifício para a Química, a Física e o Desenho, que se estenderia até ao
Colégio de S. Boaventura, ocultando-o também.
Inicialmente, a segunda comissão pensou propor que se instalasse a
Biblioteca Geral no Colégio dos Lóios. Por fim, decidiu manter o Colégio dos Lóios
fora do âmbito universitário. Mas, no aditamento ao relatório, propôs reservá-lo
para a Faculdade de Medicina e para a sede da Associação Académica. Ambos os
edifícios seriam incorporados na tal «arrojada construção» entre a Rua de S. João
e a dos Estudos.
Condenado à demolição pela CAPOCUC, sofreu um incêndio em 17 e 18 de
Novembro de 1943 que o consumiu por completo. O acontecimento prestou-se a
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alusões mitificadoras, que viram na acção dos elementos o anúncio dos intuitos

125

humanos e que acreditaram, erradamente, que «a destruição daquele grande

e da carqueja, provavelmente devido a cinzas

edifício abriu caminho para facilitar as demolições da Alta»125. Na realidade, a

O fogo começou na arrecadação do carvão

mal apagadas. Ver Diário de Coimbra de 19
de Novembro de 1943 e de 18 de Novembro

conjugação das vontades políticas e das inércias conimbricenses teria, de

de 1963, e o Diário de Notícias

qualquer modo, conduzido ao mesmo resultado.

de 19 de Novembro de 1943.
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A demolição iniciou-se em 15 de Fevereiro de 1944, para dar lugar ao edifício
actual

da

Faculdade

de

Medicina

(inaugurado

em

1956),

e

prosseguiu

aproximadamente até Outubro seguinte.
O extravio de peças e obras de arte do Colégio dos Lóios criou alguma
polémica na cidade, por vezes simultânea à da Igreja de S. Pedro. Estiveram em
causa alguns fechos de abóbada, comprados por Rocha Madahil pela quantia de
87

cento e vinte escudos (que Manuel Domingues Heleno Júnior, da Junta Nacional

0 Colégio dos Lóios, demolido em 1944:
fachada voltada para o Largo da Feira
em fotografia da década de 1860.
(Colecção Eduardo Proença-Mamede.)

da Educação, considerou «de tipo vulgar existente no Museu», não insistindo por
isso na sua recuperação), e sobretudo a estátua de S. João Evangelista, que
coroava a fachada voltada para o Largo da Feira.
António Nogueira Gonçalves, na carta enviada ao director-geral do Ensino

88

Superior e das Belas-Artes em 9 de Setembro de 1944 referiu que as propostas de

Incêndio no Colégio dos Lóios, na noite

aquisição desta escultura haviam chegado já «a um preço acima do seu valor

de 17 para 18 de Novembro de 1943.

real» e defendeu a sua transferência para o Museu Machado de Castro.

(Colecção Pedro Bandeira.)

Na resposta, a CAPOCUC lembrou que nem o director do Museu Machado de
Castro, Vergílio Correia, nem o director dos Monumentos Nacionais «fizeram
qualquer referência quanto ao seu aproveitamento. Antes pelo contrário, as suas
impressões eram bastante diferentes sob o aspecto arqueológico e estético desta
estátua.»126
No

entanto,

pressionada

pelos

jornais

e

provavelmente

pela

opinião

pública, a CAPOCUC encetou negociações para a adquirir ao empreiteiro,
Acácio da Costa Pereira, que pedia sete mil escudos por ela. Entre Setembro e
Dezembro de 1944, a Gazeta de Coimbra e o Diário de Coimbra interessaram-se pela questão. A própria Sociedade de Defesa e Propaganda de Coimbra se
avistou com o empreiteiro.
As referências ao problema cessaram de súbito. Não sabemos os termos
em que o empreiteiro cedeu a estátua, mas ao que parece foram os salatinas
125

Informação de 20-10-1944. (DGEMNC,

proc. Universidade de Coimbra. 1931/52.)
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realojados no Bairro de Celas, e não o Estado, que resolveram o problema.
O São João Evangelista foi instalado na praça central deste bairro.

Se o iminente extravio da estátua suscitou tantas paixões, a perda do Colégio
foi aceite sem objecções. As palavras do Diário de Coimbra são exemplares:
«O edifício não tinha valor artístico, nem qualquer outra característica que o
recomendasse sob este ponto de vista, salvo, evidentemente, uma grande figura
de pedra de S. João Evangelista»127. Excluindo as alusões de O Despertar, em
Janeiro de 1953, e de Bissaya Barreto, que em 1958 enumerou alguns dos mais
importantes imóveis demolidos durante as obras da Cidade Universitária, o
desaparecimento do Colégio dos Lóios não deixou saudades expressas.

Colégio de S. Paulo Eremita
O Colégio de S. Paulo Eremita, voltado para a Rua Larga, foi construído em
final do século XVIII. A fachada apresentava um desequilíbrio notório devido ao
facto de o edifício ter ficado incompleto, não chegando a edificar-se a parte que
o prolongaria até ao Largo do Castelo.
Depois da sua extinção, em 1834, albergou o Conselho Superior de Obras
Públicas até 1859. Em 1868, O Instituto de Coimbra instalou no rés-do-chão o
seu museu de antiguidades e no andar nobre a sua sede. Em 1913, o andar térreo
foi cedido para sede da Associação Académica, que veio a ocupar todo o espaço
em 1921, graças a uma acção que ficou conhecida por «Tomada da Bastilha».
A extensão do Colégio de S. Paulo para nascente surgiu com naturalidade,
uma vez que permitiria concluir o edifício, ampliar as instalações da Associação
Académica e «beneficiar» o Largo do Castelo. Sem tal ampliação torna-se difícil
compreender as palavras de Salazar que, entre outras «imponentes massas de
construções»

afogadas pelos prédios residenciais, destacou a «Associação

Académica». As duas comissões especiais também não divergiram neste ponto.
Em Fevereiro de 1942, Maximino Correia ainda admitia a hipótese de o ampliar
para nascente. O mesmo defendia Ernesto Donato na imprensa, apesar do
«grande pesar» com que estava assistindo ao «bota-abaixo» da Alta128.
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Essa não era, contudo, a opinião oficial da Academia. A Direcção da

Diário de Coimbra, ano XV, n.° 4883,

terça-feira, 14 de Novembro de 1944, p. 1.

Associação Académica e os representantes dos vários organismos, constituídos

128

em comissão para responder a um inquérito da CAPOCUC, consideraram-no, por

O Despertar, 4 de Abril de 1942, p. 1.

unanimidade, «insuficiente e inadaptável», ainda que com aquele acréscimo.129
«Será viável, lá dentro, um teatro e um ginásio como os

necessários?»130

Com esta

pergunta, os representantes dos alunos condenavam à destruição o Colégio de
S. Paulo Eremita sem precisarem do veredicto da CAPOCUC. Para isso contribuiu

129

Ernesto Donato, «Cidade Universitário»,

[João de Matos Antunes] Varela, «Cidade

Universitária», Via Latina, Coimbra, ano II,
n.° 8, 28 de Fevereiro de 1942, p. 1.
130

«Resposta ao inquérito sobre o plano

das obras da Cidade Universitária», Via Latina,

o facto de nessa data a Associação Académica acusar um decréscimo de

Coimbra, ano II, n.° 9, 15 de Março de 1942,

frequência devido ao desconforto e à concorrência dos cafés e das casas de bilhar.

p.4.
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Uma informação da CAPOCUC de 30 de Dezembro de 1943, já citada, que
mereceu a aprovação ministerial, assentou que «o edifício da Associação
Académica», tal como os Colégios de S. Boaventura e dos Lóios, não se prestava
«de modo nenhum a qualquer espécie de adaptação»131. A Associação Académica
passou para o Colégio dos Grilos em Agosto de 1949 e a demolição do Colégio
de S. Paulo Eremita ocorreu aproximadamente entre Setembro e Dezembro de
89

1949.132 A Via Latina publicou um in memoriam pungente e, mesmo, excessivo.

Ruínas do Colégio dos Lóios. Do outro
lado da Rua Larga, encontrava-se o
Colégio de São Paulo Eremita, onde
durante várias décadas funcionou a sede

Depois de ter decretado a sua demolição, o órgão da Associação Académica veio
chorar uma perda meramente sentimental. O desafogo e bem-estar que haviam
justificado aquele voto, continuaram a servir de lenitivo no momento da ruína.

da Associação Académica.

Aos olhos de Deniz Jacinto e dos estudantes em geral, o mau estado de

(NATCE.)

conservação justificou, plenamente, o seu infausto destino.133

90
Colégio dos Militares. Fachada voltada
para a Rua do Arco da Traição.

Colégio dos Militares

(NATCE.)

O Colégio dos Militares situava-se a sul do castelo. Construído a partir de
91

1615, foi extinto em 1834 e entregue à Universidade. Nele funcionou, em 1836,

No sítio da Faculdade de Ciências, havia
um troço bem identificado da muralha,
que foi demolido nos anos cinquenta e
sessenta, apesar dos protestos registados

com carácter transitório, a secretaria do Governo Civil. Também ali decorreram
várias reuniões de uma loja maçónica. Uma portaria de 27 de Outubro de 1853
instalou nele o hospital dos Lázaros, que havia dois anos se encontrava no

no Diário de Coimbra.

Colégio de S. Jerónimo. Mais tarde, recebeu outros doentes, passando a designar-

(NATCE.)

-se Hospital do Castelo. Sofreu grandes obras de remodelação no segundo quartel
do século XX.134
Pedro Dias destaca a importância artística deste imóvel, apagada pelas
sucessivas adaptações empreendidas a partir de meados do século XIX. Tratando-se de uma obra régia, a sua realização foi atribuída a «alguns dos mais

131
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importantes arquitectos portugueses do início do século XVII»: Diogo Marques

de Antropologia.

ou Mateus do Couto.135
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Segundo Ângelo da Fonseca, cerca de 1925 o edifício apresentava-se «muito

segundo Alberto Sousa Lamy, e até Dezembro,
segundo António José Soares.
133

S., «A Associação Académica despede-se

velho»,

com

«pequenos

compartimentos,

e

numerosos

corredores,

com

insuficiente pé-direito, faltando por toda a parte a luz e ventilação».136 Perante

da "Bastilha"», Via Latina, Coimbra, 17 de

esta situação, a Direcção dos Hospitais deliberou proceder à remodelação

Dezembro de 1949, pp. 3 e 7; Deniz Jacinto,

profunda do imóvel. As obras realizadas entre 1927 e 1933 significaram, nas

«Evocando a "Bastilha"», Rua Larga, Coimbra,

palavras deste último, «uma construção inteiramente nova» e criaram na opinião

n.° 7, 25 de Novembro de 1957, pp. 200-204.
O sentimento de tristeza e resignação ecoa

pública a ideia de que o Hospital do Castelo, dispondo agora de 112 camas,

também na referência de Carminé Nobre,

correspondia inteiramente às necessidades.

«Porta Férrea», Diário de Coimbra, 26 de Abril
de 1944, p. 1. E domina os depoimentos de
outros dois presidentes da Associação

Cottinelli Teimo, tanto no «ensaio de conjunto de massas» como no primeiro
efectivo plano geral da Cidade Universitária, procurou igualmente preservá-lo,

Académica desses anos: Manuel Tarujo

mas desistiu do intento. Condenado a desaparecer desde 1943, subsistiu quase

de Almeida (presidente em 1943-44),

duas décadas devido ao atraso na construção dos edifícios da Faculdade de

«"A Bastilha ameaçada"», idem, p. 205;
Fernando Rebelo (presidente em 1948-49),
«Uma serenata à "Bastilha"», idem, pp. 206-207.
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A. A. da Costa Simões, Notícia Histórica dos

Ciências. A demolição veio a consumar-se cerca de 1961, para permitir a
construção do bloco do Departamento de Matemática.
Não encontrámos reacções escritas à demolição do Colégio dos Militares.

Hospitaes da Universidade de Coimbra,
Coimbra, 1882, nomeadamente as pp. 3-4
e 56; António de Vasconcelos, Escritos Vários,
vol. I, pp. 267-269; V. Correia e A. N. Gonçalves,

Castelo e muralhas

ob. cit., p. 115; António Correia, Toponímia

Coimbrã - II, pp. 50-52.
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Pedro Dias, «As obras de construção

do colégio conimbricense das Ordens Militares,
durante o século XVII», Alta de Coimbra.

História - Arte - Tradição, p. 242.

No início dos anos quarenta eram raros e difíceis de observar os vestígios do
castelo que as imagens antigas de Coimbra nos mostram. Depois da demolição
do troço junto ao Arco do Castelo, surgido casualmente, o que subsistia
encontrava-se obliterado por construções particulares e públicas. Excluindo o Arco
de Almedina com a respectiva barbacã, a Torre de Anto e as partes ocultadas pela
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Ângelo da Fonseca, Edifícios e Serviços

Industriais. Coimbra, Imp. da Universidade,
1933, p. 27.
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Casa de Sub-Ripas e pelo palacete edificado sobre o Colégio de Santo António da
Estrela, elementos já então valorizados pela opinião pública, existiam na área

abrangida pela Cidade Universitária dois núcleos importantes: a base de uma das
torres

de

menagem,

integrada

no

arranque

do

inacabado

observatório

astronómico pombalino, e a muralha que ia aproximadamente desde este ponto
até ao Arco da Traição.
O castelo possuía duas torres principais: uma de menagem, de secção
quadrada, construída no reinado de D. Afonso Henriques, e uma pentagonal,
coeva de Sancho I, «dominando o rápido declive para o lado de São Bento»137.
O aparelho usado na construção levou, no século XVIII, a chamar, erradamente,

torre nova à primeira e torre velha a esta última. Com vista à construção de um
Observatório Astronómico procedeu-se, em 1773, à demolição das torres mas a
resistência oferecida pela afonsina levou à sua integração no novo edifício.
O arrasamento da outra, realizada com o recurso a explosivos, ficou concluído em
Novembro do ano seguinte.
Em final do século XIX e no primeiro terço do século XX, era grande a
sensibilidade relativamente ao património medieval de Coimbra, pelo menos
entre os estudiosos e polígrafos. Continuava a lamentar-se a destruição do
castelo, operada pelo Marquês de Pombal, como se tivesse acabado de ocorrer.138
O interesse pelos restos do castelo de Coimbra ampliou-se nos anos trinta, mas o
reconhecimento do seu interesse coincidiu com renovadas ameaças de destruição.
Em 1932, Vergílio Correia anunciou, com evidente júbilo, nas páginas da nova
revista de Arte e Arqueologia, a existência de «um troço dos muros da cidadela e
a base da torre de menagem»139. Este estudioso, como a generalidade dos
especialistas, considerava o castelo totalmente desaparecido. Ainda um ano
antes, ao escrever Coimbra Romana, percorrera em vão o espaço do Observatório
Astronómico e as construções hospitalares anexas.
Vergílio Correia termina o artigo apelando a Ângelo da Fonseca, então
director dos Hospitais, para que preserve as «duas peças raras da arquitectura
militar medieval». Apelo vão. Foi com indisfarçável irritação que Jorge das Neves
Larcher verberou a demolição do troço de fortificação para, no local, se instalar
uma rampa de acesso ao pátio do antigo hospital. E foi decerto irritada e
surpreendida que a Comissão de Estética se opôs ao projecto de construção de
uma piscina no interior do que restava da torre.
A diligência não teve continuidade. A Torre de Anto, que além da breve
permanência de António Nobre, valia como vestígio da muralha de Coimbra,
mereceu a classificação de monumento nacional em Dezembro de 1935.
Em contrapartida, os restantes troços incluídos no âmbito da Cidade Universitária
foram sistematicamente demolidos nas três décadas seguintes.
A Sociedade de Defesa e Propaganda de Coimbra, que manteve um silêncio
comprometedor em relação à generalidade da Cidade Universitária, encetou uma
campanha contra tão infausto desígnio. Em 21 de Maio de 1943, numa jogada
estudada, que se pretendia de antecipação ou visava apenas embaraçar a
CAPOCUC, informou o reitor que tencionava valorizar a torre de menagem,
precisando por isso de saber «se o plano da Cidade Universitária de alguma forma
colide com aquele monumento e qual o tratamento que nesse plano está fixado».
Desconhecemos a resposta, mas ela desiludiu decerto a Sociedade, que mais de
um ano depois promoveu uma acção de protesto, disfarçada sob a forma de
conferência. No domingo, 23 de Julho de 1944, pelas dezassete horas, «no jardim
do chamado Hospital dos Lázaros, em frente de um pano das muralhas da velha
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V. Correia e A. N. Gonçalves, ob. cit., p. 2.

Torre de Menagem», o coronel Belisário Pimenta dissertou sobre O Castelo de
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Ver, por exemplo, Francisco de Sousa

Coimbra e os imperativos militares da Beira Litoral. Na parte final, lê-se no Diário
de Coimbra, «sempre com brilho crescente», falou do que resistira ao passar do
tempo e havia necessidade de preservar: «pavimento da Torre quinária, torre de

Viterbo, Artes e Artistas em Portugal, 2.a ed.,
Lisboa, 1920, p. 293, e Jorge das Neves
Larcher, Castelos de Portugal, vol. I - Distrito

de Coimbra, Coimbra, 1935, pp. 70-71.

menagem e resto das muralhas do Nascente». A encerrar a sessão, o presidente
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da Sociedade, Fernandes Martins, informou os presentes de que poderiam

pp. 333-336.

Vergílio Correia, Obras, vol. I - Coimbra,
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subscrever uma exposição dirigida ao Governo, «pedindo que se poupasse tudo o
que restasse do velho castelo, em cujos restos parece ouvir-se ainda a voz rude e
leal do velho alcaide Martim de Freitas».140
A CAPOCUC, na sessão de 4 de Setembro de 1944, respondeu negativa
mente à pretensão, baseando-se no parecer do director dos Monumentos
Nacionais «e assistente desta Comissão», arquitecto Baltazar de Castro, segundo
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o qual a base da torre que se encontrava «dentro do "Observatório" [...] poderia

Vista parcial do Colégio dos Militares
(à esquerda), do observatório astronómico
pombalino e, ao fundo, do Colégio

ser demolida, sem prejuízo do Património Histórico e Arqueológico do País, visto
não ter qualquer interesse histórico»!141 Nestes termos, conclui Manuel de Sá e

de São Jerónimo.

Mello na informação prestada ao ministro, «só se poderia justificar a conservação

(NATCE.)

da torre à entrada da Cidade Universitária se tivesse um alto valor histórico ou
arqueológico que felizmente se verifica não existir». Sublinhamos o advérbio de
modo por conter uma atitude que se compraz em diminuir o valor do património
que obstava à prossecução da Cidade Universitária.
Perdida a batalha da preservação, houve quem lutasse por uma demolição
criteriosa, que permitisse um estudo competente. Foi o caso deTorquato de Sousa
Soares que, «impressionado» pelo brutal derrube a que se estava procedendo,
escreveu ao reitor para reclamar, não a conservação das ruínas, que lhe parecia
impossível

naquelas

circunstâncias,

mas

ao

menos

um

acompanhamento

arqueológico.142
No mesmo sentido se pronunciou, um mês depois, Manuel Domingues
Heleno Júnior. No relatório de 24 de Fevereiro de 1945, acerca do extravio de
peças da Igreja de S. Pedro, teve ocasião de lembrar que os desaterros na zona do
castelo

«revelarão

possivelmente

o

Castro

preexistente»,

elucidando

assim

acerca da ignota Coimbra pré-histórica.143 Mas nem assim o cuidado aumentou.
Em Agosto de 1946, quando as demolições chegaram ao Largo do Castelo,
destruindo, segundo António José Soares, «algumas paredes pertencentes às
fortificações medievais coimbrãs, a Sociedade de Defesa e Propaganda de
Coimbra

telegrafou

aos

deputados

eleitos

pelo

círculo,

no

sentido

de

providenciarem para que fossem respeitados os restos das ruínas do Castelo de
Coimbra»144. Continuava assim a travar uma guerra perdida, para a qual nem
140

Ver Diário de Coimbra, ano XV, n.° 4775,

segunda-feira, 24 de Julho de 1944, pp. 1 e 2.

contaria talvez com a opinião pública, que dificilmente reconhecia naquelas
paredes velhas a dimensão histórica apregoada.
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visavam aproveitar a demolição para estudar o castelo, a CAPOCUC e a Direcção-

ao ministro das Obras Públicas e

-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais autorizaram o recurso a explosivos.

Comunicações, datada de 8 de Setembro de
1944, esta passagem encontra-se ligeiramente

O «espectáculo», a que assistiu muito público, decorreu no dia 31 de Janeiro de

modificada: «A informação foi de que não

1947. De acordo com a Gazeta de Coimbra, «grande multidão ali se juntou a ver

tinha interesse histórico e que podia ser

os efeitos dos tiros de pólvora. Os operários colocavam rastilho que ia dar a uma

demolida sem prejuízo para o Património
Histórico e Arqueológico do País.»
(AUC, processo 3 da CAPOCUC.)
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da Universidade, p. 45.
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António de Vasconcelos, A Sé Velha de

certa carga de pólvora, tapavam muito bem tapado com grandes pranchas de
madeira o local que ia ser dinamitado e, para reforçar, colocavam sobre o
madeiramento enormes pedregulhos. Depois, afastam-se, o tráfego é suspenso e
de repente vêem-se ir ao ar os pedregulhos e as traves»145. A presença maciça de
pessoas não deve confundir-se com qualquer manifestação de pesar. Pelo
contrário, nos termos da mesma notícia: «Grande parte do público, que estava
parado ao Castelo, ignora[va], certamente, o valor histórico daqueles vestígios».
Não parece maior o pesar de Maximino Correia que, em 1950, reconheceu, sem
embaraço aparente, que entre as arrecadações do hospital sujeitas a demolição,
se encontrava «uma torre do velho Castelo de Coimbra».146
Nas décadas de cinquenta e sessenta, seria a vez de desaparecer o troço da
muralha. A existência de uma torre bem identificada e de alguns restos sob os

Coimbra, vol. I, Coimbra, Imp. da Universidade,

prédios da Rua dos Militares era do conhecimento geral e fora recordada por

1930, pp. 86-87. Sobre a muralha de Coimbra

António de Vasconcelos no primeiro volume do seu estudo sobre a Sé Velha.147

ver ainda Armando Carneiro da Silva,
«A Almedina de Coimbra», Alta de Coimbra.

História - Arte - Tradição, pp. 11 -29.
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Parecendo conhecer a ameaça que pairava, Manuel Chaves e Castro, director do
Museu Etnográfico de Coimbra, então instalado na Torre de Almedina, clamou em

1955 pela preservação do que restava das muralhas. No Diário de Coimbra de
24 de Novembro encetou o que ele próprio designou uma «simpática cruzada»,
que prosseguiu, sem indicação de autoria, três dias depois. Nesta ocasião,
censurando as obras de embelezamento da Câmara Municipal e deixando em
silêncio as demolições da CAPOCUC, sugeriu um restauro arcaico. Nada menos
do que dispor uma «fiada de ameias» nos vestígios da Couraça de Lisboa.
Os artigos continuaram a surgir com regularidade durante três semanas, até
alcançarem o objectivo final da campanha: agir sobre o ministro das Obras
Públicas, que visitou Coimbra em 5 de Dezembro. Depois de mais uma breve
chamada de atenção em 11 de Dezembro, a campanha encerrou com um
derradeiro apelo ao ministro das Obras Públicas, lembrando que enquanto em
Coimbra se perdia a oportunidade de ressuscitar a muralha mais próxima do
castelo, procedia-se ao restauro do castelo de Lisboa e da muralha fernandina do
Porto.148
A demolição não se fez de imediato, mas em Julho de 1958 ela estava
próxima. Em final de 1962, subsistia a chamada «Torre Amarela», junto ao Arco
da Traição. Para o Diário de Coimbra, era chegado o momento de compensar as
sucessivas perdas registadas na Alta com a reconstituição de uma torre que,
«integrada no ambiente moderno da Cidade Universitária, dominando pela sua
situação um panorama dos mais belos, [...] valorizaria ela a própria Cidade
Universitária e, mais do que isso, Coimbra». Ao mesmo tempo, preservava-se o
último vestígio da muralha que durante muitos séculos existiu entre o Arco da
Traição e o Castelo.149
Estas considerações foram totalmente ignoradas e os edifícios da Faculdade
de Ciências vieram preencher o espaço ocupado pelo restos obliterados do castelo
e da muralha.

Observatório astronómico pombalino
A construção do observatório astronómico pombalino, iniciada cerca de
1774, foi interrompida três anos depois, estando concluído apenas o primeiro
piso. Entre os diferentes estudos surgidos nos anos trinta e quarenta, nenhum
propõe o seu aproveitamento ou reconversão. O uso secundário e a cobertura
negligente não promoviam, de forma alguma, admiração ou respeito.
Durante o primeiro terço do século XX serviu como lavandaria, rouparia e
depósito de combustível do Hospital de S. Jerónimo.150 Como já vimos, em 1933
Ângelo da Fonseca propôs-se aproveitar as arcadas do Observatório Astronómico
para construir um «grande balneário para o serviço da cidade». A primeira
comissão de obras sacrificou as ruínas da torre de menagem e do observatório a
uma avenida com vinte e cinco metros de largura entre o Largo dos Arcos do
Jardim e o Largo do Castelo. A segunda comissão, sem admitir directamente que
pretendia a demolição, referiu-se-lhe em termos que supunham o seu desapareci
mento. Cottinelli Teimo previu, desde o primeiro momento, a sua demolição.
Foi portanto sem surpresa nem alarme que no dia 12 de Dezembro de 1944
começou a ser vitimado pelas picaretas.
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O abalo provocado pelo terramoto de 1755 no Colégio de S. Jerónimo

sexta-feira, 7 de Dezembro de 1962, pp. 1 e 9.
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obrigou a construir um arco de apoio sobre a Ladeira do Castelo. Na década de
1870, nas sucessivas obras de adaptação deste colégio e do dos Militares a
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Departamento de Arquitectura da FCTUC,

hospital, cavou-se no seu dorso uma escada a fim de permitir uma fácil ligação

1994, p. 61. Prova final de licenciatura,

entre os dois edifícios.

policopiada.
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A necessidade de alargar consideravelmente a Ladeira do Castelo e de
manter uma ligação fácil entre as instalações hospitalares levou a primeira
comissão a propor que se duplicasse a extensão do Arco do Castelo, que passaria
a ser constituído por dois arcos. As plantas e a breve referência no relatório
sugerem que se pensava demolir o arco primitivo e construir dois gémeos, talvez
sem a feição de arcobotante, cujo pilar médio dividiria a faixa de rodagem.
93

O concurso para a demolição do Arco do Castelo e para o rebaixamento da

0 último arco do aqueduto, no qual
desembocava a Rua do Arco da Traição,
foi demolido em final de 1958.
(NATCE.)

futura Praça de D. Dinis realizou-se em Março de 1947 e foi repetido em Julho
devido à reclamação de um dos concorrentes. A notícia do seu desaparecimento,
no final do mês seguinte, não comoveu a imprensa. Na Gazeta de Coimbra,
despertou «unicamente uma ténue saudade» e no Diário de Coimbra, em
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O Despertar e no Correio de Coimbra apenas uma referência à consequente

Largo do Castelo, em 1920.

interrupção da circulação dos carros eléctricos.

Nesta fotografia, observa-se o arco
adossado ao Colégio de S. Jerónimo e,
à direita, a obra inacabado do observató
rio astronómico pombalino. Passando o

Arco do Aqueduto de S. Sebastião

arco, começa-se a descer a Ladeira do
Castelo, no sentido do Colégio de S. Bento
e dos Arcos do Jardim.
(Colecção António Ramires.)

Erguido durante o reinado de D. Sebastião para conduzir a água ao Largo da
Feira, é provável que tenha sido assente em obra anterior. Compunha-se de vinte
e um arcos, cuja direcção flectia para norte junto ao Colégio de S. Bento, correndo
depois a água subterraneamente até ao Largo da Feira, onde saía numa fonte.151
A primeira comissão aceitou a ideia de transformar a Ladeira do Castelo
numa larga avenida. Para o efeito, o aqueduto seria «desafrontado» pela
demolição das casas que nele estavam «encravadas», mas o último arco teria de
ser demolido e reconstruído segundo um novo alinhamento. A segunda comissão
de obras não se refere ao Aqueduto de S. Sebastião.
O primeiro plano da CAPOCUC, aprovado em Conselho de Ministros de 7 de
Setembro de 1942, previa uma rectificação da Ladeira do Castelo que, nas
palavras de Cristino da Silva, «colidia, tanto em planimetria como em altimetria,
com o traçado do velho aqueduto»152.0 número de arcos a demolir, referido pela
imprensa conimbricense, variou de um a seis.
O ataque mais impiedoso ao aqueduto partiu de A Voz do Calhabé que, em
20 de Maio de 1948, perante a notícia de um pequeno corte, perguntou: «Já que
se mexe neste secular aqueduto, sacrificando-lhe uma parte, porque se não corta
mais um pouco, desafrontando o edifício de S. Bento[...]? Tal edifício - justifica o
articulista - é de boa arquitectura e a descoberto dá mais valor ao local.»153
Os outros jornais, a despeito de uma aparente neutralidade, não foram mais
complacentes. No ano seguinte, o Diário de Coimbra, que no fim da década de
cinquenta se haveria de bater pela integridade do aqueduto, noticiou sem
comentários que, durante a visita do ministro das Obras Públicas à Cidade
Universitária, ficara estabelecido demolir seis arcos para «desafrontar» o Colégio
de S. Bento e de permitir a ampliação da Ladeira do Castelo.154 Este número foi
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Gonçalves, ob. cit., p. 186.
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Informação ao ministro das Obras Públicas

também apresentado pela Gazeta de Coimbra na mesma ocasião.
Aparentemente, a questão manteve-se neste pé durante vários anos.
O monumento subsistiu não por causa do seu valor histórico mas porque se

em 28-1-1959. (AUC, proc. 513 da CAPOCUC.)

impuseram obras mais urgentes. As circunstâncias eram tão favoráveis à
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«As obras da Cidade Universitária», A Voz

do Calhabé, Coimbra, 20 de Maio de 1948, p. 1.

delapidação patrimonial que «houve quem advogasse a demolição total dos
Arcos»155. Algumas meias-palavras mostram, aliás, que o desamor se perpetuou
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sexta-feira, 5 de Agosto de 1949, pp. 1 e 7.

até aos anos sessenta.
Em 1957, quando a CAPOCUC decidiu intervir, era outro o ministro das Obras
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«Felizmente que nem tudo se perdeu!...»,

Diário de Coimbra, 18-10-1961, p. 7.

Públicas e outra também a sensibilidade de uma parte significativa da opinião

No mesmo jornal, Bissaya Barreto escrevera,

pública. Na visita que realizaram à Cidade Universitária nos primeiros dias deste

em 28-12-1958, ter chegado a pensar-se em

ano, o ministro e os técnicos «apreciaram várias soluções para o arranjo do Largo

destruir «todos os Arcos do Jardim», mas não
encontrámos nenhum documento que legitime
esta afirmação.

146

D. Dinis e sua ligação com a Escadaria Monumental» partindo de um imperativo
já bem definido: a conservação do aqueduto. Nesta conformidade: «Ponderou-se

a viabilidade de rebaixar mais a artéria ligando a Porta Férrea à Praça D. Dinis,
bem como esta; e ainda o arranjo a dar à rua em frente ao edifício de S. Bento até
ao Arco da Traição, para estabelecer a futura circulação de trolley-bus dos
transportes colectivos.»156
Levantavam-se

assim

questões

tão

importantes

quanto

delicadas.

A Escadaria Monumental já se encontrava construída, de modo que rebaixar a
Praça de D. Dinis poderia equivaler à supressão de alguns degraus ou mesmo de
um lanço. A renovação do perfil da Ladeira do Castelo teria que se ajustar a esta
cota, mas se esta fosse muito elevada criaria dificuldades insuperáveis na
articulação do último arco do aqueduto com a nova Rua do Arco da Traição, que
circundaria os edifícios da Faculdade de Ciências. Perante esta difícil equação,
Cristino da Silva e a CAPOCUC em geral preferiam sacrificar o aqueduto e, devido
aos aterros previstos, prejudicar o próprio Colégio de S. Bento. O ministro das
Obras Públicas recusou, porém, tal solução. O despacho enviado por Eduardo de
Arantes e Oliveira à CAPOCUC e à Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos
Nacionais, notável pela firmeza e pelo bom senso, sintetiza melhor do que a
notícia do jornal a importância da sua visita à Cidade Universitária. Exigiu que se
poupassem os arcos e que se obstasse à elevação da cota da Ladeira do Castelo
e, tirando as devidas ilações, preferia ver sacrificado um lanço da Escadaria
Monumental.157
Cristino da Silva elaborou então sete variantes para resolver o problema,
sujeitas à apreciação da Junta Nacional da Educação em Fevereiro de 1958.
Coube

a

Raul

insolubilidade do

Lino

relatar

problema.158

um

interessante

parecer,

onde

evidenciou

a

Verificou como seria possível manter os arcos e a

escadaria, através de uma rampa de 22% de inclinação. Descreveu a melhor forma de
preservar o aqueduto, embora com prejuízo do «escadório». E, por fim, expôs a
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Parecer apresentado por Raul Lino em 11

de Fevereiro de 1958, aprovado em sessão da
1.a subsecção da 6.a secção da Junta Nacional

solução que viria a ser adoptada, identificada pela CAPOCUC como «variante C», que

da Educação três dias depois e homologado

se traduzia pela demolição de um arco. Expostas as alternativas, impunha-se decidir

pelo subsecretário de Estado da Educação

pela menos gravosa, resolver um dilema que, para Raul Lino, se reduzia simplesmente

Nacional, Baltazar Rebelo de Sousa, a 18 do
mesmo mês e pelo ministro das Obras Públicas

a «eliminar ou não o arco final do Aqueduto» ou, noutros termos, a destruir ou não o

no dia 19. (AUC, processo 335 da CAPOCUC -

lanço superior da Escadaria Monumental.

Terraplenagens da Praça de D. Dinis.)
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Pesando com realismo as duas alternativas, Raul Lino reconheceu que seria
extemporâneo prejudicar uma obra pública tão recente e tão significativa, na qual o
Governo tanto se empenhara:
Tão precário é o julgamento dos homens, que a hora que vivemos
presentemente nos parece tardia, demasiado tardia, para pensarmos em
poupar o arco, simples elo da extensa cadeia do Aqueduto, e,

95
Praça da República. Foi no sítio do Ninho

simultaneamente a mesmíssima hora se nos afigura extemporânea,

dos Pequenitos, entre esta praça e os

prematura, para deitar abaixo parte do novo escadório com seus

Colégios de São Jerónimo e das Artes,

arremates esféricos. E, se não fora este desacerto da hora que estamos

que se construiu a sede da associação

passando, a conservação de um velho arco e a destruição de uma obra

académica.
(NATCE.)

recente, estas duas possibilidades desmanchariam o dilema que nos traz
perplexos, e assim se resolveria a questão.
Mas, a obra recente a que nos referimos, mesmo que a sua

96
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destruição não implicasse - como se fica sabendo pelo projecto -

e da Rua de Oliveira Matos.

complicações e agravamentos de alto grau, o escadório com os seus

(NATCE.)

termos esféricos teria que ser respeitado porque significa naturalmente
um propósito determinado que inspirou a concepção de toda esta obra
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colossal, e porque é também porventura de algum modo representativo

nas imediações da actual Escadaria

do espírito da época que estamos atravessando.

Monumental.
Ao cimo, o Colégio de São Jerónimo.
(NATCE.)

Podemos questionar os motivos que levaram Raul Lino a não sugerir a demolição
do lanço de escadas. Talvez desconhecesse o facto de o ministro das Obras Públicas
admitir, ou mesmo sugerir, essa alternativa, ou soubesse que um parecer dessa
natureza não contaria com a aprovação da Junta Nacional da Educação.
A demolição apanhou desprevenida a opinião pública. Por «mero acaso»,
Salvador Dias Arnaut foi «dos primeiros a dar por ela». No 1.° Encontro Sobre a Alta
de Coimbra, em 1987, recordou o dia em que indo, «açodado, para a Escola de
Enfermagem da Rainha Santa Isabel», deparou «com resguardos de madeira na rua e
homens encarrapitados no arco» deitando «abaixo as primeiras pedras»:
Surpreendido (nada se tinha dito na imprensa, censurada, nada
constava a tal propósito), perguntei-lhes que era aquilo. Mal me
responderam.

Compreendi.

Corri

a

telefonar

para

os

Monumentos

Nacionais. Disseram-me, e era verdade, que coisa alguma podiam fazer.
E o arco lá caiu, rapidamente, inesperadamente, colocando-se, num
ápice,

toda

a

gente

perante

facto

consumado,

sem

reclamações

embaraçosas, sem discussões (aliás, pouco possíveis).159
A reacção do Diário de Coimbra no dia seguinte constituiu a crítica mais dura
à actuação da CAPOCUC depois da campanha realizada catorze anos antes em
prol da preservação das peças escultóricas da Igreja de S. Pedro.160
Por determinação de Arantes e Oliveira, extraíram-se os prédios encravados
no aqueduto e procedeu-se ao arranjo paisagístico de todo o conjunto.
As demolições iniciaram-se em 3 de Novembro de 1959 pelo imóvel onde, depois
de uma mudança da Rua Larga para a dos Estudos, se instalara o café do Pirata,
que encerrou de vez. O Diário de Coimbra apoiou a medida, que permitiu «dar ao
local o desanuviamento de que ele necessitava»161.
159

Salvador Dias Arnaut, «Valerá a pena?»,

Alta de Coimbra. História - Arte - Tradição.
1. ° Encontro sobre a Alta de Coimbra.
Coimbra, GAAC, 1988, p. 304.
160

Diário de Coimbra, 27 de Novembro de 1958,
p. 1; «A propósito da mutilação dos Arcos
do Jardim», idem, 28 de Novembro de 1958,
pp. 1 e 7.
161

Ninho dos Pequenitos

Legenda de fotografia sem título,

Legenda de fotografia sem título, Diário

de Coimbra, 14 de Novembro de 1959, p. 1.
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A urbanização da Quinta de Santa Cruz manteve na posse do Estado um
edifício e terreno confrontando com as Ruas Oliveira Matos e de Entre Muros: a
casa da Quinta da Ribela. O imóvel fora construído em meados do século XVI
para recreio dos frades crúzios. Beneficiou de obras importantes de remodelação
em 1650-1653 e no século XVIII. Tratava-se, segundo António Nogueira

Gonçalves, de «uma construção modesta, em quadrado, com apertado pátio
interior, no qual existe uma escada para o andar nobre, terminando em patamar
com alpendre, suportado este por uma coluna quadrada» setecentista162. Existem
vários documentos iconográficos: um desenho de Vivien, a planta de Coimbra dos
irmãos Goullard (1873-1874), uma vista nascente publicada em A Velha Alta

Desaparecida e a fachada norte num livro de Bissaya Barreto, entre outros.153
Aqui funcionou a Escola Industrial de Brotero antes de passar para as casas
contíguas à Torre de Santa Cruz, em 1923, por troca com a maternidade da
Faculdade de Medicina. Sete anos depois, a posse da propriedade foi transferida,
com os protestos do reitor da Universidade, para a Junta Geral do Distrito.
Era então, segundo Bissaya Barreto, «uma ruína, mas uma ruína suja».164
Este médico instalou um serviço de assistência à criança, constituído por
parque e asilo, integrado na obra de «Protecção à Grávida e Defesa da Criança».
Na fase de maior desenvolvimento, o Ninho dos Pequenitos, assim era conhecido
o estabelecimento, compunha-se de amplo jardim com piscina, baloiços, fonte,
bancos, relva, canteiros de flores, e de edifícios para dormitórios, refeitório, salas,
etc., de construção recente. As fotografias mostram um lugar aprazível e bem
cuidado.
A primeira comissão especial incluiu o Ninho dos Pequenitos no âmbito da
Cidade Universitária, mas não propôs qualquer modificação do uso. A segunda,
assim

como

a

CAPOCUC

aproximadamente

nos

anos

de

1941

a

1943,

mantiveram-no à margem. Como vimos, a situação modificou-se depois de os
primeiros estudos terem revelado a insuficiência do espaço atribuído ao hospital.
Por fim, afirmou-se a ideia de aqui construir a sede da Associação Académica,
manifestada pelo ministro das Obras Públicas em 1951, e que conduziu ao
estabelecimento das bases de cedência dois anos depois e à escritura de venda à
CAPOCUC em 11 de Abril de 1955.
O desaparecimento do Ninho dos Pequenitos não despertou o interesse da
imprensa de Coimbra.

Ocupar: projectos não realizados
Colégios de S. Jerónimo e das Artes
A história dos Colégios de S. Jerónimo e das Artes nos últimos cento e
cinquenta

anos

apresenta-se

cheia

de

vicissitudes

e

ameaças,

às

quais

sobreviveram, com modificações significativas, para desafiar os arquitectos e
actuais responsáveis universitários. Une-os a função hospitalar, desempenhada a
partir de meados do século XIX, os acrescentos e reestruturações de que foram
objecto, a unanimidade das comissões especiais e da CAPOCUC em relação ao
seu destino e a situação actual, resultante da transferência do hospital em 1987.
162

O Colégio de S. Jerónimo começou a ser construído em 1565, sob a direcção

Vergílio Correia e António Nogueira

Gonçalves, Inventário Artístico..., p. 170.

de Diogo de Castilho, enquanto que o das Artes foi iniciado três anos depois.165
163

As sucessivas obras de adaptação e ampliação criaram a ideia de que as

A Velha Alta... Desaparecida. 2.a ed.

Coimbra, Livraria Almedina, 1991, p. 20;

instalações hospitalares eram satisfatórias. Assim, a sua localização foi aceite por

Bissaya Barreto, Uma Obra Social Realizada

Abel Urbano e os edifícios que o compunham considerados por Oliveira Salazar

em Coimbra, volume I, Coimbra, 1970, entre
as pp. 226 e 227.

dignos de «sobressair» na futura cidade universitária.
A

primeira

comissão,

presidida

por

Luís

Carrisso,

salientando

«os

inconvenientes resultantes das adaptações forçadas» e a notória insuficiência do
seu espaço, propôs a conservação das instalações existentes e a construção de

164

Bissaya Barreto, Uma Obra Social Realizada

em Coimbra, p. 333.
165

António de Vasconcelos, Escritos Vários, vol. I,

pp. 207-222 e 236-240; V. Correia eA. N.

vários edifícios nas proximidades. A segunda comissão, sensível à «pobreza e

Gonçalves, ob. cit., pp. 111 -113,140-143 e 186;

dispersão das instalações», defendeu também a construção de novos imóveis.

Rui Pedro Lobo, Os Colégios de Jesus...
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Nos anos quarenta, já com a CAPOCUC em actividade, o primeiro impulso foi
expandir o hospital para o Ninho dos Pequenitos. Augusto Cancela de Abreu,
titular da pasta das Obras Públicas, defendeu a ideia, mas Oliveira Salazar,
reticente, determinou em alternativa o máximo aproveitamento dos colégios, sem
qualquer outra edificação complementar, e a construção de um hospital não
escolar. De nada serviram as diligências do Ministério das Obras Públicas que, em
98
Colégio das Artes.
A rua que margina esta fachada
poente foi consideravelmente rebaixada.
(NATCE.)

vários

estudos,

concluíra

que

Coimbra

não

era

«bastante

populosa

para

comportar duas classes de hospitais».
Qualquer observação descuidada das plantas gerais da Cidade Universitária
revela o grau crescente de intervenção, previsto nos dois primeiros anos de
actividade da CAPOCUC. Tanto o primeiro «ensaio de conjunto de massas», como

99
Arco do Castelo visto do lado
da Ladeira do mesmo nome, em 1920.
À direita, o Colégio de S. Jerónimo.
(Colecção António Ramires.)

a planta aprovada em Conselho de Ministros, como ainda os planos de 1943
preservam os dois colégios, limitando-se Cottinelli Teimo a dar continuidade à
sugestão das comissões anteriores de construir um bloco ao longo da Rua dos
Estudos. No entanto, a configuração rectangular da Praça de D. Dinis, a
necessidade

de

rentabilizar

o

espaço

disponível

e

o

desagrado

pelas

irregularidades e assimetrias, conduziu à substituição do Colégio de S. Jerónimo
por um grande edifício com dois pátios interiores. O próprio Colégio das Artes
seria objecto de uma intervenção significativa, nomeadamente na ala poente,
fendida de modo a permitir o acesso franco de veículos motorizados.
Para realizar o projecto do hospital escolar, convidou-se João Simões em
Setembro de 1946, mas este arquitecto, alegando discordar dos prazos, escusou-se em 19 de Maio do ano seguinte sem ter chegado a assinar qualquer contrato.
Por sugestão da CAPOCUC, a incumbência passou para Walter Distei, de
reconhecida competência nesta matéria, que colaborara com o seu pai no estudo
dos hospitais escolares de Lisboa e do Porto.
Por exiguidade do espaço disponível, por negligência patrimonial e devido ao
intuito monumental, os sucessivos planos conduziram à subversão completa dos
colégios. Em 1948, previa-se a demolição de um vão de escada e do claustro e
uma abertura de dez metros de largura nas alas do Colégio de S. Jerónimo.
No ano seguinte, as demolições abrangiam também o banco de consultas
externas e «partes do Colégio das Artes». O grau de obliteração foi crescendo à
medida que subia a lotação prevista, até atingir as 1052 camas em 1954.
Nesta

altura,

mesmo

fazendo

tábua

rasa

dos

imóveis

preexistentes,

era

impossível, na opinião de Walter Distei, «realizar uma tal ampliação dentro da
área que está à disposição do projecto».
A ameaça sobre os colégios não passava despercebida. No auge da
campanha infrutífera pela preservação da muralha, atrás referida, Manuel Chaves
e Castro, em artigo não assinado, publicado no Diário de Coimbra de 18 de
Dezembro de 1955, questionava: «não seria ainda tempo de se salvar o velho
Colégio de S. Jerónimo, com o seu claustro do século XVI, e a sua bela escadaria
interior - exemplar único em Coimbra - deixando ali algo do que tão querido é à
história de Coimbra, e tanto viria a valorizar o bloco universitário excessivamente
modernista nas suas novas construções, para só por si coroar o alto da Colina que
foi o berço da cidade?»
Dois anos decorridos, Bissaya Barreto, que discordava dos princípios que
regiam a CAPOCUC nesta matéria e preferia ver o hospital escolar construído de
raiz em sítio amplo, enquanto nas velhas instalações da Alta se manteria, após
obras de renovação, o hospital civil, iniciou uma campanha subordinada ao lema

Coimbra precisa de ter um Hospital-Faculdade, Coimbra precisa de ter um
Hospital-Cidade, que viria a manter até 1959:
Aqui d'EI-Rei, aqui d'EI-Rei! Foi o grito, que surgiu aflitivamente
quando me contaram a conversa havida, com um ilustre Senhor, que há-de ser ouvido sobre o futuro Hospital-Faculdade; dizia assim: «é preciso

150

destruir, demolir, arrasar, planificar a Colina, e criado assim espaço...
construir!»
Estão a ouvir bem? O Colégio de S. Jerónimo, o Colégio das Artes, as
escadarias, lindíssimas que são, reduzidas a camartelo! É lá possível??
Para que se fez tão pequeno o Sobral Cid?166
E era tal a importância das suas opiniões que, a 3 de Outubro de 1958,
Manuel de Sá e Mello se viu compelido a rebatê-las perante o ministro das Obras
Públicas, insistindo na necessidade das demolições e no escasso valor patrimonial
dos colégios. A resposta de Eduardo Arantes e Oliveira, exarada no dia 8, travou o
ímpeto destrutivo da CAPOCUC e repôs o valor artístico dos imóveis:
O que está no meu pensamento em relação à adaptação do Hospital
de São Jerónimo e Colégio das Artes a instalações do hospital-escolar
não parece harmonizar-se bem com o sentido da informação.
Não estou, com efeito, preparado para aceitar a solução de uma
demolição maciça das construções actuais ou de partes importantes
delas. Trata-se de edificações valiosas e em muitos aspectos com
interesse arquitectónico.
Adaptar, acho bem. Demolir para reconstruir dentro de um plano
166

livremente traçado, parecer-me-ia mal.
Deve pois procurar-se uma solução dentro da orientação geral que

Bissaya Barreto, Subsídios Para a História,

vol. IV, p. 78. Texto originalmente publicado
no Diário de Coimbra de 4 de Maio de 1958.

fica esboçada, reservando para as alas novas a satisfação dos desejos de

167

planeamento e execução sem sujeições ao que existe.157

Hospitais: projecto do Arq.Walter Distei.

AUC, processo 232a da CAPOCUC -
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O destino dos Colégios de S. Jerónimo e das Artes, claramente traçado desde
1943, começou assim a mudar graças ao ministro das Obras Públicas. Entretanto,
como o Sísifo da mitologia, condenado a ver a pedra rolar pela montanha abaixo
depois de a conduzir esforçadamente quase até ao topo, Walter Distei continuava
a elaborar anteprojectos.
Após quase duas décadas de estudos, a Direcção da Faculdade de Medicina
100
O Colégio de São Jerónimo, à direita da
Escadaria Monumental, sobreviveu depois
de uma intensa campanha de Bissaya

estava pronta a reconhecer os erros cometidos na Alta, mas permanecia
simultaneamente incapaz de obstar ao que se preparava, com a sua colaboração,
nos Colégios de S. Jerónimo e das Artes. Em ofício dirigido a Eduardo Arantes e

Barreto na imprensa e de se ter verificado

Oliveira, o director, Augusto Vaz Serra, deu corpo a este paradoxo: eximiu a nova

a exiguidade do espaço reservado para

geração das culpas sem aceitar que o pecado original advinha da localização da

os hospitais.

Cidade Universitária.

(NATCE.)
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Colégio de São Jerónimo. Bissaya Barreto,

Inesperadamente, em 1966 e 1967, quando no terreno já decorriam
trabalhos

preparatórios,

o

empreendimento

foi

abandonado.

As

sondagens

começaram em Novembro e de imediato Bissaya Barreto desencadeou no Diário

que defendeu denodadamente a

de Coimbra um ataque contra o que, muito acertadamente, considerava uma

preservação deste imóvel, insistiu no valor

demolição dos Colégios de S. Jerónimo e das Artes. Nesta campanha, além de

patrimonial dos portais e da escadaria.

aspectos de índole técnica e política, destacou o «crime de lesa Arte» que se

(NATCE.)
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estava preparando e que destruiria «peças de rara beleza umas, de grande valor
funcional outras...»168 Para ampliar o impacte na opinião pública, não hesitou em

Colégio da Trindade.

criticar tanto os fautores do projecto como as associações de cidadãos que, na

(NATCE.)

cidade, tinham a incumbência de defender aqueles imóveis, nomeadamente a
Associação dos Antigos Estudantes e a Sociedade de Defesa e Propaganda de
Coimbra.
A resposta da Sociedade de Defesa e Propaganda chegou a 3 de Dezembro,
pela mão do seu director, Manuel Chaves e Castro, que, num texto titubeante,
preferiu manifestar confiança nos governantes, em vez de se opor frontalmente
ao projecto em vias de execução.169 Poucos dias decorridos, Armando Carneiro da
Silva acorreu também à chamada. E, apesar de conceder «todo o apoio» a Bissaya
Barreto, adoptou o mesmo registo pouco acutilante. Escreveu tão extensamente
sobre a história dos atentados patrimoniais perpetrados em Coimbra desde o
segundo terço do século XIX que a crítica às intenções da CAPOCUC, inequívoca,
se perde nas menções à destruição das Igrejas de S. Cristóvão e de S. Bento, à
modificação profunda do Colégio de S. Tomás, à ruína da Torre de Santa Cruz, ao
estado

do

Convento

de

Santa

Clara-a-Velha,

dos

cadeirais,

tapetes

e

panejamentos do Mosteiro de Santa Cruz, às malfeitorias perpetradas na Igreja
de S. Salvador, etc., etc.. Entretanto, no que respeita à CAPOCUC, nem uma
palavra reservou para os colégios já demolidos, para a destruição dos vestígios do
castelo ou mesmo para a Igreja de S. Pedro. Ou seja, uma tão copiosa notícia
histórica apresentou as maiores lacunas em relação ao que, naquele momento,
mais importava realçar. Em termos de intervenção cívica, constituía um óbvio
falhanço porque, enquanto Bissaya Barreto apelava à recusa frontal, Carneiro da
Silva sugeria, através do longo rol de atentados, a quase inevitabilidade da perda
168

Bissaya Barreto, «Coimbra», Diário de

Coimbra, 13 de Novembro de 1966, pp. 1 e 13.
169

Manuel Chaves e Castro, «Uma carta

do presidente da Sociedade de Defesa e
Propaganda de Coimbra», Diário de Coimbra,

dos dois colégios.170
Mas foi o contrário que se verificou por acção directa de Oliveira Salazar, que,
em extensa nota datada de 14 de Julho de 1967, decidiu que devia «ser posta de
lado a hipótese de construir o Hospital Escolar sobre o actual Hospital da

n.° 12418, sábado, 3 de Dezembro de 1966,

Universidade»171. Não apresentou qualquer argumento patrimonial, cingindo-se

pp. 1 e 12.

antes a meras considerações técnicas, sobretudo a exiguidade do espaço.

170

[Armando] Carneiro da Silva, «A propósito

dos artigos "Coimbra" do Prof. Bissaya
Barreto», Diário de Coimbra, ano XXXVII,
n.° 12422, quarta-feira, 7 de Dezembro
de 1966, pp. 1 e 9.
171

AN/TT, Arquivo Oliveira Salazar, AOS/CO/IN,

pasta 17, ff. 240-254.
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O abandono do projecto, votado pelo Senado universitário em Agosto seguinte,
adquire, portanto, um valor mínimo.
Estavam assim criadas condições para valorizar devidamente os dois imóveis
da Alta. Quando se decidiu suprimir os pórticos da Praça de D. Dinis, em 1968, um
dos argumentos apresentados relacionou-se com o efeito nefasto que teriam
sobre o Colégio de S. Jerónimo.

Em 1987, com a inauguração do novo Hospital da Universidade, os Colégios
de S. Jerónimo e das Artes ficaram subitamente devolutos e à mercê de uma
apropriação algo desordenada. Impôs-se, por esse motivo, o lançamento de um
concurso de ideias, para o qual foram convidados os arquitectos Alexandre Alves
Costa, Fernando Távora, Gonçalo Byrne e Raul Hestnes Ferreira.172
O projecto vencedor, de Gonçalo Byrne, opta «por demolir quase completa
mente o Colégio das Artes, para reconstruir os planos das quatro fachadas
periféricas», por desenhar o «peristilo interior do pátio segundo uma hipótese
mais próxima do desenho original» e por «lhe encaixar três novos andares ao
nível do actual pavimento superior, ainda que à custa de um ligeiro sobre-elevamento dos telhados actuais»173. Em contrapartida, os quatro arquitectos
concordaram em instalar o Departamento de Arquitectura no Colégio de
S. Jerónimo, mantendo praticamente inalterada a sua traça e reforçando a
visibilidade da fachada poente, através da demolição da portaria e do antigo
banco de consultas externas.174

Colégio da Trindade
Situado a sul do Terreiro da Universidade, embora com um desnível muito
pronunciado, o Colégio da Trindade começou a ser construído em 1562. Em 1849,
após a extinção das ordens religiosas, uma parte do edifício e o quintal foram
vendidos em hasta pública, enquanto a igreja e o claustro (com as suas pequenas
dependências) continuaram a pertencer ao Estado, que aí instalou, até final do
século, vários serviços, nomeadamente o tribunal judicial. Em 1895, o imóvel
tornou-se integralmente propriedade particular. Nos anos trinta do século XX,
funcionava nele um colégio feminino e, na igreja e no claustro, uma loja de móveis
com a respectiva oficina.175
A primeira comissão de obras previu que o Colégio da Trindade fosse
conservado e «desafogado» graças à criação de um «espaço ajardinado» entre
ele e a antiga Faculdade de Letras. A segunda comissão não se lhe refere, o que
significa que não considerou necessária ou conveniente a sua integração nos
espaços escolares.

172

Durante as mais de três décadas em que decorreu a construção da Cidade
Universitária, o Colégio da Trindade teve projectadas duas aplicações. A primeira,

Vide AA.VV. A Alta de Volta. Concurso

para o Plano de Reconversão dos Espaços dos
Colégios de S. Jerónimo, das Artes, Laboratório
Químico e área envolvente. Coimbra, Edição

que remontava à primeira comissão e preponderou de 1942 a 1947, tinha em

do Departamento de Arquitectura da FCTUC,

vista a sua adaptação a residência para estudantes e mantinha a traça do imóvel.

1997.

A segunda, depois dessa data e sobretudo nos anos sessenta, propunha

173

alterações profundíssimas com a finalidade de instalar a Escola Superior de

requalificação dos espaços urbanos e dos

Farmácia. Por fim, cerca de 1968, tornou a pensar-se nele para residência.

Domingos Tavares, «Concurso para a

edifícios. Piano Gonçalo Byrne», Monumentos,
Lisboa, n.° 8, Março de 1998, p. 92.

No entanto, o edifício nunca chegou sequer a ser expropriado. A igreja ruiu já
174

após a realização do 1.° Encontro sobre a Alta de Coimbra, em 1987, onde foi
lembrado o seu péssimo estado de conservação.176
Os

projectos

arquitectónicos

mais

No entanto, além das construções na

encosta, propostas por todos os concorrentes,
Fernando Távora projectou um corpo anexo

significativos

teriam

conduzido

ao

desaparecimento do colégio. O plano de Vaz Martins, realizado em 1958 e 1959,
propunha a construção de um imóvel elevando-se «a oito e nove pisos, em cerca
de 70% da sua superfície, cércea que, do lado nascente, chega a atingir
aproximadamente trinta e cinco metros acima do nível do passeio».177

com três pisos.
175

António de Vasconcelos, ob. cit., pp. 242-243;

V. Correia e A. N. Gonçalves, ob. cit., p. 144;
Octaviano de Sá, Nos Domínios de Minerva,

2 a ed., Coimbra, 1941, pp. 139-143. Muitas
outras actividades decorreram no seu seio.

Perante um edifício «tipo Torre», ultrapassando «cerca de vinte e cinco
metros o nível do Terreiro do Paço das Escolas», a CAPOCUC deliberou atribuir a

Octaviano de Sá refere o funcionamento de um
teatro na igreja. Aqui esteve também a sede da
Associação Académica entre 1890 e 1906.

Cristino da Silva a concepção de um novo projecto. A solução, apresentada em 30
17b

de Junho de 1965, mantinha intocado o Colégio da Trindade, uma vez que o
imóvel para a Faculdade de Farmácia seria construído na Couraça de Lisboa,
sobranceiro

ao

Jardim

Botânico,

recorrendo

à

expropriação

de

particulares. Em frente do colégio, o largo seria completamente renovado,

prédios

Carlos Luís Valente e Carlos Manuel

Madeira, «O museu imaginário», Alta de

Coimbra. História - Arte - Tradição, p. 124.
177

CAM, Espólio Cristino da Silva, CS 76-2 -
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funcionando como «um vastíssimo terraço ou adro» que ligaria «com o Terreiro
da Universidade por meio de um escadório monumental» que se desenvolveria
sobre a Rua da Trindade». Mas também este projecto ficou sem continuidade.
Com a ampliação das instalações de Farmácia para a Casa dos Contadores
não morreu a ideia de incluir o Colégio da Trindade na Cidade Universitária.
Em 1968, continuava a pensar-se na sua «aquisição para residência de estudan
103

tes». Tristemente, o edifício manteve-se abandonado até ao desabamento da igreja.

O Convento de Sant'Ana e a cadeia
penitenciária foram integrados numa zona
de expansão da universidade nos anos
cinquenta e sessenta.

Cadeia penitenciária

(NATCE.)

Depois do saque a que foi submetido em meados do século XIX, a demolição
104
A Alta em final dos anos quarenta, com a

tornou-se o destino quase inevitável do Colégio de Tomar, situado fora da Alta.
Pensou-se construir ali um cemitério, mas foi vendido a um particular em 1852 e

Faculdade de Letras em adiantada fase de
construção. À volta deste edifício, no
sentido dos ponteiros do relógio, a

de novo adquirido pelo Estado, em 1873, para no local construir uma cadeia
penitenciária.178

Biblioteca Geral, o Paço das Escolas, a

Durante os primeiros quinze anos de actividade, a CAPOCUC não considerou

Casa dos Meios, o Museu Machado de

a possibilidade de estender até aqui a Cidade Universitária, embora um olhar

Castro e o Largo da Sé Nova.
(NATCE.)

atento mostrasse ser esse um dos locais que, pela sua proximidade, melhor se
prestaria ao alargamento das instalações escolares. Foram precisos vários anos
para que essa hipótese fosse efectivamente encarada.
Em 5 de Abril de 1956, o Centro Universitário de Coimbra da Mocidade Portuguesa
contestou a edificação de residências estudantis em Santa Clara e defendeu, em
alternativa, o sítio da cadeia, «hipótese sumamente interessante» por se localizar
«a cinco minutos da Universidade, a pé, ficando praticamente enquadrado pelos
dois locais onde tradicionalmente o estudante se acolhe na época de preparação
para os exames: o Jardim Botânico e o Parque de Santa Cruz».179
A cadeia entrou oficialmente no âmbito da Cidade Universitária pouco tempo
depois. Em parecer de 19 de Março de 1957, o Conselho Superior de Obras
Públicas considerou que o Plano Regulador de Coimbra, elaborado por Antão de
Almeida Garrett, deveria prever a ampliação das instalações universitárias. Para o
efeito, este urbanista sugeriu a penitenciária e o antigo Convento de SanfAna.180
O problema das residências académicas estava na ordem do dia. Na
informação prestada em 3 de Outubro de 1957, a CAPOCUC sugeriu que a sua
construção deveria efectuar-se nos «terrenos da actual Penitenciária, dada a sua
óptima

situação

e

proximidade

da

Cidade

Universitária

e

Instalações

Académicas». O despacho ministerial aprovou a ideia, realçando porém os
obstáculos. Apesar de estarem em curso conversações com o ministro da Justiça,
a remoção da penitenciária demoraria pelo menos cinco ou seis anos.
Sem especificar qualquer uso, Augusto Louza Vianna considerou conveniente,
a 6 de Março de 1965, reservar a penitenciária para uma futura expansão da
Cidade Universitária, cada dia mais necessária devido ao aumento do número de
178

António de Vasconcelos, Escritos Vários,

vol. I, pp. 248-255;
Carlos Veloso, «O desaparecido colégio

alunos, chegando a realizar-se estudos com essa finalidade.
Entretanto, a ideia de construir residências académicas parecia ter sido
substituída pela do hospital. Em 14 de Julho de 1967, ao mesmo tempo que

universitário conimbricense da Ordem de Cristo»,

in: Pedro Dias (coord.), Actas do Colóquio

determinou o abandono do projecto de construir o hospital sobre os escombros

«A Universidade e a Arte (1290-1990)»,

do Colégio das Artes e de S. Jerónimo, Oliveira Salazar considerou razoável a ideia

Coimbra, IHAda FLUC, 1993, pp. 17-33.

de o edificar no Convento de Sant'Ana ou na Penitenciária. «O inconveniente que
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Mocidade Portuguesa.
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Lusitano dos Santos, Planos
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Coimbra, Museu Nacional de Machado
de Castro, 1983, p. 54.
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AN/TT, Arquivo Oliveira Salazar, AOS/CO/IN,

pasta 17, ff. 240-254.
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em qualquer caso daí adviria - escreveu o presidente do Conselho - era o da
demora da construção do Hospital, pois que seria necessário aguardar as novas
construções para os referidos serviços.»181
As diversas sugestões quanto ao uso escolar da penitenciária tinham
implícita a ideia de que o edifício, hoje apreciado em termos arquitectónicos e
culturais, deveria desaparecer devido à sua fealdade. Em Março de 1962, o Diário

de Coimbra publicou uma vista aérea da cidade onde, de acordo com a legenda,

se vislumbrava «ao fundo, por detrás do monstruoso edifício da Penitenciária, os
Arcos do Jardim e a Cidade Universitária»182. Motivado pelo desejo de defender
os Colégios de S. Jerónimo e das Artes, Armando Carneiro da Silva foi ainda mais
impiedoso. Em vez de construir aqui os hospitais, este estrénuo defensor do
património conimbricense considerou, em 1966, «mais lógico» instalá-los «na
zona da Cadeia Penitenciária, edifício desgracioso e impróprio do local - esse sim

a merecer demolição»183.

Convento de Sant'Ana
O Convento de Santa Ana, situado nas proximidades do topo poente do
aqueduto, foi edificado entre 1600 e 1610. Depois da extinção das ordens
religiosas femininas, o imóvel ficou vago. Em 1895, Costa Simões projectou a
construção de instalações hospitalares no terreno anexo ao convento, que se
estendia desde a Alameda do Jardim Botânico até ao Penedo da Saudade e à
cerca do Convento de Santa Teresa. O edifício conventual não seria, contudo,
sujeito a modificações. O plano não teve sequência e uma década depois
procedeu-se à sua adaptação a quartel militar. Para receber o regimento de
infantaria n.° 12, modificou-se «a orgânica primitiva das celas bem como as janelas»,
mas o «esquema geral» não foi alterado.184 Da simplicidade geral, ressaltavam dois
portais ornamentados, um dos quais passou para o Museu Machado de Castro.
Tal como aconteceu com a penitenciária, a ideia de atribuir um uso escolar ao
antigo Convento de Sant'Ana, surgida ainda nos anos quarenta, afirmou-se na

182

década seguinte sem nunca chegar a efectivar-se. Em 1945, perante a dificuldade

espaços livres», Diário de Coimbra, ano XXXII,

de construir uma clínica na Alta, Cottinelli Teimo levantou a hipótese de a instalar

«O Bairro da Cumeada oferece amplos

n.° 10730, segunda-feira, 19 de Março de
1962, p. 1. Itálico nosso.

no Convento de Sant'Ana. E em 1947 corria entre os estudantes que a CAPOCUC
183

se

propunha

aqui

construir

as

reclamadas

residências.185

No

entanto,

a

[Armando] Carneiro da Silva, «A propósito

dos artigos "Coimbra" do Prof. Bissaya

possibilidade de expandir a Cidade Universitária para aqueles dois edifícios foi,

Barreto», Diário de Coimbra, ano XXXVII,

como acabámos de observar, geralmente ponderada em conjunto.

n.° 12422, 7 de Dezembro de 1966, p. 9.

Nos anos sessenta, teve apoio ministerial a sugestão de construir na «cerca
do Hospital Militar» o Instituto de Física Nuclear e de Química Nuclear e Radioquímica. Em 6 de Março de 1965, Augusto Louza Vianna aceitou a conveniência
de reservar o Convento de Sant'Ana para uma futura expansão da Cidade Universi

Itálico nosso.
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A. A. da Costa Simões, Elaboração do

Projecto do Novo Hospital de Coimbra.
Coimbra, 1901; V. Correia e A. Nogueira
Gonçalves, Inventário Artístico..., 1947, p. 89.

tária, cada vez mais necessária devido ao crescimento constante da população

185

escolar. O antigo Convento de Sant'Ana continua ao serviço do exército.

blicas"?», Via Latina, Coimbra, 10-6-1947, p. 7.

Eugênio Padilha, «"Residências" ou "Repú
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_3.__________________________
A arquitectura tradicional da Alta
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Desprezo

Rua de São João, ligando a Praça da Porta
Férrea ao Museu Machado de Castro.
Ao fundo, o Arco do Bispo.
(NATCE.)

O primeiro esforço de valorização da arquitectura não erudita da Alta deve-se ao inventário artístico de António Nogueira Gonçalves, realizado já com as
demolições em curso e em parte influenciado por elas.186 Ao observar prédios
comummente negligenciados, verificou que «o fundo construtivo das habitações
corresponde a um tipo de casas que apresenta, como característica própria, as
janelas de avental rectangular. Correspondem à segunda metade do século XVI, a
todo o XVII e ainda aos começos do século XVIII, isto é, ao período principal de
construção dos colégios universitários; a mesma febre de obra colegial deu-se,
sob uma forma renovadora, nas habitações particulares.»187 Tantas foram as
residências construídas, escreve em 1947, «que ainda hoje predomina um
ambiente seiscentista na cidade velha».188
Estas considerações, embora extensíveis a toda a cidade, levam-nos a concluir
que as demolições apagaram o sinal mais visível do dinamismo urbano induzido
pela instalação definitiva da Universidade. Como bem refere Nogueira Gonçalves,
cujo olhar se detém em meados do século XIX, está em causa, não o «valor
individual», mas o «conjunto». Infelizmente, as demolições precederam o
processo de valorização da arquitectura popular. Na realidade, à luz do que se
passou com alguns colégios e com a Igreja de S. Pedro, é legítimo perguntar se o
inverso teria alterado alguma coisa.
Em finais do século XIX, uma visita guiada pela Alta permanecia invariavel

186

Distinguimos o nome de António Nogueira

mente cega a tudo o que não fosse erudito. A observação contemplava os grandes

Gonçalves porque, devido ao seu inesperado

edifícios e desprezava o conjunto urbano. No roteiro de A. C. Borges de

falecimento, Vergílio Correia apenas pôde

Figueiredo, em rigor, a arquitectura tradicional não existe.189 A cegueira aos

escrever a introdução. Podemos contudo
presumir que, atendendo ao menosprezo que

conjuntos urbanos era corrente nesse tempo.

votava à arquitectura popular de Coimbra, não
estaria nos planos de Vergílio Correia conceder
uma atenção tão grande como a que afinal
dedicou António Nogueira Gonçalves.
187

V. Correia e A. Nogueira Gonçalves,

Inventário Artístico..., 1947, p. 174.
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O tópico da degradação

António Nogueira Gonçalves, «Motivos

de arte e arqueologia. A casa do arcipreste

O crescimento urbano contribuiu para definir uma zona histórica, mas, até

Amaral», Diário de Coimbra, Coimbra,

meados do século XX, mesmo as pessoas mais cultas desprezavam a arquitectura

ano XVIII, n.° 5435, segunda-feira, 9 de Junho

tradicional. As descrições antigas de Coimbra mostram-nos uma cidade paradoxal.

de 1947, p. 1.
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A. C. Borges de Figueiredo, Coimbra Antiga

e Moderna. Lisboa, Livraria Ferreira, 1886.

Vista de longe, apresenta-se harmoniosa, encimada pelos edifícios universitários, com
o casario descendo pela colina. No interior, «a par de algumas ruas e largos elegantes
ou de boa aparência, e dos seus ricos monumentos e edifícios», evidenciam-se «ruas

190

Augusto Mendes Simões de Castro, Guia

Histórico do Viajante em Coimbra e Arredores.
Coimbra, Imprensa da Universidade, 1867, p. 5.
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tortuosas, estreitas, íngremes, e casas acanhadas». Assim escreveu Augusto Mendes
Simões de Castro em 1867190 e assim pensaram outros, antes e depois dele. Uma

composição do Palito Métrico lembra que se a vista pode «embebedar por fora», por
dentro o viajante «lhe achará o pão bolorento».191 Antão de Vasconcelos, em final do
século XIX, ressalvando sempre a beleza dos arredores, definiu-a como «uma cidade
de vinte e cinco a trinta mil almas, antiga, mal construída, com ruas estreitas,
abundância de becos, vielas, tudo mal calçado, tosco e desasseado».192
Num soneto publicado em 1930, Alberto de Oliveira refere-se aos «casebres
toscos, de mesquinhas celas», aos «velhos pardieiros» que formam o casario da Alta,
e diz não acreditar «que em qualquer outra cidade universitária se possa observar
mais agudo contraste entre a pobreza e nudez primitivas das casas dos estudantes e a
exaltação e prodigalidade mental e sentimental de tantos que nelas se alojam».193
Não surpreende, por isso, que nas menções aos quarteirões demolidos um dos
tópicos mais recorrentes seja o do envelhecimento e o da falta de condições dos
prédios residenciais. Uma ideia comum e talvez preponderante dispõe-se a ver na Alta
uma soma de edifícios insalubres e periditantes. «Ruas da Alta, envelhecidas da
legenda na correnteza das fachadas, casas tolhidas de decrepitude», escreveu Vergílio
Ferreira em Até ao Fim.m Em resposta à exposição de cinquenta e cinco proprietários
e inquilinos, elaborada pelo advogado Sousa Martins, o perito em expropriações
Alexandre de Vasconcelos e Sá traçou um quadro perturbante das condições sanitárias
da Alta demolida. Estava-se em Novembro de 1943.195 Dos cinquenta e seis prédios
cujo valor de indemnização foi contestado, trinta encontravam-se velhos ou mal
conservados, sete pessimamente conservados e um em ruína; quarenta apresentavam
pequeno pé-direito; e quarenta e três não dispunham de casa de banho.
Exagerando desmesuradamente as deficientes condições de habitabilidade dos
prédios demolidos na Alta, o presidente da Câmara Alberto Sá de Oliveira considerou,
em 1950, que eles «eram na sua grande maioria casebres anti-higiénicos e
sobrepovoados».195 Mas, o vice-reitor José Carlos Moreira foi ainda mais longe ao
saudar, três anos depois, «o camartelo que reduziu a poeira aquelas pocilgas»197.
Em 1958, Manuel de Sá e Mello adoptou o discurso higienista: a área em causa
encontrava-se «ocupada na sua maior parte por vetustas edificações que embora
impregnadas de um certo sabor romântico em nada se compadeciam com as
condições mínimas de segurança e salubridade exigidas nos tempos actuais nos meios
urbanos». E invocou malefícios morais para os destruir, argumento que mais ninguém
se atreveu a utilizar: «Efectivamente, nas casas em referência, habitavam e ainda
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Palito Métrico e Correlativa Macarrónea

Latino-Portuguesa. Coimbra, (Coimbra
Editora?), reimpressão da edição de 1942,
p. 350.

habitam presentemente nas que restam, numerosas famílias apinhadas em precárias

192

condições, em reduzidos quartos e cubículos, privados da mais elementar higiene e

-Carochas. Porto, 1920, p. 27.

conforto. Além do problema de carácter social, respira-se nesse meio, outro, de
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natureza moral, derivado da promiscuidade ambiente, que urge pôr termo em nome

Últimos versos. Porto, Edição de Maranus,

do bem-estar geral da população citadina.»198 O próprio padre António Nogueira

Antão de Vasconcelos, Memórias do Mata-

Alberto de Oliveira, Coimbra Amada.

1930, pp. 64-65 e 108, poema intitulado
«Casas da Alta».

Gonçalves, na palestra proferida em 1987, considerou justificável o «desaparecimento
de alguns trechos de casas, por não possuírem condições de habitabilidade e
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Vergílio Ferreira, Até ao Fim. Lisboa,

Círculo de Leitores, 1988, p. 122.

segurança».199
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«O bairro da Fonte do Castanheiro [...]»,

Tudo aponta para o mau estado geral do parque habitacional da Alta.
A reportagem fotográfica constituída por A Velha Alta... Desaparecida, várias outras
opiniões e alguma documentação escrita impedem-nos, contudo, de absolutizar tal
ideia. Etienne de Groèr, por exemplo, no Anteprojecto de Urbanização e Embeleza

Diário de Coimbra, 28 de Abril de 1950, p 5.
197

Velna Gomes e Jaime Ataíde, «O Senhor
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mento e Extensão da Cidade de Coimbra, do início dos anos quarenta, considera que

Coimbra, ano XIII, n.° 66 e 67, 22 de Maio

as ruas mais antigas dos bairros da Sé Velha e da Sé Nova, embora estreitas, «são

de 1953, p. 1.

quase sempre pitorescas, agradáveis e mesmo higiénicas». Estas considerações
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urbanísticas acompanham uma valorização das qualidades dos prédios: «a pequena

de casas económicas para famílias modestas.

densidade e a altura reduzida das suas construções, a sua disposição em anfiteatro

Assim justificava a construção de um bairro

(AUC, processo 551 da CAPOCUC - Novo
bairro em Coimbra. Expediente.)

sobre uma colina, e o número considerável de pequenos jardins e de espaços não
199

construídos tornam o bairro relativamente higiénico e agradável. Por conseguinte o
nosso arranjo deve-se limitar a conservá-lo200 no seu estado actual à excepção dos

Manuel Augusto Rodrigues e Mário Nunes,

Alta de Coimbra na Óptica Cultural de
Nogueira Gonçalves. Coimbra, 1987, p. 342.

interiores e exteriores, que necessitem de reparações.» O mau estado construtivo não
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justificava, na sua perspectiva, a imediata demolição. Pelo contrário, nas obras que

em geral.

Etienne de Groèr refere-se ao bairro alto
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fosse necessário empreender, as casas deveriam «conservar exactamente o seu
carácter e a harmonia dos estilos actuais. Numa palavra: este bairro, que encaramos
como um bairro-museu emoldurando o palácio universitário do seu vértice, é
necessário conservá-lo preciosamente para os tempos futuros.»201
E não é sem alguma surpresa que lemos, no relatório da primeira comissão de
obras da Cidade Universitária, considerações similares acerca das excelentes
106

«condições de salubridade do Bairro Alto»:

Antiga Faculdade de Letras,
Alameda de Camões e o Paço das Escolas
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tortuosas
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de meados da década de 1870.

construções, o bairro tem aspectos realmente pitorescos, e o seu grande

(Colecção Alexandre Ramires.)

declive não só promove uma rápida evacuação dos esgotos, mas ainda
permite que as moradias gozem de boa exposição ao sol.
A Couraça de Lisboa, os Palácios Confusos, a encosta que da Sé
Velha se estende para o norte, são magníficos locais de construção
debaixo do ponto de vista higiénico.202
A surpresa é ainda maior quando vemos ser ponderada a possibilidade de os
prédios desta zona serem adaptados a residências para estudantes. As casas «mais
velhas e depreciadas» seriam demolidas para, no seu lugar, serem construídas outras
novas. «Noutros casos, tratando-se de prédios aproveitáveis, bastaria, para os
transformar em residências, introduzir-lhe, depois de adquiridos, as beneficiações
reputadas necessárias.» As novas construções respeitariam a irregularidade dos
alinhamentos, salvo nos casos em que se impusessem «pequenas rectificações» para
«facilitar o acesso do ar e da luz nas ruas mais estreitas». No exterior, «procurar-se-ia,

201

Etienne de Groér, ob. cit., pp. 13 e 55.

202
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tanto quanto possível, reconstituir a arquitectura do passado, no que ele tivesse de
mais típico e interessante, inclusivamente aproveitando cantarias e outros materiais

«Revolução Urbanística» no Estado Novo,
pp. 267-268.
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provenientes de demolições. Desta forma, a construção das novas moradias
representaria também a reconstituição de uma cidade antiga - lê-se no relatório -,

e, a verdade é que o Bairro Alto se presta admiravelmente a esta reconstituição, que
seria um motivo do mais alto interesse para a cidade, e daria à vida académica um
quadro admirável. Com efeito, a noção do amor pelo passado, que essa reconstituição
representaria, seria, só por si, uma lição para os estudantes, de transcendente
importância para a sua formação espiritual.»
Estas palavras demonstram que a reconstituição da arquitectura do passado,
proposta pela primeira comissão, merece sérias reservas, uma vez que denota um
intuito excessivo de intervenção, mais sensível ao pitoresco do que à autenticidade.
No entanto, constituem, por largas décadas, com o texto de Etienne de Groèr, uma
rara valorização da arquitectura tradicional.
A leitura de notícias sobre as demolições da Alta mostra que, para um dado
quarteirão, a generalidade dos jornalistas nunca sublinha a existência de edifícios
sólidos e higiénicos, mas também nunca afirma que são todos maus. Nas referências
gerais e mais ou menos vagas, a acentuação das deficientes condições de
habitabilidade visa justificar as demolições. Em Setembro de 1943, do quarteirão
situado entre a Rua das Parreiras e a da Trindade subsistia apenas uma casa.Tratava-se, para o Diário de Coimbra, de um mero pardieiro, cujo desaparecimento fora
travado por um embargo não especificado. No entanto, lendo a Gazeta de Coimbra,
conclui-se que estava em causa uma janela manuelina, que se deliberou transportar
para o Museu Machado de Castro!
Uma questão se deve portanto colocar: que circunstâncias existiam nos anos
quarenta que impediram a valorização da arquitectura popular? As demolições na
Alta de Coimbra iniciaram-se oito anos depois de em Lisboa, sob a direcção de
Matos Sequeira, se ter procedido à reconstituição da «Lisboa Antiga» e passados
cinco anos sobre o concurso da «aldeia mais portuguesa de Portugal». Que arquitectura
popular era a de Coimbra que não mereceu a distinção que estes factos supunham?
Ou melhor: que factos eram estes que não se traduziram no respeito pela arquitectura
tradicional da Alta?
O ideário ruralista do regime predispunha a apreciar o pitoresco da arquitectura
aldeã, não a citadina. Enquanto a primeira, confundida no mito da «casa portuguesa»,
atraía os discursos laudatórios, a segunda, frequentemente degradada, desaparecia
debaixo do problema do alojamento das classes mais desfavorecidas.
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A Alta demolida

Quando Oliveira Salazar lançou a ideia de reconstruir a Universidade e as obras
arrancaram, alguns estudantes (muitos estudantes?) acreditaram que estava prestes a
resolver-se a carência de espaços escolares e as precárias condições de residência.
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da Sé Nova. Todos os prédios particulares

Recordemos que a escassez de casas de banho completas obrigava uma parte
considerável da Academia a recorrer aos balneários do hospital, mediante preços

deste largo foram demolidos.

negociados pela Direcção-Geral da Associação Académica. A resolução destes

(NATCE.)

problemas não podia ser adiada. E foi neste clima favorável que o Estado Novo
avançou com o projecto de construção de uma cidade universitária. A longa

109
Planta com indicação do número de pisos
dos prédios particulares demolidos no
âmbito da Cidade Universitária.

convivência entre a Academia e a população futrica estava prestes a transformar-se
em claro antagonismo. A amálgama de edifícios escolares com prédios residenciais,
lojas e oficinas tornou-se subitamente inadequada.
Até 1941, a supremacia crescente da actividade universitária nunca colocou em
causa as demais funções urbanas. Como já escrevemos noutro lugar, a existência
manifesta de um núcleo escolar em torno do Paço das Escolas, da Rua Larga e dos
Largos do Castelo, da Feira e do Museu não diminuiu a envolvência não-universitária.
Ao contrário do que pretendeu e em grande parte realizou o Estado Novo, durante
séculos não houve segregação das zonas residenciais. A vizinhança entre os locais de
ensino e os quarteirões de habitação, associada à dispersão dos colégios e dos
próprios estudantes, implicava as zonas mais afastadas da Alta na actividade
universitária sem que, no seu núcleo, fosse sentida qualquer necessidade de
isolamento. Mas o plano de Cottinelli Teimo, no seguimento de sugestões anteriores,
assumiu a ideia de monofuncionalizar a área universitária.
Até 1941, as instalações escolares encontravam-se dispersas no seio de uma
zona residencial. De acordo com o relatório da primeira comissão de obras (1934-1936), dentro da área de intervenção, estimada em 185 719 m2, as ruas e os jardins
públicos ocupavam 54 056,5 m2, os imóveis universitários 68 831,75 m2, os edifícios
do Estado não pertencentes à Universidade 28 150,75 m2 e as propriedades
particulares (Colégio dos Grilos incluído) 34 680 m2. Se excluirmos as ruas e jardins
(aliás, o único mencionado é a designada Alameda de Camões), verifica-se que dos
131 662,5 m2 de área ocupada, 26,34% detinha prédios particulares.
Os autos de avaliação dos prédios expropriados e os dados compilados para
achar o valor da indemnização permitem compor um quadro geral da Alta demolida,
sobretudo quanto ao número de andares e à actividade comercial e artesanal.
Não dispomos, contudo, de informações acerca dos blocos da quarta fase, designados
pela CAPOCUC com as letras T, U eW.
O número de pisos não estabelece automaticamente a altura dos prédios, que
depende consideravelmente do pé-direito. Dois prédios contíguos na Rua do Marco da
Feira, cujo aspecto se pode observar em A Velha Alta... Desaparecida (página 28),
embora com os mesmos quatro pavimentos, apresentam uma diferença de altura
correspondente a um piso. Este fenómeno é corrente em toda a área. Por outro lado, a
existência de caves, sótãos e águas-furtadas também cria algumas dificuldades.
Negligenciando as diferenças de pé-direito e tomando como pavimentos os sótãos e
águas-furtadas (mas não as caves), elaborámos uma planta que sintetiza a feição
geral da Alta demolida. Dos 202 prédios destruídos, quase metade tinha quatro pisos
e 94% entre três e cinco.
Um estudo apresentado em 1987 concluiu pelo predomínio, na globalidade da
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Alta, de edifícios com três, quatro e mais pavimentos.203 Mas convém sublinhar que,

Paula Santana Rodrigues Margarido,

devido ao forte declive, este número varia dentro do mesmo imóvel. Num arruamento

«Estrutura funcional e sócio-económica

pode apresentar um ou dois pisos, enquanto na outra face, voltada para outra artéria,

da Alta de Coimbra», Alta de Coimbra.
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atinge três ou quatro pisos. Isto acontecia nos prédios que se situavam entre o Largo
da Feira e o Largo de S. João.

PRÉDIOS DEMOLIDOS DURANTE AS OBRAS DA CIDADE UNIVERSITÁRIA,
SEGUNDO O NÚMERO DE PISOS
N.° de pisos

Número

Percentagem
0,5

Um

1

Dois

10

5,0

Três

46

22,8

Quatro

95

47,0

Cinco

49

24,3

Seis

1

TOTAL

202

0,5
100,1

Fonte: processo 22 da CAPOCUC - Relatório das expropriações realizadas, 1 .a fase.

Não é possível traçar uma regra de variação da altura dos prédios, embora pareça
evidente que os prédios mais baixos se situavam sobretudo em frente do Colégio da
Trindade, junto à Alameda de Camões, nas Ruas de S. Pedro e do Guedes e nalguns
trechos da Rua de S. Jerónimo. As volumetrias superiores encontravam-se,
aparentemente, na Rua do Marco da Feira e no Largo da Feira, com a maioria dos
prédios atingindo o quarto andar. A regra mais notória parece ser, contudo, a da
diversidade, que atinge todas as ruas e por vezes imóveis contíguos.

161

As indemnizações apresentam grandes variações dentro da mesma rua, o que
significa que, apesar das arbitrariedades, preponderou mais o valor construtivo do que
o locativo. A análise da relação entre os quantitativos e as áreas construídas revela
uma menor valorização dos quarteirões ao fundo da antiga Faculdade de Letras e a
norte da Alameda de Camões, o que denota um pior estado de conservação. O bloco
T, delimitado pelas Ruas da Trindade, de S. Pedro e dos Militares (não considerado nas
110
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plantas que acompanham este capítulo, por falta da respectiva documentação da
CAPOCUC), apresentava uma avançada degradação, como se verifica nas fotografias
constantes de A Velha Alta... Desaparecida. A pobreza destes quarteirões e dos
circunvizinhos manifesta-se igualmente no tipo de estabelecimentos comerciais ali
existentes, restritos ao género alimentar. Os prédios mais valorizados encontravam-se
na Rua Larga, no Largo do Castelo, na Rua dos Anjos e na Rua do Borralho, apesar de
os casos pontuais se espalharem por toda a área. Por exemplo, um prédio da Travessa
de S. Pedro, avaliado em mais de 400$00 por metro quadrado de área construída
tinha à ilharga outros que não ultrapassavam os 200$00.
Toda a zona se encontrava vivificada por um activo comércio, ocupando o rés-do-chão de inúmeros prédios, vocacionado para a satisfação das necessidades diárias e
ocasionais da população. Lucília Caetano, apoiando-se em anuários comerciais e em
inquéritos directos, concluiu pela existência, na área demolida, dos seguintes
«artesãos e pequenas empresas artesanais»: em 1942, havia seis alfaiatarias, duas
modistas de vestidos, um marceneiro e restaurador, quatro encadernadores e
douradores, duas tipografias, duas latoarias, cinco barbearias e uma relojoaria;
e em 1945, resistiam ainda duas latoarias, uma modista de vestidos, um alfaiate,
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e actividades específicas da Alta: situação

um encadernador e dourador, uma tipografia, uma barbearia e uma relojoaria.204

decadente deste património urbano

De acordo com a mesma autora, havia em 1910 sessenta e sete estabelecimentos

e propostas de ressurgimento», Alta de

comerciais e artesanais na Alta destruída e quarenta e sete fora dela; em 1942, a

Coimbra. História - Arte - Tradição. Actas,
Coimbra GAAC, pp. 185-187. Como se verá a

primeira zona manteve esses números, enquanto fora dela se verificou um acréscimo

seguir, o inventário de 1942 não coincide com

de 54,5%. Não é certo que haja aqui o prenúncio do êxodo forçado, mas não podemos

o que resultou das expropriações realizadas

deixar de confrontar esta realidade com outro fenómeno interessante: a diminuição

pouco depois. De acordo com esta fonte, havia

do número de prédios transmitidos ou transaccionados durante a década de trinta.

menos um alfaiate, mais dois marceneiros,
mais uma tipografia, mais uma barbearia,

Estaremos, neste caso, em face de uma retracção dos compradores, parcialmente

mais três sapatarias e mais uma serralharia.

motivada pela notícia de grandes obras e expropriações?

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS EXPROPRIADOS
NO ÂMBITO DA CIDADE UNIVERSITÁRIA
Tipo de estabelecimento
Alimentares
Mercearias

Número
30
10

Tabernas

7

Hortaliça e fruta

7

Padarias

3

Oficinas

Número
23

Alfaiatarias

5

Encadernação

4

Sapatarias

3

Modista

2

Tipografia

1

Leitarias

2

Latoaria

2

Talhos

1

Serralharia

1

Não alimentares

19

Barbearias

6

Farmácias

3

Papelarias e tabacarias

3

Carvoarias

3

Livrarias

Marcenaria

3

Pintura

1

Relojoaria
Diversos
Pensões

1
25
11

Armazéns

8

2

Cafés e bilhares

3

Engraxadorias

1

Escritórios

1

Agências funerárias

1

Não especificado

2

Fonte: AUC, processos 22, 23 e 25 da CAPOCUC.
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Tipo de estabelecimento

A dispersão parece ser a nota mais característica do comércio e das oficinas,
apesar de uma ténue concentração na Rua Larga, Largo do Castelo e Marco da Feira.
Foram sujeitos a expropriação noventa e sete estabelecimentos, dos quais trinta
alimentares, dezanove não alimentares, vinte e três oficinas e vinte e cinco de índole
diversa (incluindo pensões, armazéns e cafés). O carácter diário de grande parte deste
comércio explica que se encontre disperso. Existem contudo algumas especificidades
que convém anotar. O Largo do Castelo, o Marco da Feira e a Rua Larga apresentavam
a maior concentração e diversidade, com predomínio para o comércio não alimentar:
pensões, cafés e bilhares, barbearias, papelarias, alfaiatarias, armazéns, etc..
Em contrapartida, quem percorresse a Rua da Trindade e seguisse pela Rua dos
Militares até ao Largo do Castelo encontraria mercearias, uma taberna, vendas de
hortaliça e fruta e, a título excepcional, uma modista, uma pensão e um armazém.
As oficinas de latoaria, serralharia e marcenaria, em número de seis, dispersavam-se
pelo Largo de S. João, Rua das Covas, Rua da Trindade e Marco da Feira. Esta última
rua agrupava, aliás, várias actividades artesanais: latoaria, marcenaria, alfaiataria e
encadernação.
Centrando o nosso olhar sobre os estabelecimentos vocacionados directamente
para o lazer e para a sociabilidade, encontramos a mesma dispersão. Se tomarmos
como eixo a Rua Larga, verificamos que as pensões, mercearias, barbearias, tabernas
e cafés, bilhares e leitarias se distribuíam, equitativamente, pelos dois lados.
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A Alta ameaçada

Estabelecido o núcleo duro da Cidade Universitária, não faltaram sugestões para
o alargar à custa de mais quarteirões. No discurso de inauguração da sede do Instituto,
na antiga Imprensa da Universidade, em 1948, Anselmo Ferraz de Carvalho convidou
111
Sé Nova e prédios do Largo de São João,
vistos das imediações do Museu Machado
de Castro.
(NATCE.)

o ministro das Obras Públicas a demolir um prédio que «perturbava» a perspectivas05
Mas já meio ano antes o jornal A Voz do Calhabé clamara de forma impressiva: «Se o
camartelo do progresso também por ali fizesse a sua passagem, camartelo que anda
tão próximo, seria prestar um alto serviço à cidade, pois o prédio em questão é
velhíssimo sem nada que o recomende e pouco habitado».206
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Rua das Covas. Os edifícios à esquerda
foram substituídos pela Faculdade de
Letras.
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quarenta, continuava na década seguinte a afectar a direcção da Associação
Académica e uma parte significativa dos estudantes. A doutrina invocada aproximava-se da que Alberto Vilaça estabeleceu em 1949 para justificar o desaparecimento do
Bairro Sousa Pinto: «Para a construção da Cidade Universitária, têm sido demolidas
tantas casas que não repugna solicitar a demolição de mais algumas a fim de
obtermos uma sede condigna da Associação Académica.»207 Entre as conclusões de
um debate promovido pela Associação Académica, em 1954, conta-se a carência de
residências. Para suprir este problema, os estudantes não encontraram melhor solução
do que construí-las na «área que compreende e envolve a Rua da Matemática e ainda
a área que circunda o Salão Trindade ao alto da Couraça de Lisboa».208 Quer dizer, por
vontade da Associação Académica, as demolições teriam alastrado em vários sentidos.
Dentro da CAPOCUC, Luís Cristino da Silva foi um dos mais fervorosos adeptos da
demolição sistemática. Igualmente em 1954, apresentou duas alternativas para a
localização do edifício da Associação Académica que previam, como vimos, a
demolição total do Bairro Sousa Pinto e dos quarteirões delimitados pelas Ruas Castro
Matoso e Alexandre Herculano, totalizando algumas dezenas de prédios. O desprezo
deste arquitecto pelo Bairro Sousa Pinto era ostensivo. Em 1959, numa informação
dirigida ao ministro das Obras Públicas, explicou que uma das consequências do
alargamento da Ladeira do Castelo seria «a redução na largura do acesso privativo a
esse Bairro. Porém, como o referido núcleo residencial apresenta um desalinhado
aspecto, mais que modesto, de características nitidamente rurais e sem qualquer
interesse arquitectónico que possa justificar a sua existência na futura entrada
monumental da Cidade Universitária, julga-se de toda a vantagem que se anteveja a
sua futura expropriação total».209 A ameaça sobre o Bairro Sousa Pinto pendeu até
final dos anos sessenta, pelo menos. Em 1967, a CAPOCUC propôs-se contratar José
Pedro Martins Barata para elaborar as novas instalações da Escola Superior de
Farmácia, a construir naquele sítio.
Mas as extensões propostas por Cristino da Silva não se limitaram ao Bairro Sousa
Pinto. Em 1965, rememorando os estudos prévios para a elaboração do anteprojecto
de um novo edifício da Escola Superior de Farmácia, com várias localizações possíveis,
considerou que a sua construção entre a Rua da Trindade e o Jardim Botânico oferecia
duas vantagens apreciáveis:«1) Acabar com os prédios inestéticos situados na frente
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da Universidade prejudicando a vista que se goza do pátio da Universidade; 2) Acabar
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com a interferência destes prédios na zona da Cidade Universitária.»210 A «necessi
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dade de saneamento e desafogo dessa caótica zona urbana» seria, deste modo,
satisfatoriamente cumprida.
Em rigor, na sua memória descritiva, a «necessidade de se procurar obter uma

Via Latina, Coimbra, n.° 37, 9 de Maio

perfeita integração da volumetria do novo edifício nas zonas envolventes da

de 1949, p. 5.

Universidade, criando-se, para o efeito, uma equilibrada e criteriosa organização
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respectivo programa». O primeiro condicionamento permitia sanear «a velha casaria
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de Lisboa, e substituí-la «pelo novo e monumental edifício universitário».
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Mas Cristino da Silva não se encontrava só. No mesmo ano de 1965, António de
Carvalho Lucas, advogado natural de Coimbra, deu-se ao trabalho de escrever ao
ministro das Obras Públicas para lhe mostrar a «imperiosa necessidade do
alargamento» da Rua da Ilha entre o Colégio dos Grilos e a Sé Velha, «tornando
possível o trânsito desafogado dum automóvel naquele percurso». Com esta obra,
beneficiaria a Sé Velha (em cujo largo desejava ver a estação superior de um elevador,
assunto candente na sua meninice, setenta anos antes), o Colégio dos Grilos e o
edifício da Imprensa da Universidade. Quanto às demolições necessárias, elas são, do
seu ponto de vista, «de pouco monte». Assim escrevia quem se intitulava «Amigo de
Coimbra, terra da minha naturalidade, que me prende pela beleza, pela história,
sentimental e cultural, e pela honra que ela desfruta, de ter os restos mortais do
Fundador da Nacionalidade e da Rainha Santa, protectora desta cidade e minha
madrinha de baptismo».211

O persistente desdém
A valorização da arquitectura tradicional da Alta demorou alguns anos a impor-se
nos meios de comunicação, e não só. As demolições iniciaram-se quase vinte anos
antes da publicação dos resultados do inquérito à «arquitectura popular», lançado
pelo Sindicato Nacional dos Arquitectos, no qual os aglomerados urbanos se
encontram praticamente excluídos. Na verdade, só na segunda metade dos anos
cinquenta é que Ernesto Veiga de Oliveira e Fernando Galhano escreveram sobre
«Casas esguias do Porto e sobrados do Recife» (1957), «Casas do Porto» (1957) e
«Telhados do Porto» (1959).212
Na falta de instrumentos conceptuais, a defesa deste património, tão facilmente
desprezado, começou pela sua dimensão memorial. O livro de Camilo de Araújo
Correia, publicado em 1989 mas referindo-se a vivências de final dos anos quarenta,
mostra como no lamento pelas demolições sobressai a presença dos colegas de
juventude. «Nunca mais esquecemos aquele sol do Pátio da Universidade que nos
aquecia do olhar frio dos mestres e das correntes de ar que são as chamadas
imprevistas e as frequências pesadas como exames finais. E aquele dédalo de ruas
estreitas a respirar mais fundo nos pátios e terreiros que eram o paraíso dos velhos,
das crianças e dos cães? E aquelas escadinhas a quebrar, de longe em longe, a
vertigem das ladeiras? E as esquinas? Não voltamos a ver esquinas como as de
Coimbra... Surgia sempre um amigo que trazia os cigarros que não tínhamos e a
anedota melhor que a nossa última.»213
Os poucos saudosos que puseram por escrito as suas mágoas no exacto momento
das demolições adoptaram o mesmo discurso. A Gazeta de Coimbra noticiou o
desaparecimento iminente de vinte e três ruas e travessas, «quase todas celebradas
pela tradição e fama dos costumes académicos», «pequeninas e esconsas ruas de um
bairro que a poesia e a saudade do romantismo quiseram que fosse o último castelo
do sonho e da lenda coimbrãs». E sem optar por nenhuma das alternativas, anunciou
que elas dariam «lugar a artérias espaçosas e arejadas», «majestosas e impo
nentes».214
A demolição de prédios situados na proximidade de monumentos de reconhecido
valor histórico e artístico continuou a animar a imprensa e, decerto, uma parte
substancial da opinião pública. Em 1956 e 1957, estando em curso as obras de

211

AUC, processo 6C da CAPOCUC.

212

Ernesto Veiga de Oliveira e Fernando

Galhano, Arquitectura Tradicional Portuguesa.
3.3 ed. Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1998,

remodelação do Museu Machado de Castro, o Diário de Coimbra considerou o
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momento oportuno para desafogara Igreja de S. Salvador, «relíquia da arte românica,
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idênticos, para que desse ao turista mais um recanto agradável.»215 Alguns meses
mais tarde, na legenda de uma fotografia mostrando a fachada nascente do Museu e
o sítio do Arco do Bispo, o Diário de Coimbra assinalou «uma velha casa a pedir
demolição imediata», mera «excrescência» de que importava libertar a Igreja de
S. Salvador.216
Neste contexto, a opinião expressa em 1958 por A. C. da Silva Basto, antigo
113
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em meados da década de 1870.
Em primeiro plano, tendas de feirantes.
(Colecção Alexandre Ramires.)

estudante de Coimbra, constitui uma valiosa excepção. Na revista Rua Larga, defendeu
que, em vez da demolição sistemática, justificada pelo mau estado sanitário, os
poderes públicos deveriam ter promovido a recuperação dos prédios, de modo a torná-los mais higiénicos e cómodos, «sem lhe perturbar a fisionomia característica do
conjunto».217
Aplicando à arquitectura tradicional o critério da antiguidade, próprio dos imóveis
eruditos, o Decreto n.° 43 073, de 14 de Julho de 1960, isolou a Casa da Nau, situada
no gaveto entre as Ruas das Esteirinhas e do Correio, e atribuiu-lhe o estatuto de
imóvel de interesse público. Tratou-se de um importante sinal de mudança. Mas foi
preciso esperar por 1963 para que o Diário de Coimbra incluísse nas suas críticas e
lamentos, não propriamente a arquitectura tradicional, mas a globalidade da Alta
demolida. Até então, defendera, isoladamente, o Aqueduto de S. Sebastião, o castelo,
as muralhas e a generalidade do património construído de maior ressonância histórica.
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sexta-feira, 31 de Agosto de 1956, pp. 1 e 5.

Na edição de 18 de Novembro deste ano, porém, ao evocar o incêndio do Colégio dos
Lóios, deplorou que as demolições tivessem feito «desaparecer conjuntos urbanísticos
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que se deveriam ter conservado e melhorado, considerada a sua tradição histórica e
fisionomia própria». O desaparecido Largo da Feira valia pelo Colégio dos Lóios e pela
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Sé Nova mas também, sobretudo, pelo «interesse e sabor tão conimbricense» do
conjunto.

Em meados da década de sessenta, a situação havia-se consideravelmente
modificado. João Corregedor, nas entrevistas que realizou para a reportagem de

O Século Ilustrado de 16 de Abril de 1966, ficou com a impressão de que ninguém
apoiou a obra da Cidade Universitária, «muito embora haja a opinião de que a maior
parte de todas aquelas casas onde habitavam os estudantes, onde havia as tascas, os
locais de reunião, deveriam ser convenientemente limpas e apetrechadas com as
mínimas condições que garantissem uma existência mais higiénica».218 E sobre o
assunto ouviu Orlando de Carvalho, Condorcet Pais Mamede e Paulo Quintela, que,
destacando os colégios e igrejas, integraram os prédios residenciais no mesmo todo.
Para o primeiro, a ausência de «mínimas condições de habitabilidade» na maioria das
casas não justificava a demolição a que foram sujeitas, «até porque não se atentou ao
valor arquitectónico e estilístico de diversas obras». Esta opinião foi compartilhada por
Condorcet Pais Mamede: os «antigos colégios, igrejas e outros prédios [...] formavam
uma zona característica e que devia ser arranjada em lugar de a deitarem abaixo».
Na mesma linha de pensamento, Paulo Quintela lamentou o desaparecimento de «um
bloco de edifícios único» na Europa e no mundo, com «prédios e igrejas valiosíssimos».
«A não ser na Inglaterra, não é possível encontrar-se outro conjunto tão valioso como
o que havia na cidade universitária de Coimbra.»219
Estas ideias foram expressas enquanto decorria uma exposição fotográfica sobre
a Alta demolida, motivo directo para a reportagem de O Século Ilustrado. Promovida
pela Sociedade de Defesa e Propaganda de Coimbra, teve a virtude de avivar a
memória dos conimbricenses e de suscitar vários comentários escritos. A mostra,
inaugurada a 19 de Fevereiro, à noite, perante as autoridades civis, religiosas e militares,
esteve patente ao público no edifício do Turismo, à Portagem, até ao dia 28.220
Abria com a Rua Larga e as vias que nela entroncavam: Rua Alberto Costa ou do
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Guedes, Rua dos Militares, Rua de S. Pedro e Rua de Mompilher. «No topo da sala,

mas o tempo não volta para trás...»,

algumas panorâmicas gerais da Alta, de que se observafva] uma, a central, mostrando-

João Corregedor, «Coimbra é uma lição,

0 Século Ilustrado, Lisboa, ano XXIX, n.° 1476,
16 de Abril de 1966, p. 35.

-nos toda a zona demolida para a construção da nova Cidade Universitária.» Havia
219

depois fotografias de todas as restantes ruas desaparecidas, da imagem de S. Jorge

Depoimentos em O Século Ilustrado,

16-4-1966, pp. 25-26. Nas memórias

que acompanhava a procissão do Corpo de Deus e de figuras típicas da Alta, como o

publicadas neste mesmo ano, Ruben A.

«vendedor de bolos da Feira dos Lázaros». Era mesmo possível, através de «uma bem

considerou as ruas da Alta «pitorescas

montada amplificação sonora, [...] ouvir os característicos pregões das vendedeiras
pelas ruas; o221 badalar das horas nos sinos da Torre e o toque da "cabra"; o garotio
em brincadeira e o chamar constante das mães; o som ronceiro dos "eléctricos"
quando subiam dos Arcos do Jardim para a Alta, etc., etc., etc..»222
No Diário de Coimbra, tanto C. S. como Carlos de Figueiredo Nunes se deixaram

como mais não havia na Europa». (Ruben A.,

O Mundo à Minha Procura, vol. II, Lisboa,
Parceria A. M. Pereira, 1966, pp. 177-178.)
220

Este era pelo menos o período previsto

para a exposição.
221

No original, encontra-se do. O mesmo

envolver pelas memórias pessoais da Alta dos anos vinte e trinta, mas este último,

acontece no início de cada uma das frases

num assomo de energia, lembrou que «os saudosistas não choram, verdadeiramente,

seguintes.

as casas onde viveram, com as escadas lôbregas cheirando a comida e a gato, os

222

quartos virados ao rio, iluminados por um claro sol». O que eles verdadeiramente

«Inaugurada a Exposição "Cidade Alta

de Outros Tempos"», Diário de Coimbra, ano
XXXVI, n.° 12137, domingo, 20 de Fevereiro

lamentam não são, na sua opinião, as casas demolidas, mas «a alegria despreocupada

de 1966, pp. 1 e 13.

dos vinte anos».223
223

Um conimbricense escreveu as suas impressões em O Comércio do Porto sem

C. S., «A propósito da Exposição "A cidade

alta de outros tempos"», Diário de Coimbra,

declinar o nome. Conhecedor das ruas ali figuradas, distinguiu as casas e os

19 de Fevereiro de 1966, pp. 1 e 9; Carlos de

estabelecimentos «onde o operário se misturava com o estudante boémio» das

Figueiredo Nunes, «Evocação da velha Alta»,

moradias de gente importante e dos restaurantes «frequentados por uma academia
mais abastada». E rematou: «Quantos como nós, alguns até mais novos, não deixarão

idem, 22 de Fevereiro de 1966, pp. 1 e 9.
224

«Uma evocação da velha "Alta"»,

O Comércio do Porto, Porto, 21 de Fevereiro de

escapar uma lágrima de saudade por tudo aquilo que ali está e foi sacrificado para a

1966, p. 2. Em 25 de Fevereiro, seis dias após a

construção do que pomposamente se chama Cidade Universitária, e não passa de três

abertura, o jornal República calculava em mais de

ou quatro edifícios.»224

quatro mil o número de visitantes. Na edição de
22 de Fevereiro, O Comércio do Porto, não
sendo tão específico, computava em «milhares
as pessoas que a têm visitado». O êxito levou
a Comissão Municipal de Turismo a anunciar
a edição de um álbum com todas as fotografias
expostas e os responsáveis a repetir a exposição
um mês depois, no Arco de Almedina.

167

_4.______________________
O Jardim Botânico, o Parque de Santa
Cruz e outros espaços arborizados

114
Jardim do Pátio da Universidade,
em 1942.
(NATCE.)

O reconhecimento do valor histórico e patrimonial dos jardins, parques e
matas foi lento e difícil. A preservação dos que envolviam monumentos
legalmente reconhecidos foi regulada pelo Decreto n.° 26 468, publicado no

Diário do Governo de 15 de Fevereiro de 1938. Mas o desprezo e a negligência
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não cessaram. Em parecer relativo a um relatório do conservador interino dos

Terreiro da Universidade, depois da

palácios e monumentos nacionais da zona de Leiria, exarado em 10 de Junho de

destruição do jardim e do observatório

1949, Raul Lino viu-se obrigado a contestar as referências à «"vegetação

astronómico.

demasiado alta e frondosa" que dificultaria a contemplação do Monumento de

(NATCE.)

116

certos pontos» e ocultaria as vistas para quem estivesse no castelo. Embora o
apelo romântico das ruínas o leve a preferir, junto às muralhas, mais as «plantas

Alameda de Camões no início dos anos

bravias» (heras, silvas, cardos, «tufos de aroeira, de murta, carrasco, rosmaninho,

quarenta.

de giestas e urzes por entre os zambujeiros selváticos») do que «mimos de jardim

(NATCE.)

burguês», a sua chamada de atenção é fundamental, atendendo à inútil
depredação por vezes registada.225

117
Arvoredo junto ao aqueduto e ao Colégio
de São Bento.
(NATCE.)

A atitude da CAPOCUC perante os espaços verdes da Cidade Universitária
não está isenta de paradoxos, que resultam da supremacia atribuída às vastas
perspectivas arquitectónicas e do reduzido valor patrimonial concedido aos
jardins e parques. As soluções preconizadas para cada um deles advêm da
proximidade de edifícios de reconhecido valor arquitectónico, do seu estatuto
simbólico e da necessidade de usar o seu espaço para novas edificações.
São portanto muito diversos os destinos conferidos ao jardim do Pátio da
Universidade, ao Jardim Botânico e ao Parque de Santa Cruz.

Jardim do Pátio da Universidade
Como escreve J. Ramos Bandeira, o terreiro da Universidade «foi, durante
muito tempo, centro de folguedo, jogando-se a choca e atirando-se com bestas,
espingardas, e pedradas...» Foi também praça de serviço e de aparato até meados
do século XIX. As imagens, fotográficas e outras, mostram que o ajardinamento
ocorreu na Primavera de 1867. Uma gravura do Observatório Astronómico e da
Biblioteca Joanina, publicada no Archivo Pittorescoem 1865, mostra-nos ainda
um terreiro. Em contrapartida, na vista inserta no Anuário da Universidade de
1867-68 aparece uma dúzia de pequenas árvores, duas das quais ainda
protegidas por cintas de madeira. Por fim, o Anuário de 1876-77 já nos
apresenta um jardim cuidado, com grande número de árvores, tendo ao centro
a araucária que sobressai nas fotografias tomadas nas primeiras décadas do
225

Vide Maria João Quintas Neto, ob. cit.,

anexos, documento 86.
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século XX. Ao longo deste período, a configuração dos canteiros não se
modificou, embora se tenham renovado as espécies arbóreas e substituído as

guardas de madeira por uma sebe. Em 1940, ouvida a opinião de Raul Lino,
cortaram-se alguns plátanos e substituiu-se por lajes a calçada à portuguesa que
circundava o jardim.226
O jardim do Pátio da Universidade foi inutilmente destruído como mera
obstrução visual: impedia, na opinião da CAPOCUC, a visão integral dos
monumentos que o circundam. Esta ideia encontra-se difundida, não sabemos se
por causa do texto fundador de Oliveira Salazar de 1937. O corte das árvores do
Pátio da Universidade e a sua conversão em terreiro foi saudado pelo Diário de

Coimbra como um desafrontamento, que, para ser completo, reclamava a
«remoção» do Observatório Astronómico. Desse modo, o largo tornar-se-ia «mais
admirável ainda do que já é, como miradouro magnífico sobre a paisagem
inconfundível das margens do Mondego».227 Poderíamos dizer, citando uma
passagem do catálogo da exposição Moderna Arquitectura Alemã(1941) sobre a
remodelação da Praça Real de Munique concebida por Troost, que «assim se
eliminou do novo recinto toda e qualquer manifestação ocasional da natureza»,
porventura na expectativa de lhe conferir, através do seu lajeamento integral,
«uma severa forma de pedra».228 Todavia, esta medida revelou-se um erro
indiscutível e por isso, poucos anos decorridos, procedeu-se de novo a uma ténue
arborização. Sem vegetação, o espaço tornara-se inóspito e inabitável sob o sol
deVerão.
A face sul do pátio foi então lajeada, à semelhança do que acontecera em 1940
nos restantes lados, mas o arranjo não se considerou concluído. Durante a visita do
ministro das Obras Públicas, em Janeiro de 1957, foram estudadas várias soluções.
O arranjo acabou por se resumir à colocação de gravilha, à plantação de árvores de
pequeno porte e à criação de uma placa enquadrando a estátua de D. João III.

Alameda de Camões
À entrada da Porta Férrea, no local hoje ocupado pelo terraço de acesso à
Faculdade de Letras, existia um espaço ajardinado com um monumento em honra
de Camões, erguido pelos estudantes em 1880, hoje junto ao Instituto de Justiça

225

e Paz. O local, conhecido por Mouraria na segunda metade do século XIII e por

anos de 1939 e 1940.

Alameda ou Largo de S. Paulo depois da construção do colégio com a mesma

227

invocação no outro lado da rua, na segunda metade do século

XVI,229

passou

então a ser conhecido por Alameda de Camões.
Cerca de 1913, limitava-se a alguns canteiros relvados e uma dúzia de

António José Soares, Saudades de Coimbra,

«Monumento a D. João III», Diário de

Coimbra, 23 de Setembro de 1949, pp. 1 e 5.
228

Rudolf Wolters, prefácio do catálogo

Moderna Arquitectura Alemã, Berlim, Editorial
Volk und Reich, 1941, p. 12. A. C. da Silva

árvores. Desconhecemos se esta feição é o resultado das diligências do reitor J.

Basto, antigo estudante, sentiu-se confrangido

Mendes dos Remédios que, neste ano, solicitou à Câmara Municipal que

ao ver a «rasoira» que por aqui passou e

mandasse «ajardinar o passeio intitulado "Largo de Camões"»230. A. Campos

reclamou, em 1958, a necessidade de reverter
a «escalvada arena» num jardim aprazível,

Rêgo lamentou, em 1942, que ele não estivesse «mais alindado e mais

sombreado, com bancos de repouso. (A. C.

convidativo». Reclamava-o, não o «mesquinho obelisco dedicado à memória do

da Silva Basto, «Recordações da Rua Larga»,

imortal cantor dos Lusíadas», mas a figura do próprio poeta e a proximidade ao
estabelecimento

universitário.231

Entaipada e convertida em estaleiro, a Alameda de Camões veio, como já

Rua Larga, Coimbra, 25 de Novembro de 1958,
pp. 573-574.)
229

J. Pinto Loureiro, Toponímia de Coimbra.

Vol. I. Coimbra, Câmara Municipal, 1960,

dissemos, a ser ocupada pela Faculdade de Letras.

pp. 37-38.
230

Manuel Augusto Rodrigues, A Universidade

de Coimbra no Século XX. Actas da Junta
Administrativa. Volume I. 1908-1916.

Arvoredo junto ao Aqueduto de S. Sebastião

Coimbra, Arquivo da Universidade, 1990,
pp. 142-143,
231

O princípio que presidiu à destruição do jardim do terreiro da Universidade

A. Campos Rêgo, «As velhas ruas

de Coimbra. A Rua Larga», Arquivo Nacional,

aplicou-se também ao arvoredo que, durante oitenta anos, cresceu até tapar o

Lisboa, ano XI, n.° 573, 30 de Dezembro

Aqueduto de S. Sebastião. Uma rara fotografia de Possidónio da Silva, obtida em

de 1942, p. 832.
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1863,232 mostra-nos o tracto de terreno recentemente plantado de árvores, que

Vista da Ladeira do Castelo em 1930,

ainda deixavam admirar a arcaria em toda a sua amplitude.

tomada do Colégio de S. Jerónimo.

Na véspera de se encetarem as obras da Cidade Universitária, as opulentas

Ao centro, o Colégio de S. Bento e,
à direita, o demolido edifício do

ramagens,

que

obstruíam

o

aqueduto,

conferiam,

em

contrapartida,

um

observatório astronómico pombalino.

indiscutível encanto e uma sombra aprazível a quem se deslocava a pé, como se

(Colecção António Ramires.)

observa nas belas fotografias de Maximino Correia e de José Rodrigues,
reproduzidas respectivamente no álbum A Velha Alta... Desapafecida e no livro

119 e120
Jardim Botânico: quadrado central.
(NATCE.)

que publicámos sobre as duas primeiras comissões de obras. Em 1958, um leitor
da revista dos antigos estudantes de Coimbra chorou «as árvores da Ladeira do
Castelo, cortadas pela raiz» e lembrou com saudade «aquelas sombras simpáticas
a tornarem menos agreste a subida»233. Foi também com desagrado que o

232

Exposta em 1999 na Cadeia da Relação do

Porto e publicada por António Sena em História

da Imagem Fotográfica em Portugal
(1839-1997), Porto, Porto Editora, 1998, p. 46.
233

António, «Carta para a Rua Larga»,

Rua Larga, Coimbra, 8-12-1958, pp. 601-602.
234

AHMC, actas das sessões da Câmara

Municipal de Coimbra de 25 de Setembro

presidente da Câmara Municipal, Joaquim de Moura Relvas, recebeu o corte das
cerca de setenta árvores, alegando o seu valor patrimonial e o facto de constituir
um elemento de referência no imaginário académico.234 A CAPOCUC, assim como
demoliu os prédios encostados aos arcos, para libertar a perspectiva do
monumento, julgou necessário proceder com o mesmo fim em relação às árvores.
O desbaste criterioso poderia ter produzido bons resultados, mas tal hipótese não
foi, ao que sabemos, devidamente equacionada.

e de 13 de Novembro de 1958, nomeadamente
a f. 46v, cota BO/194.
235

Joaquim Augusto Simões de Carvalho,

Memória Histórica da Faculdade de Filosofia,
Coimbra, 1872, pp. 233-253; Júlio Augusto

Jardim Botânico

Henriques, «O Jardim Botânico da Universidade
de Coimbra», O Instituto, Coimbra, volume 23,

Instalado em terrenos cedidos pelo Colégio de S. Bento e num tracto de

[1875-1876], pp. 14-22, 55-64, 107-117,
157-163 e 216-221; Júlio A. Henriques,

terreno contíguo, pertencente ao Convento de S. José dos Marianos, as obras do

«O Jardim Botânico da Universidade de

Jardim Botânico iniciaram-se nos anos setenta do século XVIII, no contexto da

Coimbra», in: Visconde de Vila Maior, Exposição

reforma pombalina da Universidade, e prosseguiram nas décadas subsequentes.

Succinta da Organização Actual da Universidade
de Coimbra, Coimbra, 1877; Lígia Cruz, Domingos
Vandelli, Coimbra, Arquivo da Universidade,
1976, pp. 21-27; Maria Teresa Cardoso Duarte,
«Alguns dados acerca da construção do Jardim
Botânico da Universidade de Coimbra», in:, Pedro
Dias (coord.), Actas do Colóquio...
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No período de 1814 a 1821, construiu-se a gradaria exterior, realizaram-se
terraplenos e plantou-se a mata. O portão principal data de 1843-1844. A estufa
foi edificada entre 1855 e 1865. Nestes anos e nos seguintes, completaram-se
terraplenos e escadarias, abriram-se alamedas e prolongou-se o jardim até ao
Colégio de S. Bento.235

A primeira comissão definiu o Jardim Botânico como «um dos mais lindos de
todo o mundo», «um museu em que o material exposto e conservado é vivo».
Nesta medida, manteria a sua «disposição», «devendo apenas prever-se a sua
ampliação pela absorção de parte da cerca do antigo Colégio [sic] das Ursulinas,
que lhe fica contígua, e que é pertença do Estado». A remoção dos serviços
municipalizados, permitiria criar «um acesso condigno» pela Rua da Alegria. Luís
Benavente desenhou, em 1935, um campo de jogos na ínsua dos Bentos que
previa o substancial alargamento da comunicação entre esta rua e a Avenida
Emídio Navarro e o estabelecimento desse novo acesso.236
Subsistia contudo o problema da distância relativamente às instalações
propriamente escolares, agravado pelo desnível de setenta metros que os
separava. As comunicações existentes entre a ínsua e a Alta, quer pela Couraça
de Lisboa e Rua da Alegria, quer pela Alameda do Jardim e Ladeira do Seminário,
eram «estreitas, íngremes e insusceptíveis de serem utilizadas por um sistema de
transportes em comum». Para resolver este problema, a primeira comissão
sugeriu a montagem de um ascensor público «entre o projectado mirante do Arco
da Traição e a baixa da Alegria», oculto na mata por motivos estéticos.
A primeira comissão propôs, assim, o alargamento do Jardim Botânico e uma
intervenção pouco significativa na mata, embora a nova entrada implicasse
modificações no interior. A segunda não planeou qualquer obra e nem sequer o
mencionou no relatório final.
Apesar de não constar do plano geral da Cidade Universitária e em rigor
escapar às prerrogativas da CAPOCUC, a possibilidade de esta comissão proceder
a melhoramentos no Jardim Botânico surgiu muito cedo. Os primeiros estudos
iniciaram-se no ano lectivo de 1943-44 e contaram com o apoio da direcção do
Instituto Botânico. Segundo Jorge Paiva, as remodelações foram realizadas pela
CAPOCUC, «sob a orientação do então director do Jardim Prof. Dr. Abílio
Fernandes»,237 mas esta tutela não transparece na documentação da CAPOCUC.
Se é verdade que, por exemplo, o projecto de remodelação do quadrado central
foi submetido à sua apreciação, merecendo-lhe observações de pormenor, isso
não significa que tenha supervisionado as opções dos seus autores, Cottinelli
Teimo e Armand van Bellinghen. Aliás, se a localização da estufa fria foi decidida
com o acordo de Abílio Fernandes, a iniciativa de construir a ponte entre o jardim
e

a

mata

pertenceu,

nos

termos

da

memória

descritiva,

à

CAPOCUC.

Desconhecemos porém a quem coube a ideia de integrar os melhoramentos do
jardim nas obras da Cidade Universitária.
A remodelação, efectuada no essencial entre 1944 e 1949,238 visou melhorar
o efeito estético do conjunto e acentuar a sua monumentalidade, mas não
descurou a melhoria das condições de trabalho. Construiu-se uma fonte monu
mental e bancos de cantaria, beneficiaram-se os ajardinamentos, edificou-se uma
estufa fria e remodelou-se a existente, renovou-se a casa do guarda, procedeu-se
ao restauro de escadas, das pirâmides, da gradaria, dos portões de ferro, das
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cascatas e capelas da mata, instalou-se uma estátua de Júlio Henriques e um

Educação física. Campo de jogos.

medalhão de Luís Carrisso, além de se terem aberto arruamentos e realizado

237

obras menores nos refeitórios, oficinas, etc..239

Sua origem e importância», Munda, Coimbra.

Os motivos invocados para remodelar o quadrado central do Jardim Botânico
constam da memória subscrita por Cottinelli Teimo e A. van Bellinghen,
contratado à Câmara Municipal de Lisboa pela CAPOCUC e autorizado a
trabalhar no Jardim Botânico por despacho do ministro das Obras Públicas de 21
de Junho de 1944.Tratando-se de «um jardim com um belo traçado geométrico»,

AUC, processo 115(1) da CAPOCUC -

Jorge A. R. Paiva, «Jardins botânicos.

n.° 2, Novembro de 1981, p. 39.
238

Jorge Paiva, no art. cit., refere que as obras

decorreram durante os anos de 1942 a 1954.
239

R. F., «As obras do Jardim Botânico têm

aumentado o seu valor científico e o seu
encanto turístico», Gazeta de Coimbra, 17 de

apresenta-se «chato» e «sem relevo», aspecto tanto mais importante quanto a

Julho de 1947, pp. 4-5; «A Obra empreendida

entrada pelo portão principal oferece uma visão a «grande altura». Por outro

pelo Ministério das Obras Públicas [...]»,

lado, «sendo na sua maior parte guarnecido por flores de estação», não podia

Diário de Coimbra, 28 de Maio de 1951,
pp. 1 e 11; relatório da CAPOCUC

apresentar ao longo de todo o ano «aquele aspecto decorativo que seria para

de 15 de Junho de 1960 (AUC, processo 112

desejar, acarretando a sua conservação, ao mesmo tempo, dificuldades e

(2) da CAPOCUC).
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despesas».240 Para atingir estes objectivos, os autores do projecto propõem-se
«rodear todos os canteiros por sebes de buxo, de altura decrescente a partir do
centro», «criar grandes zonas de relva e flores vivazes», «reservar pequenas áreas convenientemente enquadradas por tudo quanto é de carácter permanente - para a
cultura de flores de estação» e instalar «uma estátua - e respectivo pedestal - no lago
do centro».241 Estas obras, iniciadas em 1945, prosseguiam três anos depois.

121

Ainda em 1945, Cottinelli Teimo subscreveu sozinho os projectos da estufa

Jardim Botânico.
(NATCE.)

fria e da ponte de ligação do jardim com a mata. O local para a estufa foi
escolhido de modo a evitar o corte de árvores. O efeito estético foi procurado nas
soleiras, degraus, muretes e muros através do uso de «lajes irregulares» com as
«superfícies

desbastadas

grosseiramente».242

Os

trabalhos

de

construção

decorreram durante o segundo semestre de 1945.
Em Agosto de 1946, a CAPOCUC deliberou colocar no lago do jardim uma
fonte com duas taças, «idêntica» à do Chafariz das Igrejas, na Vila da Feira.
Tratou-se de coroar a simetria e o gosto monumental aplicados no quadrado
central. Em Janeiro de 1949, a obra estava em curso.
Se é verdade que na Cidade Universitária Cottinelli Teimo desejou fazer obra
nova, independentemente da forte presença do Paço das Escolas, no Jardim
Botânico, pelo contrário, deixou-se permear pela ideia de pitoresco e procurou
extrair do conjunto existente os princípios orientadores da renovação. O esforço
para construir uma estufa sem prejudicar as árvores contrasta manifestamente
com a demolição de vários monumentos para construir os blocos das Faculdades.
O desejo de monumentalizar a todo o custo, para impressionar o visitante, ficou à
entrada do Jardim Botânico.

Parque de Santa Cruz
O Parque de Santa Cruz de Coimbra é quanto resta da famosa quinta
do Convento de Santa Cruz, que no dizer de um cronista dos meados do
século XIX era uma das maiores, e mais belas que possuíam as ordens
religiosas em Portugal.
Começada a ordenar nos princípios do século XII pelos fundadores
do Mosteiro, foi sendo, através dos séculos, engrandecida com sucessivos
melhoramentos e embelezamentos, dos quais sobressaem nas crónicas
os realizados em tempo do venturoso D. Manuel I e do magnânimo
D. João V.
No âmbito do arranjo paisagístico da quinta e seu ajardinamento,
ficaram

notáveis

os

trabalhos

promovidos

no

século

XVIII

pelo

reformador da congregação dos crúzios D. Fr. Gaspar da Encarnação;
obras de tal vulto, «tão majestosas e impróprias da vida de claustro que
não foi sem estranheza e murmuração do povo que elas se fizeram».
É lícito admitir que essa quinta constituiu um dos mais notáveis
monumentos da arte paisagista em Portugal. Não quis porém o destino
que ele chegasse mais ou menos intacto aos nossos dias. As devastações
sofridas logo após a extinção das ordens religiosas e sobretudo o
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Memória não datada, mas provavelmente

de 1945. (AUC, processo 198 da CAPOCUC.)
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AUC, processo 198 da CAPOCUC - Jardim

alargamento nem sempre bem controlado da cidade, arrasaram-na,
deixando, apenas, ao cimo do vale da Ribela, a mata que depois de muito
mutilada, veio a individualizar-se no actual parque de Santa Cruz,

Botânico. Projecto de remodelação.

logradoiro público da população de Coimbra.
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AUC, processo 199 da CAPOCUC - Estufa

Fria.

É esse parque, - pálida imagem daquele que antigas descrições
deixam adivinhar, - que se pensa hoje em dia remodelar, incutindo-lhe
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AUC, processo 458 da CAPOCUC -

Remodelação e ampliação do Parque
de Santa Cruz.
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um sopro de vida que o impeça de degenerar num chavascal, sem
qualquer valor artístico ou higiénico.243

Assim abria António Facco Vianna Barreto a memória descritiva e justificativa
do projecto de remodelação desta quinta, em 1956, que analisaremos a seguir.
A parte celebrada em termos artísticos encontra-se voltada para a Praça da
República e é constituída pelo Jogo da Bola («curta avenida, tendo por fundo
uma cascata») e pela Fonte da Nogueira.244 O resto era constituído por uma mata
de carvalhos e loureiros.
Quando a Câmara Municipal adquiriu a Quinta de Santa Cruz, em 1885, este
espaço manteve-se livre de urbanização. Dez anos depois continuava a explorar-se a pedreira situada ao longo da Rua Pedro Monteiro. Em 1899, chegou a haver
o projecto de uma praça de touros com capacidade para dez mil pessoas, voltada
para a Rua Lourenço de Almeida Azevedo.245 Em 1905, a edilidade nomeou «uma
comissão encarregada de dar parecer sobre a arborização deste parque e de
outros lugares públicos». E no ano seguinte, promoveu a construção de duas
pequenas estufas para viveiro e deliberou vedar o parque.246
A partir da segunda década do século XX, começou a ser usado para a prática
desportiva. E foi sobretudo em torno deste uso que a CAPOCUC elaborou
sucessivos projectos de aproveitamento do seu espaço. Em 1901, o futebol era
jogado, com autorização camarária, no Largo D. Luís (actual Praça da República).
Nesse ano, começaram as negociações no sentido de instalar uma piscina, um
campo de ténis e estruturas para o jogo da malha e do pau na Quinta de Santa
Cruz. A Câmara Municipal, contudo, entregou esse espaço aos alunos do liceu, e
assim as partidas de futebol continuaram a decorrer, com regularidade, até 1908-1909, na Praça da República. A necessidade de um campo maior, para cumprir o
regulamento inglês de 1900, levou a prática deste desporto para a (nsua dos
Bentos, onde hoje é o Parque Dr. Manuel Braga. Em 1912, foi oficialmente
inaugurado o Campo de Santa Cruz, cedido dois anos depois à Universidade,
recebendo então obras de terraplenagem que lhe aumentaram a extensão.
As obras prosseguiram até à década de vinte.247
O senso comum e a generalidade das vereações municipais ainda não haviam
reconhecido o valor patrimonial da Quinta de Santa Cruz, para o qual o Conselho
de Arte e Arqueologia vinha chamando a atenção desde 1913. Neste ano, dirigiu
à Câmara Municipal uma exposição muito esclarecida, ou não fosse subscrita,
entre outros, por Júlio Henriques (presidente deste Conselho e ex-director do
Jardim

Botânico),

António

Augusto

Gonçalves,

António

Garcia

Ribeiro

de

Vasconcelos, Silva Pinto, Eugênio de Castro e Joaquim Martins Teixeira de
Carvalho. Estas personalidades protestavam contra os actos de vandalismo
exercidos sobre os azulejos, as estátuas e o arvoredo. O documento, inspirado ou
redigido pelo antigo director do Jardim Botânico, reclama a necessidade de, entre
várias medidas, «repovoar o parque com o Laurus indica, exemplar gigante, de
244

exuberante folhagem, de madeira fina e preciosa, apenas representada já por

Vergílio Correia e António Nogueira

Gonçalves, ob. cit., pp. 59-62.

uma ou outra árvore perdida entre os loureiros comuns».248
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Nesta perspectiva, a proposta de arrendamento do parque, apresentada pela

AHMC, B15/1 - 1. Projecto de construção

de uma praça de touros (1899).

Sociedade de Defesa e Propaganda de Coimbra, em 1916, foi repelida porque
246

ameaçava a sua «fisionomia especial».Três anos depois, quando a situação parecia
melhorar, a Câmara resolveu encetar «a restituição integral ao seu antigo estado»,
encarregando do trabalho Júlio Henriques, António Augusto Gonçalves e Joaquim
Martins Teixeira de Carvalho. Na realidade, este projecto não teve sequência.
À primeira comissão especial não ocorreu ampliar as instalações desportivas do
Parque de Santa Cruz. Concebendo um estádio amplo, rodeado de bancadas e
provido de piscina e de campos para a prática de ténis, etc., considerou preferível
construí-lo na (nsua dos Bentos que, apesar da ameaça das águas do rio Mondego,
apresentava melhores condições. A segunda comissão, depois de ponderar o

J. Pinto Loureiro, Toponímia de Coimbra,

volume II, pp. 374-375.
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João Ló, «Para a história do Campo

de Santa Cruz», Via Latina, Coimbra,
17 de Maio de 1958, pp. 6-7 e 12; António
Jose Soares, «Do "salão de ginástica" de 1852
ao Campo de Santa Cruz de 1922», Rua Larga,
Coimbra, 31 de Outubro de 1958,
pp. 537-540; Alberto Sousa Lamy, A Academia

de Coimbra (1537-1990), 2 a ed., Lisboa,
Rei dos Livros, 1990, pp. 206-212;
AHMC, B15/1 - Diversos (II).

problema, chegou à mesma conclusão. O campo de jogos de Santa Cruz não
248

satisfazia porque não dispunha de «dimensões regulamentares para desafios
internacionais de futebol» e, nos termos do relatório, não era possível alargá-lo.

O Conselho de Arte e Arqueologia

em Defesa do Parque de Santa Cruz. Coimbra,
1920, pp. 8-9.
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Reflectindo sobre a construção de infra-estruturas desportivas, a CAPOCUC
adoptou as ideias anteriormente expressas. Até 1948, António Gomes Egêa
elaborou vários anteprojectos de estádio para a Insua dos Bentos, mas a
legislação expropriativa aprovada nesse ano, ao permitir maiores indemnizações
pelos terrenos, ampliou de tal modo os custos que se considerou preferível desistir
daquela localização.
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Abandonada a localização das instalações desportivas na fnsua dos Bentos,

Manuel Travassos Valdez, Núcleo

residencial e desportivo da Associação
Académica de Coimbra no Parque
de Santa Cruz (solução A), 1954.
(AUC, processo 447 da CAPOCUC.)

os olhares voltaram-se de imediato para a Quinta. Para isso contribuiu a Direcção
da Associação Académica, que defendeu vigorosamente esta solução em final de
1947. Em ofício dirigido ao reitor a 24 de Novembro, enalteceu a sua localização
central e a pureza do ar, considerou a área suficiente e sublinhou o «abandono
confrangedor» a que estava votado. Os estudantes chegam a falar de «matagal».
Se a isto juntarmos as práticas indecorosas que nele se ocultavam, então a
construção de um estádio constituía uma iniciativa acertada. Deste modo,
concluem, «aproveitar-se-ia melhor o Parque, conservando dele o que fosse
possível - e lembramos a bonita entrada». O valor da mata não lhes sugere
qualquer comentário. As dúvidas prendem-se apenas com a reacção da cidade,
que decerto não seria favorável. Mas para isto, a Associação Académica tinha um
remédio: aplicar a força sem atender a protestos, como já sucedera na Alta.249
Na visita efectuada nos primeiros dias de Março de 1948, o ministro das
Obras Públicas considerava «boa solução a de instalar a Associação Académica
no Horto Municipal, melhorando-se o campo de jogos actual com a ampliação
para Sul de cerca de cinco metros».250 Vasco de Morais Palmeiro (Regaleira) foi o
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«Nós e a cidade universitária»,

Via Latina, Coimbra, n.° 33, 15 de Janeiro
de 1948, pp. 1 e 2.
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arquitecto encarregado dos estudos necessários, mas desconhecemos o trabalho
que efectivamente produziu.
Durante cerca de três anos, o assunto esteve adormecido, renascendo em

AUC, processos 29 G e 39 da CAPOCUC.)
a

1954 com outro arquitecto e intenções mais vastas. Manuel Travassos Valdez
projectou um conjunto diversificado de instalações desportivas, que se estendia

174

por uma extensa área. As soluções apresentadas nesse ano e no seguinte
abrangiam de metade à quase totalidade do espaço verde, ultrapassando muito
as expectativas do ministro das Obras Públicas, que, em Maio de 1954, acreditava
ser possível ocupar apenas, além do campo de futebol, os viveiros municipais.251
No caso de o espaço reservado se mostrar exíguo, o ginásio, a piscina coberta e
outras instalações seriam localizadas junto à sede da Associação Académica, no
Ninho dos Pequenitos.252
O programa era muito amplo: um campo de futebol de 100x50 metros, um
ou dois courts de ténis, um ou dois campos de voleibol e um de basquetebol, um
rinque de patinagem, um pavilhão coberto com lotação para 2500 espectadores
e uma pista de corridas.
A elaboração de projectos usando discricionariamente o Parque de Santa
Cruz suscitou convictas defesas formais do seu valor patrimonial, que acabariam
por vencer. Travassos Valdez havia apresentado apenas dois estudos quando o
Gabinete de Arquitectura e Urbanização da Câmara Municipal, através de Antão
de Almeida Garrett, teve oportunidade de expressar a sua discordância:
Qualquer ocupação do Parque que lhe roube árvores e lhe tire
espaço livre de logradouro da população afigura-se-nos condenável.
Quando foi da visita de Sua Ex.a o Ministro das Obras Públicas assisti
à apresentação do pedido dos estudantes de ampliação das suas
instalações desportivas numa parte do Parque e ainda de construção de
«repúblicas» nos terrenos onde actualmente está o Horto Municipal.
Como responsável da revisão do plano de urbanização de Coimbra,
não posso deixar de marcar a minha posição de desacordo com outras
ocupações que não sejam de carácter desportivo e bem integradas na
massa verde do Parque.253
Uma das primeiras reacções no sentido de evitar a destruição do Parque de
Santa Cruz partiu de Alberto José Pessoa, logo na primeira abordagem ao
programa das instalações académicas, em meados de 1954.254 E dois meses
depois de ter noticiado, sem comentário, a criação de uma zona desportiva na
Quinta de Santa Cruz, o Diário de Coimbra, na edição de 28 de Julho de 1954,
também

opôs

estudantes

de

graves

objecções.

disporem

de

Apoiando

instalações

inteiramente

desportivas

a

pretensão

capazes,

o

dos

articulista

contestou todavia o sacrifício de parte da Quinta de Santa Cruz para aquele fim,
até porque o espaço disponível jamais permitiria a sua conveniente instalação.
Em vez de as instalações desportivas alastrarem pelo parque, o parque é que
deveria ser «ampliado para o terreno agora ocupado pelo Campo de Jogos».
No início de 1955, apesar da grande soma de trabalho produzido, a
CAPOCUC deliberou trocar a Quinta de Santa Cruz pela margem esquerda do rio
Mondego. Manuel Travassos Valdez foi indemnizado e incumbido de beneficiar o
campo de futebol, que passaria a servir unicamente para treinos.
Realizado este projecto, afirmou-se no seio da Câmara Municipal e da
CAPOCUC a necessidade de não apenas preservar, mas também restaurar a
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quinta. Depois de ver a sua proposta aprovada em Julho, António Luís Facco

AUC, processo 340 da CAPOCUC -

Despachos ministeriais.

Vianna Barreto, arquitecto paisagista e engenheiro silvicultor, foi contratado no
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final de Setembro de 1956 para elaborar um «projecto de remodelação e
ampliação», apresentado no mês seguinte.
Reconhecendo estar perante «um dos mais notáveis monumentos da arte
paisagista em Portugal», apesar das devastações sofridas após a extinção do
Mosteiro de Santa Cruz em 1834 e durante a expansão urbana encetada em final
do século XIX, Vianna Barreto propôs-se, não recuperar a «traça de uma dada
época», impossível por falta de documentos esclarecedores, mas «restaurar as

Despacho do ministro das Obras Públicas,

E. de Arantes e Oliveira, em 24 de Maio de
1954. (AUC, processo 326 da CAPOCUC Ninho dos Pequenitos.)
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AUC, processo 389 da CAPOCUC - Horto

municipal de Coimbra.
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Fernando Luís Mendes Silva, «E assim

nasceram as instalações da Associação
Académica de Coimbra», Jornal de Coimbra,

zonas que o possam ser, por forma a conservar quanto possível íntegro, tudo

Coimbra, ano I, n.° 32, 4 a 10 de Maio

quanto possa representar o testemunho artístico de uma época passada, e

de 1988, p. 11.
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adaptar às necessidades e concepções actuais aquelas zonas do parque mais
profundamente mutiladas, incaracterísticas e sem qualquer interesse artístico ou
histórico». Nestes termos, o«recinto do jogo da bola, os pórticos que lhe dão acesso,
a cascata que o domina, o escadario que conduz à fonte da nogueira, o recinto do
lago, os túneis de buxo e loureiro que cruzam o parque, tudo são obras de arte e da
natureza que merecem ser restituídas ao seu primitivo esplendor, desembaraçando-as
de monos que lhe hajam sido enxertados, e curando-as de feridas que porventura as
tenham atingido».255 A remodelação deveria contudo levar em conta que, pela sua
reduzida dimensão, «todo o parque se apresenta como uma unidade que tem de
ser respeitada e os acrescentos e remodelações actuais haverão de respeitar
também a companhia veneranda dos restos de outras épocas».
O arquitecto paisagista procurou, assim, restaurar o Jogo da Bola, a cascata,
a escadaria e respectivos painéis de azulejo, bem como o «sítio do lago»;
simplificar e reajustar o traçado dos caminhos; renovar e tratar o bosque e o sub-bosque; criar «manchas coloridas de vegetação arbustiva e herbácea junto aos
sítios de logradouro»; e remover a «gradaria ou balaustrada construída ao lado
dos pavilhões de entrada». O parque conquistaria o espaço do horto e do campo
de futebol, que seriam reflorestados com as «mesmas espécies arbóreas da parte
antiga para não prejudicar a sua unidade». Com o fim de o adaptar às
necessidades contemporâneas, Vianna Barreto estudou a implantação de um
parque infantil, de um rinque de patinagem, de um bar com esplanada e de
recintos para concertos, reunidos no lado norte «por forma a criar no outro uma
zona de maior sossego e silêncio, mais propícia portanto à leitura, ao estudo e à
meditação».
O anteprojecto permaneceu na CAPOCUC durante dois anos sem que se
tivessem tomado medidas para o executar. Em 31 de Outubro de 1958, foi enfim
remetido à Câmara Municipal para esta se pronunciar. A resposta, dada quase
três meses depois, consistiu num parecer muito crítico da Comissão Municipal de
Arte e Arqueologia, relatado pelo arquitecto António Portugal e aprovado por
unanimidade em 8 de Janeiro de 1958.256 A discordância maior relacionou-se
com a criação de espaços e equipamentos modernos no seio de um parque tão
antigo. Não seria desse modo que se conseguiria a desejada unidade. Se o recinto
para concertos constituía uma boa inovação, já o rinque, o parque infantil, o bar
e a esplanada «brigavam» com o «ambiente de recolhimento, de estudo, talvez
de meditação» que nele se vive. Ora o Parque de Santa Cruz «não é tão
suficientemente grande que permita concentrar numa zona os elementos de
utilização mais ruidosa sem que se quebre em todo ele o silêncio que só deve ser
profanado pelo rumorejar das árvores».
As discórdias estendiam-se à ampliação. O parecer reconhecia a vantagem de
reintegrar no conjunto verde a zona ocupada pelos campos desportivos, mas opunha-se a que o mesmo se fizesse no horto. António Portugal e a Comissão de Arte e
Arqueologia também duvidavam da exequibilidade do traçado de alguns arruamentos
e aconselhavam a rever a localização do «recinto de música» e do anfiteatro.
António Facco Vianna Barreto respondeu a estas observações em 15 de Julho
de

1958, mantendo a filosofia da

intervenção e as

soluções propostas.

A «unidade estética» do parque não se quebraria com a presença de um «recreio
para crianças», cujo ruído seria absorvido por maciços cuidadosamente dispostos,
antes aumentaria graças à reconstituição da parte antiga e ao emprego de
espécies vegetais características.
Os estudos prosseguiram, mas acabaram por nunca sair do papel. E, assim,
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AUC, processo 458 da CAPOCUC -

Remodelação e ampliação do Parque de Santa
Cruz.

os diversificados projectos de intervenção deixaram quase intacto o Parque de
Santa Cruz dos anos vinte, subsequente à construção do campo de futebol.
Contudo, dando expressão legal ao seu reconhecido valor histórico, artístico e
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transcrito na sessão de 9 de Janeiro de 1958
da Câmara Municipal de Coimbra.
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paisagístico, o Decreto n.° 251/70, publicado no Diário do Governo de 3 de Junho
de 1970, elevou-o a Imóvel de Interesse Público.
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Autores e intérpretes da Cidade Universitária
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Pormenor do primeiro plano geral
da Cidade Universitária de Coimbra.

Observámos,

no

primeiro

capítulo, que um dos

traços

distintivos da

«totalitarização» da arte é o férreo controlo exercido pelo Estado. A Cidade
Universitária de Coimbra mostra-nos que nunca chegou a haver uma perfeita

(NATCE.)

uniformidade de critérios dentro dos diferentes organismos oficiais. Em alguns
124

casos, isso conduziu a conflitos de princípios e de competências. Do estudo dos

Timbre da CAPOCUC.

diferentes intervenientes (reitores, arquitectos, escultores, pintores, engenheiros,

(NATCE.)

professores, políticos, etc.) ressalta a preponderância de Oliveira Salazar e de
alguns

ministros

das

Obras

Públicas,

embora

só

Duarte

Pacheco

tenha

determinado, de forma manifesta, o desenho urbano; do engenheiro-delegado da
CAPOCUC, Manuel de Sá e Mello; e dos vogais-arquitectos da CAPOCUC,
Cottinelli Teimo e Cristino da Silva. Em contrapartida, a Universidade e a
Academia foram relegadas para um plano secundário.
Mais do que personalidades, desejamos salientar os organismos estatais.
E quanto a estes, merecem destaque as fiscalizações do Conselho Superior de
Obras Públicas, a subalternização da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos
Nacionais e da Câmara Municipal de Coimbra e os ousados pareceres da Junta
Nacional da Educação, relatados por Raul Lino.
O carácter autoritário do regime torna particularmente interessante observar
o papel desempenhado pela imprensa e pela opinião pública conimbricense.
Até que ponto o Estado Novo teve de impor a sua obra? Como reagiram os
proprietários e inquilinos atingidos pelas expropriações? Quais os mecanismos
de supressão e de amortecimento das críticas?
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_______ 1._
CAPOCUC

A criação da Comissão Administrativa do Plano de Obras da Cidade
Universitária de Coimbra (CAPOCUC) obedeceu a um propósito político bem
definido: subtrair a direcção dos trabalhos à Universidade e colocá-la sob a tutela
do ministro das Obras Públicas e Comunicações, cargo ocupado em 1941 por
Duarte Pacheco. No pedido formulado pelo Senado universitário ao Governo para
nomear uma segunda comissão de obras, em 24 de Maio de 1938, incluía-se o
desejo de que ela fosse obrigada a «dar conhecimento à Universidade dos
projectos que elaborar e de seguir as indicações desta quanto ao aspecto
pedagógico

das

obras

cuja

realização

for

preconizada

nesses

projectos».

Mas Salazar, vislumbrando o alcance do pedido, negou-o de forma categórica no
despacho que emitiu em 15 de Junho seguinte:
Concordo com a reorganização da Comissão da Cidade Universitária
que julgo ter sido constituída pelo Ministério das Obras Públicas e
Comunicações. Uma vez reorganizada entendo que deve continuar os
seus trabalhos e ouvir a Universidade no aspecto pedagógico do
problema a resolver. Suponho porém inconveniente que a mesma seja
obrigada a seguir o parecer da Universidade nos referidos assuntos, pois
não trabalha subordinada àquele estabelecimento mas ao Governo.1
A elaboração e execução de qualquer plano de obras ficava, assim, na
dependência

directa

do

Governo,

cabendo

à

Universidade

uma

função

estritamente consultiva. Este despacho foi vital para atalhar alguns conflitos
posteriores. Em 1952, Manuel de Sá e Mello relembrou-o com firmeza para calar
as vozes dissonantes de alguns professores.
Contrariando o desejo da Universidade, Oliveira Salazar impôs assim uma
«comissão administrativa autónoma e de carácter eventual, dependente do
Ministério das Obras Públicas». Aliás, a sede da CAPOCUC permaneceu sempre
em Lisboa, mostrando assim estar mais próxima do Governo do que de Coimbra
e da Universidade.
O organigrama da CAPOCUC não sofreu alterações significativas ao longo
dos anos. Até à década de sessenta, a única mudança ocorrida na estrutura
directiva resultou da morte de Cottinelli Teimo, em 18 de Setembro de 1948, e da
sua substituição por Cristino da Silva. A continuidade mantida ao longo de duas
décadas começou verdadeiramente a quebrar-se com as aposentações sucessivas
de Maximino Correia (1960), Manuel de Sá e Mello (1962) e Cristino da Silva
(1966). O afastamento daquelas figuras tutelares e a erosão política (e estética)
do regime permitiram uma inflexão de princípios, que só não teve reflexos mais
significativos porque uma grande parte do conjunto já se encontrava edificado.
Num momento em que a CAPOCUC invertera os princípios gerais de
intervenção e procedia à crítica urbanística, artística e ideológica da Cidade

1 AUC, processo 340 da CAPOCUC - Despachos

ministeriais.
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Universitária, o Governo de Marcello Caetano resolveu unificar os serviços
estatais vocacionados para o estudo e execução de edifícios escolares. Para a
nova Direcção-Geral transitaram os principais elementos da CAPOCUC.
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Oliveira Salazar, Maximino Correia

Os reitores

e Augusto Cancela de Abreu durante
a visita a uma exposição bibliográfica,
na Faculdade de Letras da Universidade
de Coimbra, nos anos cinquenta.

Durante o período de cerca de quarenta anos que medeia entre a nomeação
da primeira comissão especial, em 1934, e a conclusão das obras, em 1975, a

(Maximino Correia, ob. cit.,

Universidade de Coimbra conheceu oito reitores, cuja actuação decorreu em três

entre as pp. 172 e 173.)

cenários distintos: o primeiro, entre 1934 e 1941, definido pela elaboração dos
relatórios preliminares; o segundo, mais extenso, durante o qual os reitores
ocuparam o cargo de presidentes da CAPOCUC (1941-1969); e o terceiro
marcado pela extinção desta comissão e pela transferência das suas compe
tências para uma direcção-geral.
O trabalho das duas primeiras comissões decorreu durante os reitorados de
João Duarte de Oliveira (1931-1939) e de Morais Sarmento (1939-1941).
O primeiro desempenhou um papel secundaríssimo. A ideia de solicitar a
remodelação das instalações não partiu de si, não lhe coube contactar o Governo,
não integrou qualquer das equipas de professores e arquitectos e, por fim, não
tomou o devido conhecimento do relatório apresentado em 1936. Neste aspecto,
parece ter sido politicamente ultrapassado por Mário de Figueiredo.
Morais Sarmento revelou-se mais interveniente: fez parte da primeira
comissão especial, presidiu à segunda e, insatisfeito com a demora no arranque
das obras, manifestou, na sessão do Senado de 26 de Maio de 1940, a intenção
de abandonar o cargo de reitor se o Ministério não tomasse medidas imediatas.
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0

seu

sucessor, Maximino Correia,

nomeado presidente da

CAPOCUC

quando era ainda vice-reitor, revelou-se um fiel cumpridor das determinações da
comissão e dos ministros das Obras Públicas numa fase crucial de arranque e
estabilização do plano geral (1941-1960), apesar das dúvidas que por vezes
formulou em relação a aspectos de natureza funcional e estética. Proveniente do
campo republicano e tendo, inclusive, conspirado contra a Ditadura Militar,
prestou-se a uma tarefa árdua. Como personalidade da estrita confiança do
regime e detendo o cargo mais elevado da CAPOCUC, mas representando a
Universidade e a Academia, foi obrigado a assumir uma obra que não dirigia e a
amortecer,

em

primeira

instância,

os

protestos

de

alunos

e

professores.

Na CAPOCUC, obedecia ao ministro das Obras Públicas e Comunicações; na
reitoria, deveria representar a comunidade universitária. Nesta contraditória
função, serviu a Universidade com os olhos postos no regime.
A deferência governamental de conceder ao reitor a presidência da comissão
teve como principal finalidade não melindrar o brio da Universidade de Coimbra.
A eminência formal atribuída a Maximino Correia procurou ocultar a sua mínima
intervenção e capacidade decisória. No arranque das obras, Manuel de Sá e Mello,
um dos efectivos autores da cidade universitária, fez questão de se apresentar
como seu mero colaborador. Estávamos num período inicial, algo protocolar.
As

suas

palavras

apenas

se

entendem

como

mera

cortesia.

Nada

na

documentação da CAPOCUC autoriza a conceder o maior protagonismo ao reitor
da Universidade, excepto as cerimónias públicas e o facto de, sobretudo nos
primeiros anos, lhe caber dialogar com Salazar. Mas até este último aspecto deve
ser relativizado. A leitura das actas mostra que Maximino Correia, mais do que
um interlocutor, se limitava a ouvir as ordens do presidente do Conselho e a
transmiti-las nas reuniões da CAPOCUC. Nas quase duas décadas em que
assumiu as duas faces de reitor e presidente da comissão, acompanhou mas não

decidiu, embora em casos pontuais tivesse feito valer o seu estatuto. As obras de
restauro do Paço das Escolas foram interrompidas, por determinação sua, a fim
de preservar a documentação do arquivo da Universidade, enquanto não se
concluía o novo edifício.
A incapacidade decisória de Maximino Correia, inerente à estruturação das
competências, talvez explique o alheamento do seu sucessor, Guilherme Braga da
Cruz (1961-1962) relativamente às reuniões da CAPOCUC e, presumimos, ao
andamento das obras da Cidade Universitária. Nomeado presidente da comissão
por portaria de 28 de Junho de 1961 (publicado em Diário de Governo apenas a
1 de Agosto), Braga da Cruz limitou-se a comparecer a duas reuniões: a primeira,
em 10 de Agosto seguinte, para executar a disposição legal; a segunda, em 22 de
Novembro de 1962, para anunciar a sua saída.
António Jorge Andrade de Gouveia, reitor entre 14 de Junho de 1963 e
Fevereiro de 1970, experimentou a viragem realizada no seio da CAPOCUC,
resultante da saída de Cristino da Silva e de Manuel de Sá e Mello, e assistiu à
extinção desta comissão. No relatório lido na abertura solene das aulas, em 20 de
Outubro de 1965, acentuou as deficiências das instalações escolares, lamentando
o atraso na construção da Faculdade de Ciências, a insuficiência do edifício da
Faculdade de Letras e as limitações da Casa dos Meios para acolher a Escola de
Farmácia. Na sessão do Senado de 16 de Novembro de 1966, quando vários
professores criticaram abertamente o plano geral, preferiu manter uma atitude
discreta.
Os reitores seguintes acompanharam a parte final das obras com uma
necessidade cada vez menor de intervir. Desconhecemos qualquer acção de José
de Gouveia Monteiro (1970-1971), João Manuel Cotelo Neiva (1971-1974) e
Teixeira Ribeiro (1974-1976) sobre a Cidade Universitária, quando apenas se
aguardava a conclusão do edifício da Física e da Química.

Manuel de Sá e Mello e Louza Vianna, directores-delegados
A Cidade Universitária de Coimbra reflecte a energia política de Duarte
Pacheco, a monumentalidade arquitectónica e urbanística de Cottinelli Teimo e o
labor metódico de Manuel de Sá e Mello. Cada um desempenhou o seu papel,
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A Rua Larga durante os trabalhos de
rescaldo do incêndio do Colégio dos Lóios,
em 18 de Novembro de 1943.
(Colecção Pedro Bandeira.)

mas foi a este último (e à rigidez estética de Cristino da Silva) que ficou em
grande medida a dever-se a prossecução de um plano aparentemente condenado
pela morte de Cottinelli Teimo.
A dupla constituída por Manuel de Sá e Mello e Cottinelli Teimo nasceu na
Exposição do Mundo Português (o primeiro era comissário adjunto e o segundo
arquitecto-chefe) e afirmou-se na CAPOCUC e na Comissão Administrativa do
Plano de Obras da Praça do Império e Zona Marginal de Belém. Nesta última,
vigente de 26 de Setembro de 1941 a 31 de Dezembro de 1945, Sá e Mello
deteve o cargo de presidente e Cottinelli Teimo o de vogal. Com três semanas de
intervalo, foram nomeados para cargos similares em ambas as comissões e,
durante mais de quatro anos, laboraram nelas em simultâneo. A sucessão de
«entusiasmos fecundos» e de «desânimos inertes», de «fulgurações de talento»
e de «irritações quase vesânicas», próprios de Cottinelli Teimo, ora «encantador»
ora «intratável», necessitava da figura metódica de Manuel de Sá e Mello. «Uma
única pessoa sabia o segredo de o acalmar, o chamar ao trabalho, conseguir um
projecto a tempo e horas. - Escreveu Maximino Correia, em 1966. - Era o
Engenheiro Sá e Mello.»2
Durante os quase vinte e um anos em que se manteve como director-delegado, entre 2 de Dezembro de 1941 e 22 de Novembro de 1962, Manuel de
Sá e Mello dirigiu todo o processo burocrático. Mas a sua autoridade ultrapassou
este âmbito. Ele tornou-se o «grande obreiro e mentor» da CAPOCUC.3 Defendeu,
em 4 de Abril de 1944, a conveniência de convidar vultos marcantes das artes
plásticas para decorar a Cidade Universitária. Segundo Cottinelli Teimo, em ofício
de 17 de Outubro de 1947, coube-lhe a ideia de conceber as instalações da

2

Maximino Correia, «Eng.° Manuel de Sá

Faculdade de Ciências sob a forma de «três edifícios distintos e independentes

e Mello», Expansão, Coimbra, n.° 62,

num só». No entanto, a sua omnipresença apenas se revela no contacto directo

Dez. 1962, p. 8.

com o espólio da CAPOCUC. O seu nome, as suas determinações, a sua assinatura

3

Augusto Louza Vianna, Relatório das

Actividades da CAPOCUC no ano de 1962,
datado de 23 de Março de 1963. (AUC,

povoam a maioria dos milhares de documentos que o integram.
Ao chegar à CAPOCUC, para o lugar deixado vago por Sá e Mello, em 2 de

processo 112-3 da CAPOCUC - Relatórios

Janeiro de 1963, Augusto Guilherme Louza Vianna procurou incutir maior

diversos. 1957-1964.)

dinâmica às obras, de modo a concluí-las o mais rapidamente possível.
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__________________ 2._
A Universidade subordinada

Os professores
As

reacções

suscitadas

pelas

obras

da

cidade

universitária

só muito

tenuemente foram determinadas pelas convicções políticas e ideológicas dos
professores e, sobretudo, dos alunos. A tutela crescente do Estado sobre a
Universidade abafou algumas vozes críticas, mas as maiores resistências não
vieram sempre dos adversários do regime. Do mesmo modo, a atitude da
Academia também não se pautou por critérios políticos, apesar da sua presença
ocasional.
Em Fevereiro de 1942, a Universidade procurava ainda liderar as obras da
Cidade

Universitária.

Maximino

Correia,

então

ainda

vice-reitor,

chegou

a

mencionar a existência de duas comissões para melhor defender esse objectivo: a
«Comissão Universitária», isto é, os professores, que «sabem o que precisam,
têm ideias», mas não sabem, «as mais das vezes, a melhor maneira de lhes dar
corpo», e a «Comissão Administrativa», que se depreende ser a CAPOCUC.
As divergências entre ambas, explicou Maximino Correia ao jornal dos estudantes,
sanar-se-iam mediante uma «aproximação» que, no plano dos factos, significaria
conceder maior relevo à Universidade.4 Não foi, porém, isto que aconteceu.
Afastados das decisões fundamentais sobre a Cidade Universitária, os
professores foram convidados, respeitando em geral a hierarquia universitária, a
deliberar aspectos de pormenor, relacionados nomeadamente com a selecção
iconográfica das artes plásticas e com a aprovação dos projectos de mobiliário.
Fora deste âmbito e do respeito rigoroso das hierarquias, os professores foram
convidados a manter o silêncio.
4

Alguns professores, sobretudo nos primeiros anos, recusaram-se a calar todas

João Varela, «Cidade Universitária. O que

nos disse S. Ex.a o Senhor Vice-Reitor, Professor

as discordâncias e, em público ou dirigindo-se às autoridades que tutelavam a

Maximino Correia», Via Latina, Coimbra, ano II,

Cidade Universitária, manifestaram a sua opinião. Coube à Faculdade de Ciências,

n.° 7, 13 de Fevereiro de 1942, pp. 1 e 2.

através da sua direcção ou por intermédio da actividade individual dos docentes,

5

a maior oposição às obras da Cidade Universitária. Manuel de Sá e Mello

Públicas e Comunicações em 8 de Junho de

queixava-se, em Junho de 1944, que alguns deles, em vez de prestarem as
informações

pedidas, se envolviam em «insinuações e acusações» e em

Informação prestada ao ministro das Obras

1944. (AUC, processo 3 da CAPOCUC.) Já no
ano anterior Cottinelli Teimo salientara que
alguns professores resistiam à execução da

«considerações sobre assuntos que não lhes dizem respeito e para os quais não

Cidade Universitária demorando a entrega dos

tinham sido consultados».5

programas das instalações. (AUC, processo 103
da CAPOCUC, documento manuscrito,

Em 1944, vários professores das Faculdades de Ciências e de Letras
contestaram, a título individual, o plano, a destruição patrimonial e algumas
opções da CAPOCUC. Segundo Cottinelli Teimo, Mário Augusto da Silva foi um

sem data nem assinatura.)
6

AUC, processo 103 da CAPOCUC. Mário

Augusto da Silva (1901-1977), professor de

dos professores que, neste ano, se opuseram à sua construção por estar

Física, que havia estudado com Marie Curie

convencido de que a CAPOCUC «o que pretende é apenas obra de fachada

em Paris, foi aposentado compulsivamente em
15 de Junho de 1947 devido à sua oposição

monumental para deslumbrar o pacato burguês ou o visitante em digressão
turística».6 Eusébio Tamagnini opôs-se, como director do Instituto de

ao Estado Novo, nomeadamente no âmbito
do MUNAF e do MUD.
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Antropologia, à transferência de serviços do Colégio de S. Boaventura. Foi ainda
neste ano, como vimos no capítulo antecedente, que Vergílio Correia, historiador
de arte e arqueólogo, acabou por entrar em conflito com a CAPOCUC por causa
do Colégio de S. Pedro.
A manutenção de algumas dissensões levou Manuel de Sá e Mello, em 1952,
a relembrar o despacho emitido por Salazar em 15 de Junho de 1938 e a instruir
127 e 128
Colégio dos Grilos.
(NATCE.)

o representante da CAPOCUC em Coimbra no sentido de prescindir de qualquer
contacto directo com os professores.
Que responsabilidade teve, portanto, o corpo docente na construção da
Cidade Universitária? As críticas que temos vindo a referir não vinculam a
generalidade dos professores, que permaneceu sem reacção perante uma obra
que, quanto ao âmbito das demolições, estava no seguimento das duas comissões
especiais. Aliás, alguns, no exercício de funções directivas, ultrapassaram a sanha
demolidora da CAPOCUC.
Os

professores

não

protestaram

em

bloco

contra

a

subalternização

estabelecida pelo despacho de Salazar. Da Faculdade de Direito, talvez a mais
alinhada com o regime, não saiu, ao que sabemos, qualquer observação antes de
Orlando de Carvalho prestar o seu depoimento a O Século Ilustrado, em 1966.
O alinhamento político da Universidade reflectiu-se na aceitação global da
Cidade Universitária.
Dentro da ordem estabelecida, à medida que os anos foram passando,
começaram a ouvir-se lamentos e protestos por causa da demora observada na
realização de obras consideradas urgentes. A Faculdade de Medicina reclamava
um novo hospital escolar, a Escola Superior de Farmácia sentia-se apertada na
Casa dos Meios e, sobretudo, a Faculdade de Ciências viu decorrer um quarto de
século sem que, para compensar a perda de várias instalações, se tivesse
construído qualquer edifício de raiz para o seu funcionamento.

Os alunos
A conversão política dos professores revelou-se mais eficaz e durável do que
a dos alunos. Entre estes, ao domínio das ideias republicanas durante a Ditadura
Militar, seguiu-se uma aproximação ao Estado Novo, que se manteve até ao início
dos anos quarenta. No pós-guerra, integraram o forte movimento de contestação
ao regime. Mas a partir do início dos anos cinquenta, encetaram uma nova
aproximação ao salazarismo. Os anos sessenta voltam a ser de contestação.
A natureza pendular da actividade política da Academia, realçada por Luís
Reis Torgal, não se repercutiu nas atitudes relativas à cidade universitária, cuja
construção

se

processou

num

horizonte

de

modernização

das

instalações

universitárias, reclamada pelos estudantes. Como veremos adiante, citando
António Macedo, a esquerda estudantil não liderou a contestação ao plano de
Cottinelli Teimo. Aconteceu até, com frequência, as críticas nascerem de uma
percepção saudosista e conservadora. Os órgãos dirigentes da Associação
Académica e os estudantes que escreviam na Via Latina, o jornal da Academia,
demonstraram menos empenho em criticar a obra do que em intervir na sua
concretização. A leitura deste periódico não revela qualquer oposição manifesta,
embora se desconheça o âmbito de acção da censura. A preocupação maior, na
‘ Luís Reis Torgal, «A Universidade e a

fase inicial das obras, relacionou-se com a falta de diálogo da CAPOCUC.

Academia de Coimbra perante o Estado Novo

As queixas incidiam sobre o desconhecimento dos planos, o âmbito das

(1926-1961). Entre a tradição e a inovação»,

demolições e o retardamento na criação de uma sede condigna para a Associação

Revista de História, Porto, volume X, 1990,
pp. 208-209.
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Académica.

Em termos patrimoniais, a Via Latina assistiu em silêncio à demolição dos
quarteirões residenciais e da Igreja de S. Pedro. A prepotência do Estado parece
ter agradado à Direcção da Associação Académica de 1947-1948, como vimos a
propósito da construção do estádio no Parque de Santa Cruz. Os antigos
estudantes, como José Caldinhas e António Cabral, receberam com desalento e
angústia o anúncio do fim da Alta que fora sua.8
Na verdade, o saudosismo marcou as críticas durante as primeiras décadas.
No entanto, partindo deste sentimento, as críticas acentuaram, a par da memória,
outros argumentos significativos. Logo em 1943, Ercília Pinto dirigiu as suas
críticas

veementes

à

perda

da

memória

e

aparentemente, à anunciada monumentalidade do

da

tradição,

mas

também,

conjunto.9

Em final dos anos cinquenta, o descontentamento expresso nos escassos
depoimentos escritos que pudemos recensear em livros de memórias e em artigos
de revistas e jornais, nomeadamente na Rua Larga, mostram um evidente
refinamento

das

críticas.

As

simples

expressões

de

saudade

continuam,

naturalmente, a existir. Em 1959, Júlio Calisto expressou-se, em verso, «desolado»

8

perante o «assalto audaz, demolidor do camartelo».10 Mas, outras críticas visaram

Diário de Coimbra, 27 de Janeiro de 1943, p. 1;

aspectos negligenciados pela maioria das pessoas. A. C. da Silva Basto não se
conformou

com

a

destruição

do

jardim

do

Pátio

da

Universidade11

e,

José Caldinhas, «Impressões e críticas»,

António Cabral, Tempos de Coimbra, 3a ed.,
Coimbra, Coimbra Editora, 1962, p. 26.
António Cabral (1863-1956), jurista, político e

demonstrando uma rara sensibilidade relativamente à arquitectura tradicional,

escritor, licenciou-se em Direito pela Universidade

defendeu que em vez de arrasar quarteirões sucessivos, o Estado devia ter

de Coimbra em 1886, foi delegado do procurador
régio na comarca de Moncorvo em 1889,

recuperado as «velhas casas, de forma a torná-las mais higiénicas e cómodas,
sem lhe perturbar a fisionomia característica do conjunto».

subdirector da Penitenciária Central de Lisboa
(nomeado em 1899), deputado (1897), ministro

Alberto Gomes, além de verberar a demolição do último arco do aqueduto,
nisso acompanhando o coro de protestos que percorreu a cidade, equacionou um
problema central da arquitectura oficial do Estado Novo ao considerar que os
«casarões pesados e obtusos» edificados na Alta serviam para «armazenar
mentalidades caserneiras e nunca para dar guarida ao espírito subtil que por aqui
vagueia há mais de seiscentos anos».12

das Obras Públicas num ministério de José
Luciano de Castro (1905) e da Marinha e do
Ultramar no de Campos Henriques (1909). A sua
longevidade, permitiu-lhe participar do ambiente
académico de 1879-1886, lamentar o
crescimento da cidade e as mudanças operadas
nos quarenta anos seguintes e, já no fim da vida,
chorar as demolições realizadas para construir

Pelo seu lado, os adeptos da Cidade Universitária não se inibiram de defender

a Cidade Universitária.

a sua causa. A análise da meia dúzia de opiniões favoráveis mostra que, ao

9

contrário do que seria de esperar, essa atitude se conciliou com o saudosismo.

Conferência... Coimbra, Edição da Autora,

Em 1949, Álvaro Crisóstomo defendeu que as obras em curso «não matam, só
modificam, só rejuvenescem as pedras»; à revolução urbanística operada na Alta,
este autor chama «actualizar e dignificar a Alma Maten>]3. Esta divergência tão

Ercília Pinto, Coimbra e os Estudantes.

1943, pp. 9-12.
10

«Reportagem das festas do 70.° aniversário

daTAUC», Rua Larga, Coimbra, 15-7-1959,
p. 281.

significativa prova que as atitudes perante a Cidade Universitária não foram
11

determinadas nem pela ideologia política e social, nem pela sensibilidade ao
«espírito coimbrão». O saudosismo, tendo sobretudo conduzido à crítica das
demolições, não impediu manifestações de apreço pela Cidade Universitária.
Apesar

da

impossibilidade

de

decidir

se

predominou

o

apoio

pp. 274-275.
12

ou

a

A. C. Silva Basto, «Coimbra e algumas coisas

do meu tempo», Rua Larga, 15-7-1959,

[Alberto Gomes?], «Carta da Rua Larga»,

Rua Larga, Coimbra, n.° 22, 14-2-1959, p. 33.

contestação, é manifesta a ausência de um movimento de fundo contra a cidade

13

universitária. Ora, a recusa da Associação Académica de manifestar o seu apoio a

"O Trovador"», Gazeta de Coimbra, 7-7-1949,

Salazar no termo da II Guerra Mundial e, pouco depois, o levantamento contra o
filme Capas Negras mostram que os estudantes tinham grande capacidade de
mobilização.14 A ausência de uma reacção concertada da Academia não foi

Á. Crisostomo, «Coimbra e o grupo de

pp. 1 e 7.
14

Álvaro Garrido, «Coimbra e as imagens

do cinema no Estado Novo», in: Luís Reis
Torgal (coord.), Ideologia, Cultura e

apenas consequência da censura ou do aparelho repressor, antes traduziu alguma

Mentalidade no Estado Novo. Ensaios sobre

concordância. No ano seguinte à exibição de Capas Negras, entrou para a

a Universidade de Coimbra. Coimbra, FLUC,

Faculdade Direito Francisco Cardoso Pereira, que ainda viveu a contestação
estudantil e que viria a representar o orfeão numa reunião com Leitão de Barros,
interessado em realizar mais um filme sobre a Academia.15 Questionado sobre
este aparente paradoxo - protestar veementemente contra um filme e aceitar
convicta ou tacitamente as demolições da Alta -, Francisco Cardoso Pereira
lembra que nessa data se estava já perante um facto consumado e que,

1992, p. 115. Ver também Luís Reis Torgal
(coord.), O Cinema Sob o Olhar de Salazar,
Lisboa, Círculo de Leitores, 2000.
15

Francisco Cardoso Pereira, estudante

de Direito entre 1948 e 1954, recorda que
defendeu nessa reunião o direito de veto sobre
o guião, condição considerada inaceitável pelo
realizador e que acabou por condenar o

atendendo às péssimas condições higiénicas e de salubridade da maioria dos

projecto. (Entrevista realizada em Anadia,

quarteirões em causa, tudo o que viesse a ser construído seria sempre preferível.

a 11 de Dezembro de 1998.)
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As movimentações que culminaram na eleição de Salgado Zenha em
Assembleia Magna realizada em final de 1944 não puseram em causa os
trabalhos em curso. Pelo contrário, como se depreende da conferência proferida
no ano seguinte por António Macedo, dominava o espírito modernizador, que
trocava sem hesitação os velhos quarteirões por novos edifícios escolares e
residências condignas.16
Assim se compreende que Deniz Jacinto, nomeado presidente da Associação
Académica em 1941, reconhecido pela PIDE como um «comunista em grande
actividade» em 1946, militante do MUNAF e do MUD, preso político entre 1949
e 1953 e deputado à Assembleia Constituinte de 1975 pelo MDP, tenha
ultrapassado em entusiasmo a generalidade das manifestações de apreço pela
Cidade Universitária. Em Fevereiro de 1945, mesmo temendo que as demolições
fizessem soçobrar a unidade da Academia, traçou em dois artigos no Diário de

Coimbra, logo após assumir o cargo de director, a visão grandiosa que
ambicionava ver na Alta, defendendo pontos de vista que nem Cottinelli Teimo se
atreveu a propor, nomeadamente a construção em altura. Em simultâneo, apesar
do cunho editorial destes textos,17 preferiu manter um silêncio notório perante os
problemas e os protestos resultantes das expropriações e dos realojamentos.

3.________________
Os políticos e os organismos oficiais
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A ideia de construir uma escadaria
monumental para prolongar o eixo
principal da cidade universitária partiu
de Duarte Pacheco, ministro das Obras
Públicas. Na fotografia, vê-se ainda o
Colégio dos Militares, à esquerda,
e o Colégio de São Jerónimo, à direita.
(NATCE.)

Oliveira Salazar
Um dos aspectos mais recorrentes nas menções à Cidade Universitária de
Coimbra é, como já observámos, a atribuição da ideia e mesmo do plano a
Oliveira Salazar. Esta suposição, largamente propagandeada pelos adeptos do
regime, desejosos de exaltar as qualidades do presidente do Conselho, e aceite
pelos detractores, interessados em extrair das violências exercidas sobre a
população e do carácter fascizante da arquitectura motivos para denegrir o
ditador, insinuou-se nalguns dos primeiros estudos sobre o assunto, entre os
quais se conta a comunicação que apresentámos ao Congresso «História da

16

António Macedo, Da Academia do Meu

Tempo aos Estudantes de Amanhã. Porto,

Universidade» (Coimbra, 1990). Trata-se de uma ideia errada. Salazar apenas

1945, p. 15. António Macedo (n. 1906),

aceitou a remodelação das instalações universitárias devido à pressão exercida

advogado e escritor. Licenciado pela

em Coimbra; a «memória descritiva» do empreendimento, publicada em 1937,

Universidade de Coimbra. Vice-presidente da
Associação Académica em 1929-30 e 1930-31.

assenta no relatório da primeira comissão; e, por fim, o seu projecto veio a ser

Presidente do Centro Republicano Académico

desaproveitado

de Coimbra. Militante da oposição ao Estado

distinto.

Novo. Fundador do Partido Socialista.
17

Os artigos não se encontram assinados.

[Deniz Jacinto?], «A Cidade Universitária
de Coimbra», Diário de Coimbra, 3 e 4
de Fevereiro de 1945, p. 1 e pp. 1 e 4.
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por

Cottinelli

Teimo,

que

concebeu

outro

absolutamente

Mas significa isto que o presidente do Conselho permaneceu alheio à sua
concepção? De modo algum. Não sendo a Cidade Universitária de Coimbra uma
obra de Salazar (no sentido em que reflecte a sua iniciativa, o seu «plano» e os
seus princípios estéticos), pertence-lhe na medida em que lhe deu plena cobertura

política, se manteve atento ao que as diversas comissões iam produzindo,
determinou algumas opções estratégicas e instruiu no sentido de acelerar as
obras, mesmo à custa do património histórico e artístico.
O plano aprovado em Conselho de Ministros de Setembro de 1942 resistiu
aos clamores da população e às reservas e críticas dos jornais. As alterações
nasceram apenas da estreita articulação entre a CAPOCUC, os ministros das
Obras Públicas e Salazar. As determinações deste último, frequentemente
veiculadas por Maximino Correia, soavam nas reuniões da CAPOCUC como
ditames de um deus ex machina. «O sr. Presidente do Conselho - explicou
reverencialmente em 1944 - não lhe parece bem a utilização das Clínicas que
ficam ao lado da Rua Larga. A sua finalidade, aspecto exterior, janelas e outros
pormenores

não

aconselham

esta

finalidade

e

sugeriu

a

Faculdade

de

Medicina.»18
Uma das indicações mais inesperadas pela sua clareza relacionou-se com o
desprezo pelo património. Salazar deu instruções precisas para ignorar as críticas
contundentes que estavam a ser lançadas por Vergílio Correia contra a destruição
dos vestígios pré-pombalinos encontrados junto à Via Latina e no Colégio de
S. Pedro, anulando o papel da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos
Nacionais e, em particular, do arquitecto Baltazar de Castro.
A sua atenção não diminuiu nos anos seguintes. Concordou com as
instalações das Faculdades de Ciências e de Medicina e com a adaptação do
Convento de Sant'Ana a hospital. Recusou a ideia de ampliar o hospital para o
Ninho dos Pequenitos. No Verão de 1949, recebeu o ministro das Obras Públicas,
José Frederico Ulrich, no Forte de Santo António do Estoril, e interessou-se
«particularmente

pelos

estudos

e

desenhos

das

fachadas

para

os novos

edifícios».19 Em 1967, reconheceu a impossibilidade de edificar o Hospital da
Universidade sobre os Colégios de S. Jerónimo e das Artes e, no mesmo passo,
denotou arrependimento por algumas demolições em tempos autorizadas.

Os ministros das Obras Públicas e Comunicações
Até à eclosão da revolução de 25 de Abril de 1974, a Cidade Universitária de
Coimbra foi tutelada por sete ministros das Obras Públicas: Duarte Pacheco
(1938-1943), João Pinto da Costa Leite (Lumbrales) (1943-1944), Augusto
Cancela de Abreu (1944-1947), José Frederico do Casal Ribeiro Ulrich (1947-1954), Eduardo de Arantes e Oliveira (1954-1967), José Albino Machado Vaz
(1967-1968) e Rui Alves da Silva Sanches (1968-1974). Destes dois últimos
desconhecemos qualquer intervenção, excepto a extinção da CAPOCUC durante
o mandato de Silva Sanches. Quanto aos restantes, merecem destaque Duarte
Pacheco, José Frederico Ulrich e Eduardo Arantes e Oliveira.
Duarte Pacheco pode considerar-se o primeiro responsável pela Cidade
Universitária. Apesar de a iniciativa ter partido dos professores de Coimbra, este
ministro assumiu por inteiro a realização do projecto, liderando-o em termos
políticos e determinando a sua feição urbanística. A comissão de obras criada
durante o primeiro período em que ocupou este cargo dissolveu-se, por inércia,
nos anos de 1936 a 1939 e apenas o seu regresso à pasta das Obras Públicas
permitiu formar uma segunda comissão. Mas o seu papel não se restringiu à
nomeação das equipas. Recusou liminarmente o relatório apresentado em 1936
18

e introduziu modificações significativas no programa submetido à sua apreciação

AUC, actas das reuniões da CAPOCUC,

reunião de 3 de Janeiro de 1944.

em 1940. A criação da CAPOCUC no ano seguinte permitiu-lhe, graças ao
19

entendimento estabelecido com Manuel de Sá e Mello, Cottinelli Teimo e Baltazar
de Castro, encetar um plano grandioso, mais consentâneo com a sua «imaginação

Franco Nogueira, Salazar. I V - O ataque

(1945-1958). S. I., Atlântida Editora, 1980,
p. 156.
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exaltada»20. À dupla formada durante a Exposição do Mundo Português,
acrescentou
Nacionais

um
com

arquitecto
o

qual

da

Direcção-Geral

mantinha

relações

dos

Edifícios

privilegiadas.

e

Monumentos

Esta

comissão

administrativa anulou o anterior predomínio de professores, mantendo apenas o
reitor da Universidade, que afinal se revelou não só moldávelcomo útil, e facilitou
a imposição de um projecto grandioso, indiferente ao património preexistente e
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Biblioteca Geral: remodelação da fachada
principal, em 1950.
(NATCE.)

ao prejuízo dos proprietários e inquilinos.
Com o vogal-arquitecto pôde estabelecer um diálogo franco sobre as opções
urbanísticas e arquitectónicas. Este arquitecto era receptivo às sugestões de
Duarte Pacheco, como já se verificara na Exposição do Mundo Português
relativamente à Praça do Império, que Cottinelli não hesitou em qualificar como
uma «criação do sr. ministro das Obras Públicas e Comunicações»21. Na Cidade
Universitária de Coimbra, teve a ideia de prolongar o eixo formado pela Praça da
Porta Férrea, pela nova Rua Larga e pela Praça de D. Dinis através de uma
amplíssima escadaria, apropriadamente designada monumental. Em final de
1943, prescreveu várias modificações no Colégio de S. Bento. E muito mais terá
determinado durante o acompanhamento assíduo que fazia às obras sob a sua
tutela, apesar da escassez de registos.
João Pinto da Costa Leite (Lumbrales) sucedeu-lhe interinamente durante
quase dez meses. Não conhecemos a sua reacção pessoal às demolições e aos
protestos dos proprietários, mas em termos institucionais seguiu a linha de
actuação de Duarte Pacheco.
Apesar do mandato mais longo, é igualmente escassa a intervenção visível
de Augusto Cancela de Abreu: deu continuidade às demolições, manteve-se surdo
aos protestos da população e viu a sua ideia de ampliar o hospital dos Colégios
das Artes e de S. Jerónimo no sentido do Ninho dos Pequenitos reprovada por
Oliveira Salazar.
José Frederico do Casal Ribeiro Ulrich, além do acompanhamento prestado à
execução de trabalhos que se podem considerar de rotina, salienta-se por ter
optado definitivamente, em 1951, pela construção da sede da Associação
Académica no Ninho dos Pequenitos, embora nos anos subsequentes continuasse
em aberto a possibilidade de lhe juntar as infra-estruturas desportivas. Entretanto,
manifestou publicamente o seu desagrado pela disparidade estilística criada na
Praça da Porta Férrea com a edificação da Faculdade de Letras.
A linha de actuação dos ministros das Obras Públicas revelou-se, assim, até
ao fim da década de quarenta, conivente com o plano de Cottinelli Teimo e com a
estratégia de Duarte Pacheco. Isso mudou com Eduardo de Arantes e Oliveira.
No longo período de 1954 a 1967, em que se concluíram (ou executaram
totalmente) a Faculdade de Letras, a Biblioteca Geral, as Instalações Académicas,
o Estádio Universitário, a segunda fase de remodelação do Colégio de S. Bento
(Instituto de Antropologia) e diversos trabalhos de urbanização, Arantes e Oliveira
revelou lucidez e respeito pelo património construído. Admitiu a possibilidade de
suprimir o último lanço das escadas monumentais para obter uma cota de
concordância entre vários arruamentos (e assim evitar a demolição de um arco do
aqueduto) e recusou a destruição dos Colégios de S. Jerónimo e das Artes,
ameaçados pelo projecto do hospital. Esta última atitude adquire maior valor se
observarmos que foi expressa por escrito a Manuel de Sá e Mello em 8 de Outubro
de 1957, dez anos antes de os professores de Medicina, a CAPOCUC e o próprio

20

Expressão utilizada por Cottinelli Teimo,

Salazar se convencerem do erro em que estavam laborando. Em Junho de 1954,

«O Engenheiro Duarte Pacheco», Panorama,

dois meses decorridos sobre a tomada de posse, recusou o anteplano visionário

Lisboa, ano II, n.° 19, 1944.

de Cristino da Silva que previa o arrasamento sistemático da área compreendida

21

«A Exposição do Mundo Português será

uma afirmação de técnica nacional [...]»,

O Século, Lisboa, ano 59, n.° 20549,
domingo, 4 de Julho de 1939, p. 6.
Entrevista a Cottinelli Teimo.
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entre o aqueduto de S. Sebastião, o Parque de Santa Cruz e o Ninho dos
Pequenitos para construir as instalações académicas e desportivas. E veio por fim
a libertar-se da imposição de colocar na Alta e imediações todas as infra-estruturas universitárias, ordenando a construção do estádio em Santa Clara.

Do ponto de vista estético, as fortes reservas que colocou ao projecto do Corpo III
das instalações académicas, elaborado por Alberto José Pessoa e João Abel
Manta, revelam um claro distanciamento em relação à linguagem moderna da
arquitectura.

Assembleia Nacional
A sirbalternização da Assembleia Nacional ao poder executivo, verificada
durante o Estado Novo, reflecte-se na desatenção votada à Cidade Universitária
de Coimbra. Assim se compreende que Mário de Figueiredo, cuja acção foi crucial
no arranque do projecto, ao realizar os primeiros contactos com o Governo e ao
integrar a primeira comissão especial (1934-1936), tenha pautado a sua actuação
na Assembleia Nacional, onde permaneceu desde 1934, com um silêncio absoluto
acerca do assunto. A política da Cidade Universitária fez-se integralmente nos
bastidores.
As referências dos deputados são escassas e irrelevantes. O período crucial
das expropriações, das demolições e dos realojamentos, que tanto desagrado
provocaram, não se reflectiu na Assembleia Nacional. Mesmo na discussão
travada em 28 de Janeiro de 1946 sobre as injustiças ocasionadas pelo regime
expropriativo dos centenários, os deputados abstiveram-se de referir o caso da
Alta de Coimbra, afinal um dos exemplos mais marcantes pela extensão e pelos
problemas

sociais

que

ocasionou.

Assim,

dentro

do

silêncio

habitual,

as

intervenções de Abel de Lacerda, em 1956, e de José Fernando Nunes Barata,
deputado eleito pelo círculo de Coimbra na VIII legislatura, constituem claras
excepções. Lembrando a Cidade Universitária por más razões, Abel de Lacerda
questionou,

como

vimos,

a

actuação

da

Direcção-Geral

dos

Edifícios

e

Monumentos Nacionais e considerou imperdoável a destruição de «trechos de
arquitectura medieval, esculturas e frescos únicos no País».22 Nunes Barata, em
17 de Março de 1962, lamentou a morosidade das obras e salientou tanto as
intoleráveis condições de funcionamento da Faculdade de Ciências, como a
carência de residências para estudantes.23 Três anos decorridos, em 12 de Março
de 1965, tornou a referir o «ritmo extraordinariamente lento» de construção e os
prejuízos que isso estava causando na Universidade.
Na sessão da Assembleia Nacional de 31 de Janeiro de 1964, Augusto Simões
trouxe à colação a Cidade Universitária de Coimbra para emitir uma série de
rigorosos

juízos

sobre

as

deficiências

de

planificação

e

as

perdas

que

ocasionaram.

Conselho Superior de Obras Públicas
A participação dos engenheiros na Cidade Universitária de Coimbra não se
confinou aos aspectos estritamente técnicos da construção civil. Excluindo os
directores-delegados

da CAPOCUC, os ministros das Obras Públicas e os

engenheiros-silvicultores, mencionados nos lugares próprios, intervieram nas

22

comissões de arbitragem das avaliações dos prédios sujeitos a expropriação e na

n.° 125, 8 de Fevereiro de 1956, p. 471.

elaboração de pareceres, onde procuraram determinar a feição estética de alguns

23

edifícios. É este último aspecto que desejamos realçar.
Foi sobretudo através do Conselho Superior de Obras Públicas e graças a
Rodrigues de Carvalho, Antão de Almeida Garrett e António Agnelo de Abreu que

Diário das Sessões da Assembleia Nacional,

Santos Bessa, Carneiro Pinto e Nunes

Barata, Em Prol da Universidade de Coimbra

e do Ensino. Intervenções parlamentares dos
deputados pelo círculo de C o i m b r a [ . .
S. I.,s. e„ 1962, pp. 67-68.
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se observaram os intuitos de intervenção estética dos engenheiros.24 Daqui
nasceram algumas interessantes trocas de pontos de vista. O embate mais
significativo ocorreu em 1945. No parecer aprovado em 13 de Agosto deste ano,
Rodrigues de Carvalho contestou a «expressão arquitectónica das fachadas» do
edifício da Faculdade de Letras, projectado por Alberto José Pessoa sob a estrita
direcção de Cottinelli Teimo, por não se harmonizarem nem com o «ambiente»
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Escadaria do Colégio de São Jerónimo.
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nem com as «tradições locais» de Coimbra. Na resposta, Cottinelli Teimo colocou
em causa a pertinência das observações, atingindo no mesmo golpe os difusos
intuitos

de

reaportuguesamento

da

arquitectura.

Com

uma

oportunidade

excelente para fazer valer os seus pontos de vista, Rodrigues de Carvalho replicou
com ironia mas sem ideias.25
Antão de Almeida Garrett, oficial de artilharia e professor da Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto, autor de um plano de urbanização de
Coimbra (1953-1955) e de um plano parcelar do Calhabé (1954-1956), foi autor
de três pareceres do Conselho Superior de Obras Públicas, através dos quais
contestou

a

edificação

de

instalações

desportivas

e

de

residências

para

estudantes no Parque de Santa Cruz (1954), mostrou desagrado pelas soluções
arquitectónicas do anteprojecto da sede da Associação Académica, sugerindo a
Alberto José Pessoa que respeitasse a «tradição portuguesa» (1957), e valorizou
a «composição das fachadas» e a «simetria de volumes» do anteprojecto do
edifício da Faculdade de Ciências (Matemática-Física-Química), apresentado por
Lucínio Guia da Cruz em 1959.
Os critérios estéticos determinaram também o parecer do Conselho Superior
de Obras Públicas que António Agnelo de Abreu relatou em 1969. Este professor
da Faculdade de Engenharia do Porto rejeitou em definitivo a construção de um
pórtico monumental unindo os edifícios da Praça de D. Dinis.
Verificamos, assim, que os engenheiros, afastados da prática arquitectónica,
assumiram, através dos organismos consultivos do Estado, a tarefa de fiscalizar a
pureza estética e nacional da arquitectura.

Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais
Quando se iniciaram os trabalhos da Cidade Universitária de Coimbra, cabia
à Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN) zelar pelo
património construído e, entre outras atribuições, definir uma zona de protecção
dos monumentos classificados.26 Tendo sido, durante os anos quarenta, a
entidade responsável pela preservação do património, seria de esperar que se
tivesse pronunciado formalmente e em plena independência sobre o plano de
Cottinelli
24

Não dispomos de todos os pareceres

deste Conselho acerca dos edifícios
da Cidade Universitária de Coimbra, faltando

dificuldade

Teimo.

Como

integrando

vimos,
um

Duarte

técnico

Pacheco

desta

resolveu

direcção-geral

habilmente
na

esta

CAPOCUC

e

implicando-o nas opções gerais. O Governo contrariou assim a conveniência de

nomeadamente o do Arquivo

submeter o plano à apreciação da DGEMN e da Junta Nacional da Educação,

e o da Faculdade de Medicina.

aprovou-o soberanamente e deixou aos órgãos consultivos um papel de mero

25

AUC, processo 156 da CAPOCUC -

Faculdade de Letras.

acompanhamento dos projectos arquitectónicos e de algumas obras de arte.
A activa campanha de restauro realizada por este organismo pautou-se, até

Maria João Quintas Lopes Batista Neto,

aos anos sessenta, pelo princípio da reintegração da pureza estilística original e

A Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos

pela desvalorização dos legados pós-renascentistas, a que apenas escapou Raul
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Nacionais e a Intervenção no Património
Arquitectónico em Portugal (1929-1960).
Lisboa, Faculdade de Letras, 1995, dissertação
de doutoramento, policopiada; Caminhos do

Património, catálogo da exposição, Lisboa,
Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos
Nacionais / Livros Horizonte, 1999.
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Lino. Mas a actividade da DGEMN na Cidade Universitária de Coimbra encontra-se minimamente relacionada com o restauro. Apesar das obras realizadas no
Colégio de S. Pedro e na generalidade do Paço das Escolas, é a sua directa
conivência na delapidação patrimonial que mais chama a atenção, uma vez que a
ausência de princípios escritos de intervenção e a prática empírica do restauro

por Baltazar de Castro não justificam tal conduta. Se o desaparecimento do
conjunto urbano deixou a maioria das pessoas indiferente e apenas encontrou
lamentos entre os estudantes que sentiram a perda de uma parcela substancial
do seu imaginário, já o arrasamento da base de uma torre do castelo, da Igreja de
S. Pedro, do último arco do aqueduto, de quatro colégios e dos vestígios
arqueológicos pré-pombalinos do Paço das Escolas não só chocou alguns
espíritos mais esclarecidos ou sensíveis, como ostentou a profunda contradição
da política patrimonial do Estado Novo.
O restauro, colocado ao serviço da propaganda, era facilmente abandonado
quando o monumento em causa não servia a ideologia do regime ou impedia a
sua afirmação através das obras públicas. De outro modo, teríamos assistido à
reintegração da torre de menagem do castelo que, através da figura exemplar de
Martim de Freitas, tão bem expressava o heroísmo dos fundadores de Portugal; à
reconstrução da Igreja de S. Pedro que, sob as ruínas setecentistas, ocultava os
vestígios da sua raiz visigótica e românica; e à manutenção das arcadas
renascentistas, com elementos anteriores, do Colégio de S. Pedro. A invocação da
glória passada foi preterida pela afirmação da capacidade empreendedora do
presente.
Mesmo

dentro

dos

parâmetros

arcaicos

de

actuação

na

década

de

quarenta, a DGEMN deu cobertura a uma malfeitoria evidente e arbitrária que
responsabiliza, em primeiro lugar, Baltazar de Castro, seu representante na
CAPOCUC, e Gomes da Silva, seu responsável máximo.
Consumada a irreparável perda patrimonial, a DGEMN empreendeu, nos
anos cinquenta, a salvaguarda de alguns aspectos de menor relevo: a escada da
Sé Nova e a posição do Museu Machado de Castro em face dos novos edifícios e
do novo arranjo urbanístico.

Junta Nacional da Educação
A lei de 1936, que estabeleceu as bases da reorganização do Ministério da
Instrução Pública instituiu, através da sua base II, a Junta Nacional da Educação,
que tinha como função primordial controlar os múltiplos campos da acção
educativa do Estado.
O espólio da CAPOCUC contém vários pareceres da Junta Nacional da
Educação, mas nenhum da década de quarenta. As suas competências para rever
os projectos de intervenção sobre monumentos parecem ter ficado sem aplicação.
Assim como a DGEMN foi subalternizada pela CAPOCUC, a Junta Nacional da
Educação

quedou

igualmente

secundarizada

nas

suas

atribuições

sobre

o

património.
Excluindo o relatório acerca do extravio de peças de valor arqueológico e
artístico durante as demolições da Igreja de S. Pedro e do Colégio de S. Boaventura, elaborado por Manuel Domingues Heleno Júnior em 1945, os primeiros
pareceres

emitidos

pela

Junta

Nacional

da

Educação

acerca

da

Cidade

Universitária de Coimbra que conhecemos datam já dos anos cinquenta.
Em 1952, instada a pronunciar-se sobre a necessidade de recolher elementos
escultóricos e pictóricos da Igreja de S. Pedro, lamentou a demolição deste templo,
iniciada quase dez anos antes, «para dar lugar ao edifício de carácter utilitário tal
como aqueles que já se encontram construídos». Mas os dois pareceres mais
polémicos, visando a Cidade Universitária no seu conjunto, foram relatados por
Raul Lino. As indicações dela emanadas não podem, neste caso, dissociar-se da
idiossincrasia estética deste arquitecto. Depois de em extensa carta a Salazar, em
1933, ter manifestado apreço pela arquitectura italiana que se estava impondo
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«sob a inspiração mussolinesca»27 e de, em 1941, ter elogiado a arquitectura
nazi,28 Raul Lino realizou um percurso inverso ao da generalidade dos arquitectos
portugueses, que inflectiu no sentido da monumentalidade após a Exposição do
Mundo Português (1940). Em 4 de Dezembro de 1953, no parecer acerca do
arranjo do Largo da Sé Nova, criticou o plano geral e a expressão arquitectónica
dos edifícios em termos que o ministro das Obras Públicas, José Frederico Ulrich,

132

considerou «inconvenientes e desagradáveis». Com efeito, é duríssima a sua

A Sé Nova, em particular a sua escadaria,
foi um dos imóveis asperamente
defendidos por Raul Lino contra

opinião.29
Em 11 de Fevereiro de 1958, ao pronunciar-se sobre o arranjo urbanístico da

os intuitos destrutivos da CAPOCUC.

Praça de D. Dinis, a «obra gigantesca que é a Nova Cidade Universitária» continua

Fotografia de autor desconhecido, 1930.

a merecer-lhe críticas por ter sido «delineada com aparente desatenção para com

(Colecção António Ramires.)

certos elementos ali existentes de natureza histórica, arqueológica, pinturesca ou
sentimental».30 Por intermédio de Raul Lino, a Junta Nacional da Educação
interpretou uma das críticas oficiais mais acutilantes ao plano e à estética da
Cidade Universitária de Coimbra.
Com outros relatores, a posição da Junta Nacional da Educação modificou-se
sensivelmente nos anos seguintes. Em 1959, a monumentalidade voltou a ser
prezada pelo relator do parecer sobre a maquete dos azulejos policromados de
João Abel Manta para a fachada nascente da sede da Associação Académica.
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Raul Lino, «Algumas considerações sobre a

Mal impressionado com a estética daquele edifício e, ao contrário do que
acontecera com Raul Lino, desejando acentuar a grandiosidade da escadaria
concebida por Cottinelli Teimo, considerou que «o referido painel proposto
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conjunto arquitectural da entrada da cidade universitária».31
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Foi preciso esperar pelo ano de 1969 para que a Junta Nacional da Educação,
retomando o pensamento de Raul Lino, se preocupasse com os «sintomas de
compressão existentes nas instalações da Universidade de Coimbra, manifestados
por propostas de adensamento e ampliação de construções onde esses objectivos
são praticamente impossíveis sem prejuízos de ordem cultural nos ambientes e
monumentos que a esta Junta compete proteger».32 Esta opinião foi emitida
devido à «arquitectura equívoca», ao desequilíbrio de composição e ao prejuízo
que causariam na visibilidade da fachada do Paço das Escolas as obras de
ampliação em curso na Casa dos Contadores.

Câmara Municipal de Coimbra
Oliveira Salazar e Duarte Pacheco, apostados em afirmar o poder do Estado e
em erigir uma obra do regime, subalternizaram sucessivamente a Universidade e
a Câmara Municipal de Coimbra. Esta última corporação, nomeada pelo Governo,
desempenhou

um

papel

secundário

ou

mesmo

nulo.

Aceitou

a

cidade

universitária sem ter sido previamente consultada, viu-se na contingência de
colaborar na construção de bairros de realojamento dos expropriados da Alta e
foi mantida em ignorância sobre o que se ia Projectando.
Até serem estabelecidas as bases de um acordo, em Maio-Agosto de 1944,
aliás da iniciativa da CAPOCUC, o tema da Cidade Universitária esteve presente
em duas sessões camarárias. A primeira é, porventura, a mais significativa.
Ao tomar conhecimento do plano de obras, em 22 de Outubro de 1942, a Câmara
Municipal resolveu, com notório laconismo, «que pela Repartição de Turismo se
mandem tirar fotografias aos actuais prédios que fazem parte da cidade
universitária, a fim de se arquivarem como documentário».33 No mês seguinte, foi
também sem entusiasmo que recebeu a «planta da zona da cidade adstrita à
futura Cidade Universitária de Coimbra, com a figuração dos blocos a expropriar
nas três primeiras fases, já aprovadas superiormente».34
Na relação entre as duas comissões, assim formalmente regulada, continuou,
porém, a haver motivos de discórdia. A insignificância dos factos não diminui a
importância das desinteligências. A atitude da Câmara parece conter uma mágoa
secreta pelo desaparecimento da cristã da Alta. Mas reflecte também o despeito
de ver parte da opinião pública apoucar as suas realizações em benefício da
CAPOCUC.
Em 1958, a Câmara recebeu sem protesto a deliberação de demolir as casas
adossadas aos Arcos do Jardim para alargar a rua e desobstruir a perspectiva do
aqueduto, mas, através do seu presidente, contestou o corte e a venda das setenta
árvores que marginavam a Ladeira do Castelo.35
O plano da Cidade Universitária, imposto sem ouvir a Câmara Municipal de
Coimbra,

não

esteve,

também,

sujeito

à

Comissão

Municipal

de

Arte

e

Arqueologia que, passado mais de um ano sobre a sua aprovação em Conselho
de Ministros, ainda o desconhecia. A sua única interferência conhecida na
actividade da CAPOCUC visou o anteprojecto de remodelação do Parque de Santa
Cruz, da autoria de A. Facco Vianna Barreto.
Estas observações, decorrentes unicamente das atitudes institucionais da
Câmara Municipal, devem ser matizadas. Se é verdade que não encontrámos nas
actas das sessões nenhuma manifestação de regozijo pelas obras da Cidade
Universitária,

noutras

circunstâncias

um

ou

outro

responsável

municipal

demonstrou o seu apoio inequívoco. Assim aconteceu com Alberto Sá de Oliveira
que, em 5 de Novembro de 1949, aos microfones da Emissora Nacional, embora
deixando escapar uma manifestação de desagrado pela estética inexpressiva dos
«edifícios cúbicos», defendeu a localização da Universidade na Alta, considerou

incaracterística e a basta rd a da a zona demolida e encareceu a resolução do
problema de sanidade.36
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Entre as personalidades que procuraram influenciar o curso das obras da Cidade
Universitária, Bissaya Barreto destaca-se pela persistência e por agir sobretudo a título
individual, beneficiando da projecção política de que desfrutou durante o Estado Novo.

Sessões de 25 de Setembro

e de 13 de Novembro de 1958.
Alberto Sá de Oliveira, palestra proferida na

Emissora Nacional em 5 de Novembro de 1949
e transcrita no dia seguinte no Diário

de Coimbra sob a epígrafe «Problemas
de Coimbra».
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Uma parte substancial da opinião pública conimbricense, mesmo a mais informada,
guardou até ao presente a convicção de que o crime perpetrado na Alta se deveu à
acção concertada de Bissaya Barreto e de Oliveira Salazar. Teria sido ele que, em
Coimbra, aplanara as dificuldades e resistências. Trata-se de uma ideia errada e até
surpreendente. A título individual e colectivo, protagonizou a luta mais obstinada
contra o plano de Cottinelli Teimo, contra a estética dos edifícios, contra a injustiça das
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Operações de rescaldo no Colégio dos
Lóios, em 18 de Novembro de 1943.
Fachada voltada para o Largo da Sé Nova.
(Colecção Pedro Bandeira.)

expropriações e contra a delapidação patrimonial. A surpresa resulta de as suas
opiniões terem desfrutado de uma enorme visibilidade pública. Os processos de
sedimentação da memória operaram aqui de modo quase desconcertante. É paradoxal
que as pessoas que, mesmo com reservas, julgam encontrar nele um dos culpados
principais, se lembrem com nitidez de a demolição do seu prédio, de quatro andares,
fronteiro ao Colégio de S. Jerónimo, ter sido retardado o mais possível, vindo a ser
derrubado quando, devido à prolongada falta de apoio dos imóveis contíguos, já
ameaçava ruína. Não será este facto mais um sinal de resistência do que de
deferência? Mas se a memória admite a dúvida, os factos são absolutamente claros.
Cirurgião e professor catedrático da Universidade de Coimbra, Bissaya Barreto
(1886-1974) realizou nesta cidade uma importante acção social relacionada com a
assistência materno-infantil, aos desvalidos, tuberculosos, dementes e crianças
abandonadas. Republicano, deputado à Assembleia Constituinte (1911) e em 1912-1915, assistente da Faculdade de Medicina de Coimbra desde 1911, membro do
Partido Republicano Evolucionista e da União Liberal Republicana, presidente do
Senado e da Câmara Municipal de Coimbra (1922 e 1923-1926), presidente da Junta
Geral do Distrito de Coimbra (1927-1974). Depois de aderir à União Nacional, em
1931, tornou-se uma figura política preponderante na região centro.37 Foi o
responsável pela criação do Portugal dos Pequenitos. Em 1958, criou uma fundação
com o seu nome, que prolonga a sua actividade no âmbito da assistência social.
Nas inúmeras páginas que escreveu, teve ocasião de firmar as suas críticas ao
plano geral (e, em particular, à exiguidade do espaço para que foi projectado), às
demolições sistemáticas e à estética dos novos imóveis, e de incriminar os
conimbricenses por terem permitido a destruição dos restos do castelo, do
Observatório Astronómico e das Igrejas de S. Bento e de S. Domingos. Em 1943, no
ano seguinte ao da publicação do opúsculo laudatório de Pierre Goemaere, encabeçou
a lista de signatários da exposição colectiva de proprietários redigida pelo advogado
Sousa Martins e apresentada ao ministro das Obras Públicas e Comunicações em 4 de

37

Jorge Pais de Sousa, Bissaya Barreto. Ordem

e progresso. Coimbra, Minerva Coimbra, 1999.

194

Novembro, que ficou conhecida pela exposição grande e que foi também a mais
virulenta de todas as que reagiram às expropriações na Alta.

De 1957 a 1959, encetou no Diário de Coimbra a referida campanha de opinião
contra o derrube dos Colégios de S. Jerónimo e das Artes com vista à edificação de um
grande hospital universitário. O desconforto manifestado pelas autoridades cresceu
proporcionalmente à tenacidade de Bissaya Barreto, até Salazar lhe ter ordenado a
suspensão das crónicas dominicais. Em 1966, quando estava iminente a concretização
do projecto, contribuiu, da mesma forma, para a decisão de o construir fora da Alta.
Ainda em 1958, voltou a liderar os protestos dos salatinas. Opôs-se, com os
moradores do Bairro de Sousa Pinto, ao alteamento da Rua de Martim de Freitas e ao
estreitamento da via de acesso a este bairro, mas os telegramas que enviou à
CAPOCUC e a Salazar não obtiveram qualquer resultado.
A atitude de Bissaya Barreto, embora assente em fortes convicções pessoais, não
pode desligar-se das relações tensas que mantinha com a Universidade e, em
particular, com a Faculdade de Medicina. O desacordo remontava ao início da década
de vinte e relacionava-se, na sua própria opinião, com o facto de o seu ideário
republicano ter chocado com a predominância católica e monárquica observada entre
os professores daquele estabelecimento. Ancoradas neste fundo ideológico, as
divergências estenderam-se às questões médicas, assistenciais, deontológicas e
pedagógicas.38
No entanto, as posições de Bissaya Barreto nem sempre foram absolutamente
claras. Se do ponto de vista arquitectónico se compreende a sua oposição aos novos
edifícios, uma vez que abominava o estilo modernista e a arquitectura plana do
Estado Novo, já quanto ao património o problema parece mais complexo. As suas
preferências artísticas, na medida em que podem ser percebidas através das breves
menções que pontuam algumas crónicas, definem-se, pela negativa, contra o
modernismo e a uniformidade internacional; e, pela positiva, a favor de uma
arquitectura nacional e com estilo, que reate a tradição oitocentista. Já as severas
críticas à delapidação do património arquitectónico e a defesa da escadaria do
Colégio de S. Jerónimo se harmonizam mal com o facto de não ter recuado perante
a destruição do campo romano de Antanhol para abrir uma pista de aviação.

_________ 4,

Os artistas

Arquitectos
Excluindo Luís Benavente e Raul Lino, que integraram as comissões especiais
anteriores à criação da CAPOCUC (1934-1940), os arquitectos que trabalharam
na

Cidade

Universitária

de

Coimbra

podem

dividir-se

em

quatro

grupos.

O primeiro compõe-se dos vogais da comissão, que lideraram a concepção e a
execução do plano, dos edifícios e dos trabalhos de urbanização: Cottinelli Teimo
(1941-1948), Cristino da Silva (1948-1966) e João Filipe Vaz Martins (1967-1969).

38

O segundo inclui os que produziram obra na Alta e imediações, quer sejam
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edifícios novos (Lucínio Guia da Cruz, Alberto José Pessoa e João Abel Manta),
quer remodelações e mobiliário para edifícios antigos (Edgard Duarte de Almeida,
Ruy da Silveira Borges, Oldemiro Carneiro, Baltazar da Silva Castro, Álvaro da
Fonseca, Fernando Peres e Humberto Reis), quer trabalhos de urbanização
(António Sousa Ribeiro). No terceiro, colocamos os que conceberam edifícios
inteiramente exteriores à Alta, quer em Santa Clara, quer mesmo fora de Coimbra:
134

Álvaro da Fonseca, Alberto José Pessoa, Manuel Laginha e M. Ferrão de Oliveira.

Rua Larga vista do interior da Porta Férrea,

O quarto grupo integra os arquitectos que, tendo produzido vários anteprojectos,

pouco antes do início das demolições,
nos anos de 1940.

não os viram concretizados: Walter Distei, António Gomes Egêa e Manuel

(Colecção Alexandre Ramires.)

Travassos Valdez.
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produziram nada conhecido: Manuel Arroyo Bandeira, Barreira, Duarte Castel-

Demolições em curso na área do castelo,

-Branco, João Garcia de Castilho, Vasco Regaleira, João Simões e José Tudela.

Ocorrem ainda vários nomes que, tendo estado ligados à CAPOCUC, não

actual Praça de D. Dinis.

Não consideramos os autores dos bairros de realojamento e dos respectivos

Ao fundo, a Faculdade de Medicina,
inaugurada em 1956.
(Colecção Alexandre Ramires.)

edifícios. Há no entanto um último grupo, formado por um único arquitecto,
singular pela recusa em colaborar na Cidade Universitária: Januário Godinho.
A justificação apresentada ilumina, aliás, tanto a importância de Cottinelli Teimo
e de Cristino da Silva, como a relativa subalternidade de Lucínio Guia da Cruz e,
até cerca de 1951, de Alberto José Pessoa. Convidado a elaborar o projecto do
edifício da Faculdade de Ciências, Januário Godinho escusou-se, em 15 de Abril
de 1947, com estas palavras lapidares: «Entendo perfeitamente a determinação
de se impor uma arquitectura feita, porém, sinto-me inapto para a tarefa de
orquestrar música alheia, abdicando do pouco que sou.»39
A figura de Cottinelli Teimo marca indelevelmente a Cidade Universitária de
Coimbra, apesar de ter falecido quando apenas um edifício, e dos menos
significativos (o Arquivo), estava praticamente concluído. Tanto o plano como o
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«espírito» arquitectónico sobreviveram-lhe, com escassas modificações, em parte
graças a Cristino da Silva e a Manuel de Sá e Mello.

Durante os sete anos em que ocupou o cargo de vogal-arquitecto da
CAPOCUC,

concebeu

o

plano

geral

e

dirigiu os trabalhos arquitectónicos

(e artísticos em geral). Projectou a escadaria monumental e orientou Alberto
José Pessoa na concepção do Arquivo e da Faculdade de Letras, assinou com
A. van Bellinghen o projecto de remodelação do Jardim Botânico e delineou
algum mobiliário urbano: os candeeiros de iluminação pública da entrada do
Arquivo e, no Jardim Botânico, os bancos em cantaria, a estufa fria e a ponte
entre o Jardim Botânico e a mata. Perante a recusa de Januário Godinho, chegou
a elaborar um esquema geral do edifício da Faculdade de Ciências e uma ideia da
«massa geral dos alçados».
Após a morte de Cottinelli Teimo, o ministro das Obras Públicas José Frederico
Ulrich pensou em erigir um monumento em sua homenagem junto à Faculdade
de Letras, mas a ideia, exposta em 1951 e 1952, acabou por ser abandonada.
Cristino da Silva, ao que parece indicado ao ministro pela CAPOCUC (isto é,
provavelmente por Manuel de Sá e Mello) para suceder a Cottinelli Teimo,
estabeleceu uma continuidade perfeita ao nível das ideias e da supervisão
artística. Cinco meses depois de tomar posse, apresentou a despacho ministerial
um plano de actividades abrangente, que incidia no conjunto urbano, nas
fachadas da Biblioteca Geral e das Faculdades de Letras e de Medicina, na
regularização do Largo da Feira e da estátua de Júlio Henriques e na localização
da de D. João III. Nos anos subsequentes, firmou uma presença muito forte em
todos os trabalhos, dirigindo estritamente a concepção arquitectónica, alguns
ajardinamentos e, provavelmente, os temas de alguns painéis e esculturas. De si
partiu a iniciativa de convidar Almada Negreiros para trabalhar na Cidade
Universitária.
A monumentalidade, presente na obra de Cristino da Silva, caracteriza
também a sua actividade em Coimbra, onde se associou ao desrespeito pelo
património construído e à insensibilidade perante as demolições. Para infelicidade
do autor, os seus maiores projectos, que deixariam uma marca indelével na
Cidade Universitária, ficaram, como vimos, sem execução.
O perfil de vogal-arquitecto modificou-se de forma sensível em 1967, com a
tomada de posse de João Filipe Vaz Martins, que sucedeu a Cristino da Silva
depois de, nos dez anos anteriores, ter colaborado com a CAPOCUC na qualidade
de arquitecto especializado nas obras em monumentos. Como vogal-arquitecto,
actividade curta e pouco documentada, parece ter concedido uma maior
autonomia de trabalho aos diversos colaboradores.
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Lucínio Guia da Cruz foi o arquitecto que mais largamente trabalhou na
Cidade Universitária de Coimbra e, entre todos os técnicos, o único que
acompanhou praticamente todo o longo período de construção. Apesar do seu
labor no Plano de Obras da Praça do Império e da Zona Marginal de Belém (1941-1945) e de ter integrado o Gabinete de Urbanização Colonial do Ministério das
Colónias, a globalidade da sua carreira encontra-se ligada à Alta, onde trabalhou
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desde 1942 até, aproximadamente, 1975.
Sempre pronto a manifestar por escrito o seu apoio ao Estado Novo e a
Salazar, como aconteceu em 1948 e 1960, a sua independência criativa foi
severamente coarctada por Cottinelli Teimo e por Cristino da Silva, em particular
nos edifícios novos. Várias indicações pontuais mas concordantes sugerem que a
concepção dos edifícios da Faculdade de Medicina (inaugurado em 1956) e da
Faculdade de Ciências (inaugurados em 1969 e 1975), foi estritamente orientada
por aqueles vogais-arquitectos, sobretudo ao nível das fachadas. José Bayolo
Pacheco de Amorim, representante da Faculdade de Ciências junto da CAPOCUC
na década de sessenta, informou-nos que todos os contactos se realizavam com
Cristino da Silva, ao ponto de nem sequer se recordar de Lucínio Cruz.
A carreira de Alberto José Pessoa em Coimbra, quase tão longa como a de
Lucínio Cruz e em muitos aspectos mais produtiva, distinguiu-se pela capacidade
de ultrapassar a monumentalidade classicizante imposta por Cottinelli Teimo e
por Cristino da Silva. Este arquitecto, natural de Coimbra, activo de 1942 a 1982,
que também começou a sua carreira nas obras da Praça do Império em Belém,
trabalhou na Cidade Universitária entre 1944 e os anos sessenta, tendo
projectado o Arquivo, a Faculdade de Letras e a Biblioteca Geral e, em parceria
com João Abel Manta, as instalações académicas e desportivas.
Nos dois primeiros edifícios, localizados na Alta, Alberto José Pessoa sujeitou-se à estética monumental, mas a partir de 1948, em parte devido ao contacto
com Keil do Amaral e Hernâni Gandra, aproximou-se do modernismo. Enquanto
decorria a construção da Faculdade de Letras e da Biblioteca Geral, inseriu na
revista Arquitectura, de que era director desde Agosto de 1949, críticas à
arquitectura nazi e, já em 1956, uma contestação frontal do plano da Cidade
Universitária de Coimbra. Para surpresa dos responsáveis políticos e dos
organismos fiscalizadores, rompeu com a linha oficial fora da Alta. Em parecer do
Conselho Superior de Obras Públicas, Antão de Almeida Garrett lamentou não ver
plasmada a «tradição portuguesa» nas instalações académicas. Observando o
mesmo projecto, o ministro das Obras Públicas, Eduardo de Arantes e Oliveira,
concluiu que o arquitecto «não deu muita atenção a esta incumbência, e antes
fez no ar o seu trabalho».
Entre os outros arquitectos, merecem destaque Álvaro da Fonseca e Amoroso
Lopes. De 1946 a cerca de 1967, Álvaro da Fonseca projectou o mobiliário de
vários edifícios, interveio no Colégio de S. Bento e no Museu de História Natural,
concebeu os pavilhões do Observatório Astronómico de Santa Clara e realizou
dois anteprojectos que ficaram sem execução: as adaptações do Laboratório
Químico a Sala de Conferências e Exposições Temporárias e da Casa dos Meios a
Centro Universitário da Mocidade Portuguesa. Luís Amoroso Lopes chegou à
Cidade Universitária quase dez anos depois, aqui trabalhando aproximadamente
entre 1955 e 1970, sobretudo em obras de beneficiação e de remodelação de
edifícios antigos: Museu de História Natural, Museu Machado de Castro, Paço
das Escolas e Colégio dos Grilos.
As demais

remodelações foram

entregues a

diversos arquitectos, nos

primeiros anos supervisionados por Baltazar de Castro, arquitecto da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. Em 1942, Humberto Reis projectou,
com o engenheiro António Alves de Sousa, a modificação das escadas e
instalações sanitárias do edifício da Imprensa da Universidade, que pouco depois
seria reconvertido por Alberto José Pessoa a sede de O Instituto (1945-1948).
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Edgard Duarte de Almeida trabalhou no Museu de História Natural e Ruy da
Silveira Borges no Colégio de S. Pedro. Fernando Peres concebeu o mobiliário
para a Sala dos Capelos, a ala dos hóspedes e a habitação do reitor. Oldemiro
Carneiro reconverteu o interior do Colégio dos Grilos, antes da intervenção
profunda de Amoroso Lopes.
Fora da Alta, além de Álvaro da Fonseca, produziram obra Manuel Laginha
e M. Ferrão de Oliveira, co-autores do Observatório Geofísico e Magnético, e
Edgard Duarte de Almeida, que projectou a Estação de Botânica Marítima, na
Figueira da Foz (1949), e o edifício central do Observatório Astronómico, em
Santa Clara (1950).
O grupo dos projectos não concretizados inclui o Hospital da Universidade,
no qual Walter Distei trabalhou durante mais de vinte anos (1947-1970), e as
instalações desportivas, que António Gomes Egêa delineou para a (nsua dos
Bentos (cerca de 1946-1948) e Manuel Travassos Valdez tentou em vão ajustar
ao Parque de Santa Cruz (cerca de 1954-1955).

Escultores
A criação de uma sensível uniformidade escultórica ficou a dever-se menos à
imposição de uma estética do que à escolha criteriosa dos artistas. Dentro da
estatuária, as obras principais foram atribuídas a Francisco Franco, Leopoldo de
Almeida, Barata Feyo, António Duarte e Canto da Maia, alguns dos escultores
mais representativos do Estado Novo. Francisco Franco moldou as figuras de
D. Dinis e de D. João III, colocadas em dois espaços centrais: o Largo de D. Dinis e
o Terreiro da Universidade. No outro espaço maior, a Praça da Porta Férrea,
ficaram os grupos de Leopoldo de Almeida (que também foi contratado para
figurar quatro navegadores portugueses) e de António Duarte nos cunhais das
Faculdades de Medicina e Ciências e da Biblioteca Geral e quatro estátuas de
Barata Feyo na frontaria da Faculdade de Letras. Canto da Maia não chegou a
realizar as estátuas de outros quatro navegadores, apesar de ter celebrado um
contrato em 1945. Idêntica sorte tiveram os acordos com Álvaro de Brée, que, em
1945, aceitou executar mais quatro estátuas de grandes marinheiros portugueses
e esteve indicado para um baixo-relevo (afinal realizado por Vasco Pereira da
Conceição), e que, em 1957, aceitou conceber os monumentos a Camões e a
Pedro Nunes, a instalar sob o pórtico projectado entre os edifícios da Faculdade
de Medicina e da Física-Química.
Os relevos mais visíveis couberam a Duarte Angélico, EudidesVaz e Gustavo
Bastos. Os primeiros

realizaram

seis baixos-relevos em pedra, cada um,

respectivamente para as fachadas principais da Biblioteca Geral e da Faculdade
de Medicina. Já no final dos anos sessenta, Gustavo Bastos concebeu os baixos-relevos em granito do portal do Departamento de Matemática.
Os demais escultores realizaram obra de menor impacte. Ainda no exterior,
Vasco Pereira da Conceição criou os relevos em bronze dos três portões da
Faculdade de Medicina, além de ter esculpido um baixo-relevo em mármore de
Estremoz para o átrio poente deste edifício. Numídico Bessone, depois de solicitar
à CAPOCUC a realização de «alguma obra escultórica», obteve, em 1954, a
incumbência de representar a Vida e a Morte para a entrada do Instituto de
Medicina Legal. Mas já antes executara quatro baixos-relevos para o interior da
Faculdade de Letras. Joaquim Barbosa, Maria Alice Costa Pereira, Manuel Vigário
e Olívio Machado França (ou apenas este último, como o próprio reclamou em
1995), moldaram os baixos-relevos em bronze dos portões da Faculdade de
Letras. Jorge Barradas realizou um baixo-relevo em faiança policromada para a
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sala de leitura da Biblioteca Geral. Ficaram por executar seis baixos-relevos em
gesso pintado, da autoria de Frederico George, para o teatro da Faculdade de
Letras.
A escultura em ferro, abstracta, de Fernando Conduto, recolhida no pátio
interior dos edifícios da Física e da Química, apresenta uma notória dissonância
estética e ideológica.

Pintores
Uma visão de conjunto revela a supremacia absoluta da pintura a fresco,
incidindo nas Faculdades de Letras e de Medicina e no edifício da Matemática.
Para executar estes trabalhos, mencionaram-se os nomes de Jaime Martins
Barata, Daciano Costa, Henrique Franco e Ruy Preto Pacheco, mas a escolha
acabou por recair noutros artistas. Severo Portela Júnior e Joaquim Rebocho
pintaram os frescos do átrio da Faculdade de Letras, depois de Henrique Franco
ter

apresentado

condições

consideradas

inaceitáveis

quanto

ao

prazo

de

execução, ao custo e, porventura, à liberdade na escolha dos temas. Na opção por
Severo Portela Júnior pesou decisivamente o ministro das Obras Públicas, José
Frederico Ulrich, que em 4 de Abril de 1949 notificou nesse sentido o director-delegado da CAPOCUC:
O pintor Severo Portela Júnior, artista de mérito, há muito não tem
trabalho para o Estado e eu desejaria proporcionar-lhe algum. Peço
pense no caso a ver se poderíamos encarregá-lo de alguns painéis para
um edifício de Coimbra.40
Os últimos frescos da Cidade Universitária de Coimbra, realizados em 1968 e
1969 no átrio do Departamento de Matemática, couberam a Almada Negreiros.
Os pintores foram também chamados a executar os cartões das tapeçarias
destinadas às salas dos conselhos das diversas Faculdades. Guilherme Camarinha,
Domingos Rebelo e Rogério Ribeiro foram os escolhidos.
A título excepcional, a CAPOCUC encomendou a João Reis o retrato a óleo
de Joaquim Mendes dos Remédios para a galeria dos directores da Faculdade de
Letras.
Falta considerar um género e dois pintores. O painel de azulejo policromado
concebido por João Abel Manta para a fachada nascente das instalações
académicas

suscitou,

como

vimos

atrás,

um

parecer

negativo

da

Junta

Nacional da Educação, e acabou relegado para o jardim interior (1959-1960).
Sem qualquer resistência, João Abel Manta viu aprovados e assentes, algum
tempo depois, os sete painéis da fachada norte. Já depois da revolução de 25 de
Abril de 1974, Maria Manuela Madureira prestou uma homenagem à democracia
no enorme painel de azulejo policromo, com 9,5x4,5 metros, instalado no
auditório da Reitoria.

Arquitectos paisagistas
40

AUC, processo 206 da CAPOCUC -

Faculdade de Letras. Grupos escultóricos.
41

Nesta resenha, utilizámos como fonte

documental os processos 3A, 114B, 114C, 198,
436, 458, 499, 531, 532, 550, 590 e 605a
da CAPOCUC, depositados no AUC.
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A CAPOCUC despertou tarde para a necessidade de ajardinar a Cidade
Universitária, concebida aliás com absoluta indiferença pelo elemento vegetal.41
O jardineiro da Câmara Municipal de Lisboa, Armand Van Bellinghen, contratado
em 1944, teve como única tarefa conceber e dirigir, com Cottinelli Teimo, a

remodelação do Jardim Botânico. Nos catorze anos seguintes, cresceu o betão,
espalhou-se o asfalto e a calçada, mas o revestimento verde permaneceu
esquecido. Só em final dos anos cinquenta, gorados os estudos de implantação
das infra-estruturas desportivas e académicas no Parque de Santa Cruz, António
Facco Vianna Barreto foi convidado a elaborar um anteprojecto de remodelação
(1956), reprovado pela Comissão Municipal de Arte e Arqueologia em 1958.
Ainda na periferia, llídio Alves de Araújo e Manuel Cerveira projectaram nos
anos de 1958 a 1960 o ajardinamento e a arborização do complexo despor
tivo de Santa Clara. A este último arquitecto paisagista coube, por fim, desenhar
os jardins das Instalações Académicas, na Praça da República (1961), e intervir
na Alta.
Os espaços verdes da Cidade Universitária nasceram quase a contragosto,
como último recurso para atenuar impactes visuais negativos. O enquadramento
paisagístico do aqueduto de S. Sebastião e da Rua Martim de Freitas (1959 e
1964) surgiu da necessidade de dissimular o corte abrupto do último arco.
Em data anterior a 1960, Manuel Cerveira ajardinou o talude que margina as
escadas de acesso ao Largo da Sé Nova com a finalidade de suavizar o desnível
em relação à entrada do Museu Machado de Castro. Apenas o arranjo do pátio
do Colégio de S. Bento, apresentado em Janeiro de 1962, o do pátio da Faculdade
de Medicina e outros de reduzida dimensão se podem considerar alheios a esta
finalidade.

_____________________________ 5.
Os conimbricenses e as expropriações

Os anos cruciais (1941-1946)
O

papel

desempenhado

pelos

conimbricenses

na

criação

da

Cidade

Universitária não é fácil de discernir. Na fase inicial dos trabalhos, que se pode
situar entre a criação da CAPOCUC, em 15 de Outubro de 1941, e a aprovação do
primeiro plano de Cottinelli Teimo, em 7 de Setembro do ano seguinte, houve o
cuidado de não os alarmar com as expropriações. Havia ainda, dentro da
comissão, a esperança de preservar os colégios da Rua Larga. Na entrevista
concedida ao Diário de Coimbra em 12 de Dezembro de 1941, Maximino Correia
transmitiu a ideia de um processo lento, justo e muito mais restrito do que viria a
acontecer:
-

Falou V. Exc.a em expropriações. Quais as que primeiro se vão

fazer?
-

Possivelmente as dos prédios que confinam com o edifício da

Associação

Académica,

que

será

dos

primeiros

a

ser

beneficiado

radicalmente e alargado. [...] Mas devo dizer-lhe, todas as expropriações
serão feitas com a maior equidade, quanto a indemnizações.
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- Serão feitas muitas expropriações?
-Algumas, mas irão sendo feitas a pouco e pouco.
Lendo estas palavras, os conimbricenses foram levados a pensar que as obras
da Cidade Universitária se resumiriam à ampliação de alguns edifícios públicos.
É provável que, mesmo depois, perante um plano que dificilmente conseguiam
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imaginar aplicado na Alta de ruas estreitas, muitos salatinas tenham demorado a

Vista parcial da Alta: Laboratório Químico

perceber o alcance das obras. A história do Pinharanda, proprietário de uma

e Museu de História Natural / Colégio

farmácia na Rua Larga, exemplifica bem a ingenuidade e a desinformação iniciais.

das Artes.

Ei-la, evocada por António Correia cinquenta anos passados:

(NATCE.)

Estou a ouvir o mesureiro boticário:
- Ó Senhor Dr. sabe mais alguma coisa sobre as obras da Cidade
Universitária? Ouvi dizer que a Rua Larga ficará sendo a principal artéria
do Bairro Alto.
-

Ó meu amigo, isso não é mais do que voltar ao princípio. Ela

sempre teve essa «graça» desde que era conhecida apenas como «rua
que vai do Castelo para os Paços». E quando a Universidade veio
definitivamente para Coimbra era «a rua que vai das Escolas Gerais para
o Castelo»... Agora o que eu não sei é se o meu amigo estará aí com a
sua botica por muitos anos e bons...
Caiu em si o amigo Pinharanda e não sei se logo aí ficou matutando
num trespasse...42
As semanas que se seguiram à nomeação da comissão administrativa haviam
sido compreensivelmente ocupadas com a instalação dos serviços. Mas depois da
reunião extraordinária de 2 de Dezembro de 1941 e da primeira reunião ordinária,
no último dia do ano, os trabalhos entraram numa aceleração visível. Quem
esperava o prolongamento indefinido dos estudos prévios teve um sobressalto
em final de Fevereiro de 1942, quando pouco mais de trinta proprietários ficaram
a saber que as grandes obras iam começar. Com um laconismo digno de nota, a
CAPOCUC solicitou-lhes que indicassem, a fim de proceder à expropriação dos
seus prédios na Alta, o «registo na Conservatória do Registo Predial, para ser
requerida a respectiva certidão referente aos encargos» que recaíam sobre eles;
«o nome de quem se encontra registado na última transmissão» e o «nome do
antepossuidor»; o estado civil, «e sendo casado o nome da respectiva consorte»;
e um perito que «intervenha na fixação do preço de aquisição da propriedade».
Um mês e meio depois, seguiram os restantes ofícios. Muitos proprietários, talvez
surpreendidos e receosos, preferiram deixar a CAPOCUC sem resposta. Mas de
23 de Maio a 5 de Junho de 1942, seguiram outros ofícios com o mesmo fim.
Na cidade, instalou-se uma natural preocupação. Funcionando como porta-voz oficioso da reitoria, o Diário de Coimbra publicou, em 18 de Junho de 1942,
uma entrevista a Maximino Correia para «tranquilizar os espíritos inquietos que
por aí andam a pensar sempre o pior». Assim escreve Carminé Nobre, autor da
entrevista, procurando ampliar o efeito apaziguador das palavras do vice-reitor,
destinadas aos inquilinos e não aos proprietários:
Mesmo que se façam todas as expropriações, não quer dizer que os
inquilinos tenham de abandonar as suas casas.
Não. 0 que naturalmente terão de mudar é de senhorio, mas isso em
nada lhes interessa. É claro que um dia virá em que terão de sair, mas nessa
altura o problema das novas habitações deve ter encontrado uma solução.
Neste momento, dadas as dificuldades existentes, não é possível
fazerem-se as construções necessárias, para albergar tantas famílias.
Mas nem elas para já eram necessárias visto que as coisas serão feitas
42

A. Correia, Da Minha Geração... Crónicas

da vida académica coimbrã. Macau,E.doA.,
1998, p. 96.
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com método, ordem e orientação.
Creia que está tudo previsto.

Carminé Nobre acreditou e, com ele, muitas outras pessoas. Para isso
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contribuiu o carácter evasivo das referências temporais: «um dia virá», «nessa
altura», «nem elas para já eram necessárias». É para um futuro distante e até
improvável que remete o discurso de Maximino Correia. No entanto, nem tudo
estava previsto, como afinal reconheceu o mesmo reitor quase seis anos depois.
«As expropriações e demolições, que atingem cerca de trezentas casas da Alta afirmou em conferência de imprensa realizada em 10 de Março de 1948 -,
estiveram paradas durante certo tempo, porque o Governo não previra as
dificuldades de alojamento que existiam em Coimbra, neste aspecto ainda em
piores condições do que Lisboa».43
Esta

contradição

evidencia

os

intuitos

tranquilizadores

das

primeiras

declarações públicas do presidente da CAPOCUC. A cidade aguardou. Muitas
pessoas duvidavam que uma obra tão grandiosa se executasse de imediato,
quando pela Europa lavrava a II Guerra Mundial. A inconsequência dos dois
programas elaborados entre 1934 e 1940 justificava as maiores esperanças...
Mas a aprovação do plano de Cottinelli Teimo em Conselho de Ministros de 7 de
Setembro de 1942, a sua exposição na sede da CAPOCUC em Lisboa uma semana
depois e a realização da primeira reunião das comissões de arbitragem no dia 2
de Outubro colocou toda a gente perante a realidade. Os lamentos da proprietária
do prédio n.° 3 da Rua do Borralho, expostos numa carta de 30 de Julho do ano
seguinte, reflectem o desânimo que se apossou dos conimbricenses:
Andava convencida também, como muitos proprietários, que, pelo
que se dizia em Coimbra, as avaliações ainda se não fariam, e isto em
virtude de também constar que os prédios não serão demolidos nos
tempos mais próximos, por se haver reconhecido que não seria esta a
ocasião mais própria para levar por diante a construção da cidade
Universitária. É realmente doloroso pensar-se que a ir por diante, nas
actuais circunstâncias, tão grande empresa ela vai atingir gravemente
tantas pessoas e desorganizar tantas vidas.[...] Deixem V. Excias. acabar
a guerra que tão grandes males a todos traz, e depois das coisas
normalizadas pense-se então a sério nas expropriações.44
Esta não era, porém, a intenção do Governo e da CAPOCUC. Os proprietários
e inquilinos dos 255 prédios que, em Agosto de 1942, se previa demolir, tinham
motivos para se sentirem preocupados. O quadro legal das expropriações por
utilidade pública criava os maiores receios, relacionados com as baixas indemni
zações, a impossibilidade de comprar na cidade prédios que proporcionassem um
rendimento semelhante, a ruína dos comerciantes (resultante da dificuldade em
transferir alguns negócios, da perda da clientela e do baixo valor das indemniza
ções comerciais), a escassez de casas para acolher os desalojados e o correlativo
aumento das rendas, bem como a necessidade de proceder à construção de
bairros de realojamento.
A discreta manipulação da opinião pública permitiu manter uma paz relativa
até ao último momento. Em contrapartida, a reacção às primeiras reuniões de
arbitragem das indemnizações foi imediata e duradoura. Alguns proprietários e
inquilinos encetaram um movimento contestador que, a título individual e
colectivo, se desenrolou com grande intensidade até 1946. Nesta fase, o discurso
de Maximino Correia endureceu, burocratizou-se, ficou menos permeável às
preocupações sociais. Na entrevista ao Diário de Coimbra, em 15 de Março de
1945, foi com notória frieza que se referiu ao «grave problema» da habitação em
Coimbra, procurando distanciar-se de um assunto que se atreve a considerar
43

estranho às obras da Cidade Universitária. Tornara-se inútil continuar a
representar

o

papel

de

supervisor

cuidadoso,

desmentido

pelos

factos.

Gazeta de Coimbra, Coimbra, ano XXXVIi,

n.° 5241, quinta-feira, 11 de Março de 1948,
pp. 1 e 5.

As opiniões favoráveis mantinham-se apesar das demolições e, muitas vezes,
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graças a elas; as críticas não seriam demovidas com palavras.

Reclamações de proprietários e inquilinos.
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A opinião pública
A contestação à cidade universitária partiu dos proprietários, comerciantes e
industriais directamente afectados pelas expropriações. Num combate desigual
travado contra as autoridades políticas e administrativas, o uso de argumentos
138
Maqueta da cidade universitária:
Escadaria Monumental e Praça de D. Dinis.
(NATCE.)

relacionados com o valor do conjunto urbano ou com a memória histórica, mesmo
expressos de outra forma, revelar-se-ia ineficaz, atendendo à ansiedade de

progresso que dominava a opinião pública. Foram portanto as expropriações que
polarizaram os protestos e que sensibilizaram mesmo os adeptos da cidade
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universitária.
A reacção dos conimbricenses ao projecto da cidade universitária pode
dividir-se em quatro tipos: a aprovação, assente numa perspectiva modernizadora
da cidade; o comentário na imprensa periódica; o protesto formal de proprietários
e inquilinos perante o poder político e a CAPOCUC; e o protesto informal, patente
em conversas, canções populares, etc.. Trabalhando sobre factos ocorridos há
sessenta

anos,

escassamente

passados

a

escrito,

torna-se

difícil

afirmar

categoricamente que atitude preponderou entre os conimbricenses. Numa das
contestações enviadas a Salazar em Dezembro de 1942, reconheceu-se apenas a
existência de «poucos entusiasmados na construção da cidade universitária de
Coimbra».45 Noutro protesto similar, apresentado em Novembro de 1943, o
advogado Sousa Martins atribuiu às injustiças praticadas durante as expro
priações o facto de «o público dos vários sectores da vida económica de Coimbra
[ver] sem simpatia» o empreendimento.46 Tais afirmações podem significar que,
fora dos directamente prejudicados pelas expropriações, uma parcela indeter
minada de conimbricenses aceitou, se não com júbilo ao menos com agrado, a

revolução urbanística que se anunciava. No mesmo sentido escreveu Carlos de
Almeida ao considerar que a Cidade Universitária «logrou apenas merecer [...] os
mais ou menos veementes protestos de alguns centos de portugueses».47
Até que ponto pesou neste facto o distanciamento entre os conimbricenses e
a Universidade? Luciano Machado (n. 1927), nascido no Beco do Fanado (Baixa)
e há largos anos morador no Bairro de Celas, não recorda qualquer movimento
de opinião contra a Cidade Universitária, embora saliente que, na juventude,
manteve contactos limitados com a Alta devido à animosidade cultivada com os
salatinas. O desinteresse parece ter sido proporcional à distância em relação às
obras. Na ausência de um debate público, que dicotomizaria posições, as atitudes
dos conimbricenses reflectiram a sua heterogeneidade, moldando-se ao estatuto
social e económico, ao local de residência, ao prejuízo sofrido, etc..
Pode dizer-se que a generalidade dos moradores sentiu com pesar o
desaparecimento do bairro. Apenas uma minoria encarou com indiferença as
demolições e os realojamentos, sofrendo menos com eles do que com as
provações do «exílio» num bairro afastado do centro urbano. Alguns ainda hoje
consideram que não foram prejudicados. Referimo-nos sobretudo aos inquilinos
mais pobres, que beneficiaram de uma casa nova com rendas compatíveis com as
suas posses. Esta foi a principal razão aduzida por Raimundo Simões (n. 1918),
transferido do Largo da Feira para o Bairro de Celas, para aceitar com
benevolência as obras da Cidade Universitária.48 A degradação dos edifícios
45
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excedentes de propostas e informações
diversas.

demolidos constitui o pano de fundo desta atitude, que salienta mais as
insuficiências higiénicas dos prédios da Alta do que a distância dos bairros de
realojamento em relação ao centro da cidade.
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Carlos de Almeida, Crónicon Conimbrigense.

O descontentamento dos inquilinos polarizou-se em torno da carência de
habitação, que afectou os que não receberam alojamento nos novos bairros.

Coimbra, Edição do Teatro Avenida, 19917,
p. 199.
48

Entrevista realizada em 22 de Fevereiro

de 1999.

204

As insistentes referências à falta de casas para arrendar dão-nos uma ideia dos
clamores levantados em Coimbra. Trata-se de um fenómeno tão agudo que o

Diário de Coimbra, em 29 de Dezembro de 1946, protestou contra a notícia de

mais demolições, não por causa delas, mas pelo gravíssimo «problema de
habitação» que então se vivia. Sendo Coimbra uma cidade pequena, não era
possível alojar duas a três mil pessoas sem desarticular o mercado de
arrendamento e sem criar grandes dificuldades às pessoas mais carenciadas.49
Este número corresponde a cerca de 6% da população, computada em quase
quarenta mil habitantes no censo de 1940.
A relativa passividade dos conimbricenses não directamente visados pelas
expropriações reflecte-se na imprensa, que raras vezes contestou o arrasamento
da Alta, e no Grupo de Amigos de Coimbra, surgido com extrema oportunidade
em 1941 para lutar pelos «melhoramentos da cidade, em especial por a
conservação e restauro dos seus monumentos e obras de arte».50
Os seus ilustres promotores afirmaram nada terem contra a Sociedade de
Defesa e Propaganda de Coimbra, com mais de trinta anos de existência, mas
reduzida, na sua opinião, a uma irremediável inactividade. Aliás, as diligências
realizadas a partir de Novembro de 1942 culminaram num acordo com a
Sociedade, conseguido em meados do ano seguinte. Em reunião conjunta, ficou
«aprovado por unanimidade o ingresso dos Amigos de Coimbra na Sociedade de
Defesa e Propaganda, sendo aprovados os fins do Grupo e resolvendo-se propor
a reforma dos estatutos da Sociedade de Defesa».51
Fica assim bem patente que, enquanto se celebravam convénios entre as
duas associações, decorria na Alta o processo de expropriação, estando para
breve o início das demolições. E tratando-se de duas entidades vocacionadas
para a «defesa do património monumental e artístico» da cidade, como referiu
Abel Urbano na abertura da sessão de 24 de Janeiro de 1943, surpreende a
placidez com que assistiram aos preparativos. As lutas pelo poder saltaram para o
primeiro plano e o acordo desfez-se em menos de um mês. Em consequência,
assistiu-se à rápida institucionalização do Grupo de Amigos.
De uma associação com estas características, que nasceu «a propósito de
uma crítica às obras de transformação do antigo Claustro da Manga», poder-seia esperar uma tomada de posição sobre a Cidade Universidade e a demolição de
edifícios de valor. Ora este grupo, em assumida concorrência com a Sociedade de
Defesa e Propaganda de Coimbra, parece ter-se abstido de intervir. As minuciosas
notícias da sua actividade na Gazeta de Coimbra, sobretudo em 1943 e 1944,
nada referem nesse sentido, o que permite supor um apoio genérico, à
semelhança do que, individualmente, afirmou Abel Urbano.
A permanência de um discurso progressista sobre a renovação da cidade
leva-nos a suspeitar de uma supremacia dos adeptos e resignados. Aliás, que
opinião poderia formar a generalidade da opinião pública sobre o arrasamento
da zona superior da Alta, mesmo depois de consumado, quando a Gazeta de

Coimbra continuava, em 1947, a reclamar com energia «a demolição daquela
Baixa torta, escura e anti-higiénica» e a substituição daqueles «becos e vielas por
arruamentos novos, amplos, arejados e dignos da nossa terra»?52
O

clamor

público

predominante

entre

os

proprietários

que

se

viram

espoliados dos seus prédios a preços geralmente irrisórios reflectiu-se nalguns
jornalistas sensíveis ao drama das famílias de escassos recursos, que sofriam

49
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Maximino Correia, em 1952: «Coimbra é uma
cidade pequena; não é possível desalojar duas

sérias dificuldades para encontrar casas compatíveis com o seu magro orçamento,

a três mil pessoas que habitam a parte a

mas jamais realçou o valor patrimonial do conjunto urbano. Nem a imprensa,

expropriar e instalá-las convenientemente

nem os intelectuais de Coimbra, nem os conimbricenses em geral compre

noutro local. Não há onde.» (Maximino

enderam devidamente a perda. Preparados para amar o monumento isolado
mas incapazes de verem o bairro no seu todo, os seus protestos não
conseguiram

Correia, ob. cit., p. 143.)
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galvanizar a opinião pública porque, aparentemente, estavam
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Isto escreveu o sócio n.° 1, Abel Urbano, na

Gazeta de Coimbra, 3 de Julho de 1943, p. 1.

causa

os

interesses

privados

dos

expropriados.

Colocados

«Amigos de Coimbra», Notícias de Coimbra,

III série, ano IX, n.° 63, 24 de Janeiro de 1943,

gradualmente perante a demolição da Igreja de S. Pedro, do castelo e do arco

p.1.

do aqueduto tornou-se impossível repetir a dinâmica que, em 1921, conduzira
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ao salvamento do arco da barbacã de Almedina.

[...]», Gazeta de Coimbra, 20-9-1947, p. 1.

«A visita do sr. ministro das Obras Públicas
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Independentemente do vigor de algumas posições individuais, como a de
António Nogueira Gonçalves, e exceptuando os protestos dos proprietários e
inquilinos atingidos pelas expropriações, foi sem dúvida ténue a reacção da
cidade. Mesmo a Sociedade de Defesa e Propaganda de Coimbra, criada em 1909
para pugnar por coisa tão diversas como a redução do preço da água e o restauro
da Igreja de S. Tiago, concentrou os seus esforços nas ruínas do castelo. A tardia
140

e titubeante tomada de posição reflecte a dificuldade em mobilizar a opinião

Demolição do Colégio dos Lóios,

pública.

localizado entre a Rua Larga

A Sociedade de Defesa e Propaganda de Coimbra suspendeu a sua actividade

e a Praça da Sé Nova.
(NATCE.)

em final da década de quarenta, quando teve de abandonar o prédio onde tinha
a sede, na Praça 8 de Maio, demolido para construir o actual imóvel da Caixa
Geral de Depósitos. Retomou as actividades cerca de 1955, mas não foi além de
uma intervenção pontual. Nos primeiros dias de Janeiro de 1960, solicitou ao
ministro das Obras Públicas que providenciasse no sentido de preservar o
aqueduto das infiltrações de águas pluviais, represadas no seu interior depois de
ter sido tapada a saída durante os trabalhos de demolição do último arco.
Após a morte do director, o advogado Alfredo Fernandes Martins (pai do
geógrafo com o mesmo nome), em 1965, tornou-se necessário reactivá-la mais
uma vez. Surgiu então a oportunidade de, sob a sua égide, valorizar o património
monumental

ameaçado

ou

destruído

pelas

obras

da

Cidade

Universitária.

Nos primeiros meses de 1966, patrocinou uma exposição fotográfica sobre a Alta
arrasada, recebida com imenso agrado pelos conimbricenses, que acorreram aos
milhares para a visitar. Mas em final de 1966, instado por Bissaya Barreto a
pronunciar-se sobre o projecto de demolição dos Colégios de S. Jerónimo e das
Artes, necessária para edificar o grande hospital escolar, Manuel Chaves e Castro,
na qualidade de director da Sociedade, manifestou, com surpreendente brandura,
como observámos atrás, o propósito de seguir, em termos patrimoniais, «a linha
traçada» pelos seus antecessores, «discordando, como é lógico, de quanto faça
perder a Coimbra qualquer parcela da sua riqueza monumental e artística».53
É difícil decidir se as reacções às obras da cidade universitária de Coimbra
foram parcialmente determinadas pelas convicções políticas. Como seria de
esperar, os adeptos do plano de Cottinelli Teimo incluíram Salazar e o regime nos
elogios. O problema coloca-se sobretudo em relação às vozes críticas, porque
estas tenderam, nem que fosse por simples táctica, a salvaguardar o respeito pelo
Estado

Novo.

Isso

acontece

precisamente

nas

exposições

colectivas

de

proprietários e inquilinos redigidas em 1942 e 1943 e, com uma ingenuidade
cativante, na carta do proprietário da padaria situada no Largo José Rodrigues,
n.os 22 e 23, a quem foi atribuída uma indemnização de doze contos, seis anos
depois de ter recusado uma oferta de trespasse de 95 500$00. Fazendo lembrar
os súbditos que culpam os ministros antes de imputar o rei, o signatário afirma
que: «Não acredita que o Estado Novo da chefia do grande cidadão, Doutor
Oliveira Salazar, cometa tal iniquidade! E se o cometer não é com o conhecimento
de

Sua

Excelência.»54

Estamos

perante

uma

atitude

que

não

é

apenas

determinada pela prudência, mas parece corresponder à incapacidade, própria de
um adepto do regime, de aceitar do presidente do Conselho um tratamento
considerado perverso.
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e Propaganda de Coimbra», Diário de Coimbra,
ano XXXVII, n.° 12418, sábado,
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54AUC,

processo 21 da CAPOCUC -

Reclamações de proprietários e inquilinos.
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Entre Outubro e início de Dezembro de 1942, alguns proprietários e
inquilinos contestaram a título individual os baixos montantes de indemnização.
Um dos protestos mais veementes pertenceu ao advogado António Sabino Júnior,

que se travou de razões entre 31 de Outubro de 1942 e 30 de Março de 1944,
procurando contestar o valor da indemnização, primeiro, e adiar o mais possível a
escritura, depois.
As suas palavras visaram a oportunidade e os critérios das expropriações.
O temor provocado pela guerra e pela dificuldade de aplicar os capitais
provocavam-lhe receio pela perda do prédio da Rua do Marco da Feira, n.os 6-10
(imóvel F-7 no código da CAPOCUC), avolumaram-se quando soube que lhe tinha
sido arbitrada uma indemnização de 70 000$00, cerca de metade do valor
matricial, fixado em 135 000$00. «Aonde irei eu com tal dinheiro - pergunta a
Manuel de Sá e Mello - construir uma casa igual, ou mesmo inferior, com terrenos
e materiais caríssimos e alguns esgotados, como a referida?»
Mas foi colectivamente que os expropriados melhor se fizeram ouvir junto do
poder político. O protesto formal contido em quatro exposições dirigidas ao
presidente do Conselho e ao ministro das Obras Públicas e Comunicações, apesar
das passagens de elogio melífluo, apresenta uma frontalidade inusitada, só
comparável à de Bissaya Barreto e à que, uma década e meia depois, Raul Lino
usou num parecer da Junta Nacional da Educação.
A intrepidez parece ser timbre da primeira, assinada por um número
desconhecido de pessoas. De acordo com a cópia da CAPOCUC, a petição foi
dirigida ao ministro das Obras Públicas e Comunicações, mas o conteúdo revela
ser Salazar o destinatário, como se deduz da menção, logo no primeiro parágrafo,
ao «Plano que Vossa Excelência muitíssimo bem expôs no prefácio do segundo
volume dos Discursos».55 O texto foi enviado através do Governo Civil de
Coimbra, em 16 de Dezembro de 1942, com a indicação de «ter-se deslocado a
Lisboa uma comissão, que pretende ser recebida por Vossa Excelência e por Sua
Excelência o Senhor Presidente do Conselho».
Escudados no elogio retórico das virtualidades do regime (embora admitindo
a existência no seu seio de elementos oposicionistas), os signatários contestam o
plano, a sua oportunidade, a ordem de trabalhos, o regime expropriativo e os
valores de indemnização já achados. Sublinhando as perturbações ocasionadas
pela II Guerra Mundial e a diferença entre a primeira ideia de Salazar e o plano de
Cottinelli Teimo, permitem-se sugerir que não se façam expropriações «enquanto
durar a guerra», mas, «a terem de se fazer», que se adopte a sugestão do
presidente do Conselho, tendo porém o cuidado de começar «pela apropriação e
adaptação de vários e vastos edifícios do Estado existentes dentro da área
marcada [...] e pela construção imediata de outros edifícios para substituir
aqueles». Deste modo, sem prejudicar a execução do plano, seria possível
aguardar pelo fim da guerra e, em melhores condições, expropriar e «conseguir
habitações

para

algumas

centenas

de

pequenos

proprietários

e

inquilinos

residentes na Alta».
A conciliação entre os «legítimos interesses» de quem escreve e «os não
menos legítimos e superiores interesses do Estado» exigiria, porém, uma reforma
dos procedimentos expropriativos. O facto de as indemnizações já atribuídas não
atingirem sequer, «na grande maioria do casos, o valor matricial dos prédios
acarretará «a miséria para muita gente», devido à «dificuldade de colocação ou
aplicação de capitais» decorrente da guerra e à subida da inflação. Nesta medida,
solicitam que «as expropriações, quando houverem de se fazer, sejam baseadas,
se não nas rendas actuais de cada prédio, ao menos na média entre elas e o seu
valor matricial», sabendo no entanto que a maioria das rendas se encontrava
desactualizada. «Seria, por certo, uma solução justa e equitativa, embora com a
certeza de que, em muitos casos e por virtude das circunstâncias actuais, ela
traria para os proprietários uma diminuição nos seus rendimentos superior, em
muitos casos, a 50%.» Mas para que a justiça fosse maior importava que, barrado
55
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Judicial, quando, por qualquer motivo, o preço fixado pela actual Comissão
Avaliadora [fosse] inferior ao valor matricial do prédio».
Os termos desta petição afastaram, por razões políticas ou meramente
tácticas, um número considerável de pessoas que, «sem desrespeito para
ninguém e numa derradeira esperança», preferiram redigir um texto mais
conciliatório. Esta segunda exposição, também de meados de Dezembro de 1942,
141 e 142
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das indemnizações dos prédios e estabelecimentos comerciais e industriais, do
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nervosismo dos atingidos e das perdas já notadas.
O tom escolhido não oculta a contestação do plano geral e evidencia mesmo
um posicionamento mais radical. Numa escrita confusa, os signatários atrevem-se a pôr em causa a globalidade do projecto. Em sua opinião, os edifícios e
terrenos públicos, convenientemente aproveitados, bastariam para erigir, «não
um aglomerado a que se chamaria cidade universitária, mas sem dúvida
instalações condignas e suficientes [...], sem precisão de tão grande dispêndio
para o Estado, sem contrariedades morais e materiais para os proprietários [e]
inquilinos» e para a própria cidade, que deste modo preservava «o seu bairro
habitável mais salubre e tradicional, mantendo ao mesmo tempo a Velha
Universidade o seu aspecto secular».
Verifica-se assim que a contestação do plano de Cottinelli Teimo, realizada
pelos conimbricenses desde o primeiro momento, levou em conta o valor
patrimonial do conjunto urbano e acabou por atingir o próprio conceito de cidade
universitária em aplicação na Alta. Contra a ideia de instalações agrupadas e
impermeáveis

à

presença

de

funções

extra-universitárias,

os

subscritores,

advogando aliás em causa própria, salientam que os espaços escolares se
encontram dispersos «sem qualquer inconveniente de maior» e, pelo contrário,
produzindo «até bom rendimento».
Centrando-se por fim nas indemnizações, depois de lembrar a quantidade de
problemas sociais e turísticos de Coimbra, a presente exposição refere, sem
explicar, aquilo que quatro anos depois Paulo Cancela de Abreu esclareceria na
Assembleia Nacional: «a forma como se tem pretendido, em certos casos, obter
uniformidade de pareceres». Mas a cautela mandou que, levantadas as suspeitas,
apressadamente se dissesse que a legislação estava concebida «em moldes a não
dar origem a atropelos», o que não corresponde à verdade.
Cingindo-se a factos demonstráveis, empenharam-se sobretudo em provar o
direito a indemnizações não inferiores ao valor matricial. A «raridade, carência e
subida de materiais» e a «valorização de terrenos adequados a construções»,
posteriores à última avaliação da propriedade urbana, concluída em 1934,
tornava evidente que, mesmo recebendo nessa base, os proprietários ficariam
claramente prejudicados porque, com esses capitais, não conseguiriam repor o
bem expropriado.
Os estabelecimentos comerciais e industriais colocavam outro tipo de
problemas. Para mostrar a impossibilidade de se restabelecerem com as diminutas
quantias recebidas pela rescisão dos contratos de arrendamento, os visados
salientaram, entre outros aspectos, haver indemnizações «que são quase iguais à
resultante da soma da respectiva contribuição e outros encargos que anualmente
liquidam». Neste contexto, era natural e digno de cuidados o nervosismo dos

atingidos, para quem o futuro se apresentava incerto e difícil.
De acordo com um ofício do Governador Civil de Coimbra, datado de 28 de
Dezembro de 1942, a terceira exposição foi enviada por «alguns moradores dos
prédios atingidos pelas expropriações da Cidade Universitária, a fim de substituir
o texto apresentado previamente, que sofria de vícios de redacção». Apesar de a
descoordenação sintáctica afectar visivelmente o segundo documento, não é de
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excluir a possibilidade de, com o novo texto, se pretender substituir a primeira
representação.
Redigida na «véspera da Festa da Família» e assinada por mais de noventa
pessoas, a grande maioria proprietários, resume as alegações já expostas: a
crença de que as obras só começariam após a guerra; o espanto pela celeridade
das expropriações, que parece configurar uma retaliação pelos protestos; a
conveniência de começar os trabalhos pelos edifícios e terrenos do Estado; a
insignificância das indemnizações já estabelecidas; a vantagem em adiar as
expropriações; a necessidade de garantir valores justos de compensação; e a
possibilidade de recorrer para uma comissão de arbitragem.
A resposta a estas reclamações coube ao director-delegado da CAPOCUC,
Manuel de Sá e Mello, que, em 20 de Fevereiro de 1943, atribuiu ao Governo a
responsabilidade pelo arranque da obra e pela definição do Plano Geral de
Expropriações, mas se permitiu afirmar, em nome da comissão, que «não julga
conveniente que os edifícios que venham a constituir a Cidade Universitária
fiquem dispersos e entremeados de farmácias, padarias ou quaisquer outros
estabelecimentos comerciais ou industriais ainda que esta medida produza bom
rendimento, como se diz na exposição». Quanto ao valor das avaliações, Manuel
de Sá e Mello esclarece que o perito da CAPOCUC se baseou nos «valores das
vendas efectuadas na cidade de Coimbra nos últimos três anos (1939, 1940 e
1941) de prédios existentes nas proximidades e dentro da zona onde se
realizará a Cidade Universitária». A ponderação do «valor construtivo» e do
«estado de conservação do prédio e das suas instalações sanitárias» reduziu
sensivelmente as indemnizações, uma vez que «na maioria dos prédios a
importância das obras a executar para as tornar habitáveis, de acordo com o
regulamento de salubridade e posturas municipais, seria muito elevada e por
vezes quase incomportáveis [sic]».
O relevo dado à existência de casas de banho e a aplicação de posturas
modernas a prédios antigos, muitos anteriores ao século XIX, parece um
expediente para reduzir as verbas a pagar. Mas com o cinismo que o
conhecimento dos processos usados na arbitragem evidencia, Sá e Mello
informou que dos cinquenta e dois prédios avaliados, trinta e cinco foram por
unanimidade e apenas dezassete por maioria, e que «dezoito dos proprietários,
comerciantes e industriais que assinaram a reclamação, já assinaram os seus
contratos de venda, tendo recebido as importâncias que foram fixadas nos autos
de avaliação». O despacho de Duarte Pacheco, emitido em 24 de Fevereiro, é de
um laconismo irremediável: «Visto.»
Em 22 de Dezembro de 1942, no momento em que as reclamações colectivas
se dirigiam para a cúpula do poder político, Manuel Fernandes Correia,
proprietário do prédio sito na Rua do Marco da Feira, n.os 2-4, dirigiu-se também,
individualmente, ao ministro das Obras Públicas e Comunicações, na expectativa
de que a indemnização, fixada em 70 000$00, subisse ao menos para o valor da
matriz (90 729$00). Um ano depois, sem ver satisfeito o seu pedido, «debaixo de
uma tensão nervosa manifesta e com o seu moral profundamente abalado pelos
prejuízos graves que antevia ir sofrer, assinou perante dois membros daquela
Comissão a respectiva escritura». Em 12 de Janeiro de 1944, escreveu ao reitor
da Universidade. Havia sido convidado a pagar uma renda mensal de 120$00,
não conseguia encontrar casa para arrendar ou para comprar por um preço
compatível com os seus rendimentos e agora «foi por mandado judicial intimado
a abandonar o seu prédio». Esta difícil situação levou-o a solicitar um suplemento
de indemnização e a permanência por mais algum tempo na sua antiga casa.
Maximino Correia delegou a resposta no secretário da CAPOCUC, que se limitou
a enunciar as normas legais que tornavam irreparáveis os factos consumados.
A partir de finais de Junho de 1943, quatro meses decorridos sobre o desaire
das reclamações colectivas, os proprietários e inquilinos começaram de novo a
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reagir individualmente às injustiças de que se consideravam vítimas, expondo
à CAPOCUC, em termos por vezes patéticos, as suas razões. As respostas,
invariavelmente secas, cingiam-se à lei e afirmavam a irreversibilidade das
indemnizações fixadas.
Mas a exposição mais virulenta foi redigida pelo advogado Sousa Martins,
encabeçada por Bissaya Barreto e subscrita por 55 proprietários.56 Enviada ao
143
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ministro das Obras Públicas e Comunicações em 4 de Novembro de 1943,
quando a execução do plano se tornara manifesta, o autor circunscreveu-se ao
problema das expropriações, que considerava injustas e, mesmo, francamente
lesivas do património dos cidadãos. Sem contemporizações tácticas, abre com
uma frase de Salazar extraída da entrevista publicada em La Tribune des Nations
de Março de 1936:
A administração tem sempre tendência para exagerar os seus
direitos, e através dos indivíduos faz mal à Nação.
«Estas judiciosas palavras - escreve Sousa Martins - têm inteira aplicação à
forma ilegal como, na maioria dos casos, se tem estado a proceder com as
expropriações para a "Cidade Universitária de Coimbra", o que tem levantado
justificados clamores». Está, assim, dado o tom para um escrito extenso,
minucioso e por vezes acrimonioso, que suscitou cuidadosos relatórios na
CAPOCUC e a ponderação da hipótese de apresentar queixa na Ordem dos
Advogados pelas «afirmações consideradas ofensivas da [...] honorabilidade»
do perito Alexandre de Vasconcelos e Sá, e que acabou por ser objecto de um
parecer da Procuradoria Geral da República. Pela sua extensão (e talvez pela sua
veemência), ficou conhecida na CAPOCUC e no Ministério das Obras Públicas e
Comunicações por exposição grande.
Apesar do apreço manifestado pelo plano de obras, Sousa Martins tinha
consciência de quanto seria inútil e contraproducente expor as suas reservas.
Assim, ao contrário das exposições redigidas no ano anterior, e em parte porque
as demolições se haviam tornado irremediáveis, as críticas visaram sobretudo os
peritos intervenientes nas avaliações em nome do Estado por não terem atendido
«ao rendimento colectável dos prédios, ou seja ao valor matricial [...]; nem ao
valor efectivo do prédio, quando ele for superior ao da matriz [...]; nem aos
demais preceitos legais da apreciação e bases de correcção».
Visando directamente o cerne da legislação em vigor, Sousa Martins
contestou a impossibilidade de recorrer aos tribunais para dirimir as divergências
relativas ao quantitativo das indemnizações, facto que, segundo o acórdão do
Supremo Tribunal de Justiça de 25 de Março de 1941, dava cobertura a actos que
«representam, por parte do estado, "indevido locupletamento repelido pela moral
e pelo direito"». Em anexo, apresentou o depoimento do árbitro de um
proprietário que, por escrito e com assinatura reconhecida, declarou ter sido
pressionado para votar o laudo dos dois outros peritos.
Para Manuel de Sá e Mello, não havia «motivo para qualquer reclamação, o
que é confirmado pelo número de autos de avaliação em que se verifica a
unanimidade dos laudos dos peritos - cerca de 51,7% em relação ao número
total dos prédios citados na exposição e de 74% em relação ao número total de
prédios avaliados». Nesta medida, a acusação de «indevido locupletamento»
pelo Estado, praticado pelos árbitros estatais, afigura-se-lhe intolerável e passível
de apreciação pela Ordem dos Advogados. O depoimento de Mário Duarte apenas
mostra «da sua parte leviandade e pouco cuidado ao apresentar o seu laudo».
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de protecção ou de justa reparação».
(AUC, processo 21 da CAPOCUC Reclamações de proprietários e inquilinos.)
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E o próprio Sousa Martins acolheu com surpreendente placidez o veredicto.
Em dezasseis meses, esvaíra-se o vigor e a acrimónia. Os factos estavam

consumados. Infelizmente, os proprietários tiveram razão antes do tempo. No ano
seguinte, a Assembleia Nacional fez eco da contestação ao regime expropriativo
dos centenários e, nos aspectos essenciais, validou o discurso de Sousa Martins.
O insucesso repetido das petições não calou os salatinas. Em 14 de Dezembro
de 1944, os proprietários dos prédios F-6, M-12, N-2 e N-17 apresentaram uma
curta exposição ao ministro das Obras Públicas e Comunicações com o objectivo
de retardar as escrituras.
Em Fevereiro de 1945, coube a Bissaya Barreto expor as suas razões.
Não dispomos do texto apresentado, mas a informação prestada pela CAPOCUC
deixa perceber que este médico duvidava da necessidade de proceder à
imediata demolição do seu prédio situado na Rua do Cotovelo, n.os 34-36, e dos
critérios seguidos para avaliar os imóveis, aludindo à exposição grande de
Sousa Martins.
Em

Março

de

1946,

concluída

a

generalidade

das

expropriações,

continuavam a levantar-se vozes discordantes. Num testemunho pungente, a
proprietária do prédio sito na Rua Castro Matoso n.° 37 e Escadas do Liceu n.° 1
atribuiu a morte do marido às injustiças cometidas durante a expropriação.
Tendo recusado, meses atrás, uma oferta de quatrocentos contos pela casa,
via-se agora na contingência de negociar um valor muito inferior, respeitando
uma legislação severamente criticada na própria Assembleia Nacional, como
veremos a seguir, facto que a proprietária, Maria da Conceição Faria dos Santos,
não se esquece de mencionar. Sensível a isso, Manuel de Sá e Mello determinou,
em 21 de Julho de 1946, a suspensão do processo até à publicação da nova lei
sobre expropriações, podendo-se, entretanto, promover a aquisição amigável.
Faltavam apenas três dias para que fosse publicada em Diário do Governo a Lei
n.° 2018. O prédio acabou por ser adquirido por 225 150$00.
A existência de motivos de desagrado, sistematicamente negada, revelava-se
agora tão evidente quanto improfícua. Os danos provocados aos proprietários da
Alta, ao abrigo do decreto-lei conhecido por regime dos centenários, não foram,
como é evidente, ressarcidos pela legislação de 1946.

Regime expropriativo
As expropriações realizaram-se ao abrigo do Decreto-Lei n.° 28 797, de 1 de
Julho de 1938, publicado para «assegurar a máxima rapidez e eficiência nas
expropriações exigidas para pronta realização das obras comemorativas dos
Centenários de 1939 e 1940», como se refere num parecer da Câmara
Corporativa em 1946.57 As injustiças que ocasionou, unanimemente reconhecidas
nesta data, são inerentes à índole extrajudicial do processo expropriativo, descrito
nos seguintes termos:
tudo se faz por simples arbitragem, efectuada por uma comissão de
três árbitros, que expeditamente fixam o montante da indemnização; e,
com tal fixação, obtida por unanimidade ou por simples maioria,
transmite-se ipso jure a propriedade do prédio para o expropriante. Este
paga ou deposita a indemnização e passa a poder fazer do prédio o que
entender. Não há assim intervenção dos tribunais, nem para os actos
preliminares da expropriação, nem para a apreciação do valor da coisa
expropriada. O Decreto-Lei n.° 30 725, de 30 de Agosto de 1940,
determinou que em certos casos há ou pode haver segunda avaliação,
mas esta efectuar-se-á também extrajudicialmente e integra-se portanto
no mesmo sistema de pura arbitragem.

57

Diário das Sessões da Assembleia Nacional,

12 de Janeiro de 1946, pp. 186-3 a 186-14.
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0 regime dos centenários resolveu por completo o problema das delongas,
tão notórias no sistema anterior, representado pela Lei de 26 de Junho de 1912
(regulamentada pelo Decreto de 15 de Fevereiro de 1913) e pelo Decreto n.° 17
508, de 25 de Outubro de 1929. No primeiro caso, a falta de acordo entre as
partes remetia a expropriação para os tribunais, entravando a realização das
obras públicas. O segundo diploma, que veio regular as expropriações por
144
Casas da Rua do Norte voltadas para o
Museu Machado de Castro, demolidas
para dar lugar à Faculdade de Letras.
(NATCE.)

utilidade pública urgente, para obviar às demoras excessivas, autorizou o
expropriador a apropriar-se do imóvel enquanto decorresse a discussão judicial
do montante das indemnizações; permanecia assim o recurso aos tribunais, sem
prejuízo do início dos trabalhos.
O equilíbrio de interesses entre as duas partes, conseguido pelo decreto de
1929, quebrou-se com o regime dos centenários, que, isolando o perito do
proprietário no seio da comissão de arbitragem, atribuiu de facto ao Estado a
fixação unilateral do valor da indemnização.58 Marcello Caetano não tem dúvida
em afirmar que «para acelerar a realização das obras e defender o interesse
económico da Administração» se pôs «em grave risco os legítimos interesses dos
proprietários».59 Abriu-se assim caminho às maiores prepotências.
Bustorff da Silva, no âmbito da discussão na generalidade da proposta de lei
sobre organização hospitalar, foi até mais longe e considerou intencional o abuso
proporcionado pela lei. O regime dos centenários prevê três árbitros, nomeados
pelo proprietário, pela entidade expropriadora e pelo presidente do Supremo
Tribunal de Justiça. Para Bustorff da Silva:
É intuitivo que este árbitro de desempate intervém porque o
legislador pressupôs que haveria sempre disparidade entre o preço
oferecido pelo expropriante e o preço reclamado pelo expropriado.
Compreendia-se, pois, um tratamento especial para o seu lado, ou a
obtenção da média dos laudos dos três peritos.
Mas não. O legislador determinou que o preço a fixar fosse o
resultante da média dos dois laudos que mais se aproximarem.
Esta orientação revela que no espírito do legislador havia já o
pressuposto de que os laudos mais baixos deviam ser os do expropriante
e do perito. Prepara-se, consequentemente, uma lesão intencional.50
Os factos davam-lhe razão, como demonstrou Paulo Cancela de Abreu logo a
seguir. Pelo regime de 1929, os tribunais fixaram em 40$00 cada metro quadrado
de parte de um terreno em Lisboa. Em 1938, com a legislação dos centenários, o
resto do terreno foi expropriado por 7$ 15 cada metro quadrado. Pergunta o
deputado: «Trata-se de um caso excepcional? Nunca. Nas suas linhas gerais estas
eram as condições naturais em que decorriam as expropriações feitas ao abrigo
do sistema dos Centenários.» Quanto ao facto, por vezes alegado, de que, neste
regime, «na generalidade dos casos, os expropriados acabam por vir a um
acordo», eis o que respondeu Paulo Cancela de Abreu:
Sei como isto se conseguia.
Os expropriados eram chamados à entidade expropriante; viam-se
perante entidades que invocavam poderes latitudinários, demoras de

58

Manuel Baptista Lopes, Expropriações

pagamento,

complicações,

dificuldades

rapidamente

removíveis

com

por Utilidade Pública. Coimbra, Liv. Almedina,

uma transação directa, por escritura de compra e venda e pagamento do

1968, p. 139.

preço no acto.

59

Marcello Caetano, Manual de Direito

Administrativo. 7a ed.ção, actualizada,
revista e com índice remissivo.
Lisboa, Coimbra Editora (Depositária), 1965,
p. 639. Itálico nosso.
60

Diário das Sessões da Assembleia Nacional,

29 de Janeiro de 1946, p. 346.
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Repito:

chamava-se

a

entidade

expropriada

e

punha-se-lhe

o

problema assim: não vale a pena discutir. Temos aqui um perito de
desempate, que é um funcionário público como os outros; temos o nosso
perito, que oferecerá por cada metro de terreno um preço mínimo.
Os dois laudos mais baixos é que darão a média. Você está amarrado a
uma expropriação por 7$00 ou 7$50 por cada metro. Ora dar-lhe-emos

generosamente mais 1 $00 ou 2$00 se, em vez de irmos para uma
expropriação, fizermos rapidamente uma escritura de compra e venda.
É claro que o ingénuo caía. [...]
De um Estado, pessoa de bem, não devem fazer parte entidades que
actuam especulativa e irregularmente como acabo de pôr a claro.61
Este iníquo processo foi substituído nesse mesmo ano. As Leis n.os 2018, de
24 de Julho de 1946 (regulamentada pelo Decreto n.° 35 831, de 27 de Agosto
de 1946) e n.° 2030, de 22 de Junho de 1948 (regulamentada pelo Decreto
n.° 37 759, de 22 de Fevereiro de 1950) garantiram melhor os interesses dos
proprietários, nomeadamente ao estabelecer «recurso para o tribunal da comarca
da situação dos bens».62

Indemnizações
Para «não prejudicar a vida académica e comercia! de Coimbra e permitir a
construção de novos prédios em substituição dos expropriados», a CAPOCUC
deliberou dividir as expropriações em quatro fases, prevendo um dispêndio em
indemnizações superior a dezanove mil contos.63
O

processo

seguido

para

determinar

o

montante

das

indemnizações

encontra-se minuciosamente explicado nos relatórios respectivos. Primeiro, foi
estabelecido o «valor real e corrente dos prédios durante os últimos três anos»,
ou seja, de 1939 a 1941,64 Os resultados apontaram para uma média de 140$00
cada metro quadrado em relação aos preços declarados e de 175$00 cada metro
quadrado de valor matricial. Os mesmos cálculos, aplicados a um conjunto restrito
de prédios, escolhidos «por disporem de localização semelhante aos que
constituem a primeira fase das expropriações», ou seja, em geral «velhos e mal
conservados», permitiram obter «resultados finais» mais baixos: 102$00 e
173$00 cada metro quadrado, respectivamente.
Os valores reais e correntes assim achados foram ainda corrigidos mediante
a ponderação do rendimento efectivo, da localização, da qualidade construtiva,
do estado de conservação, do número de divisões, dos pés-direitos e de outros
índices. O resultado saldou-se em valores muito baixos de aquisição, obtidos
graças ao entendimento entre os peritos da CAPOCUC e do Supremo Tribunal de
Justiça. O árbitro do proprietário, ao propor indemnizações claramente superiores,
permitia que a média se fizesse entre os laudos restantes, sempre inferiores.
São raros os casos em que o valor de indemnização resultou da ponderação dos
dois laudos mais elevados, ou seja, em que, não havendo unanimidade, o parecer
do árbitro do proprietário determinou a média final: apenas doze casos em 66

61

Idem, p. 347.

62

Cf. M. B. Lopes, ob. cit., p. 282.

(18,2%).
O Dec. n.° 37 759 veio a ser revogado
e substituído pelo Dec. n.° 43 587,
de 8 de Abril de 1961, que, na opinião de

MODO DE FIXAÇÃO DOS VALORES DE INDEMNIZAÇÃO65

Marcello Caetano, «traduz sob certos aspectos
um regresso a fórmulas processuais sumárias,

Fases de
expropriação

N.°

Por
unanimidade
N.°

%

Por maioria
Pelos laudos inferiores
N.°

%

destinadas a abreviar a duração da fase

Pelos laudos superiores
N.°

%

administrativa e a dar-lhe maior importância
relativamente à fase judicial». (M. Caetano,
ob. cit., p. 639.)

1.a

52

34

65,4

18

34,6

—

—

2.a

71

55

77,5

15

21,1

1

1,4

3.a

78

61

78,2

16

20,5

1

1,3

4.a

46

31

67,4

5

10,9

10

21,7

TOTAL

247

181

73,3

54

21,9

12

4,9

63

AUC, processos 39 e 211 da CAPOCUC.

64

AUC, processo 22 da CAPOCUC.

65

Neste quadro, corrigimos e actualizamos

alguns valores indicados em relatórios
Fonte: AUC, processo 25 da CAPOCUC - Autos de avaliação. 1.a 1943-1949.

intermédios da CAPOCUC.
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Adquirem por isso valor indiscutível os comentários lançados por Sousa
Martins, em nome de meia centena de proprietários e inquilinos: «Os dois vogais
permanentes - levados de Lisboa por se terem, certamente, especializado na sua
técnica, com vantajoso savoirfaire-jogam sempre certos, em cada caso, votando,
como aliás é natural, com prévio acordo entre si. E como formam a maioria,
conseguem, em regra, arrastar à contrecoeur o perito dos proprietários para uma
145

desejada unanimidade, propondo-lhe que baixe o seu laudo até ao deles, que

Os prédios que se encontravam
encravados no aqueduto foram demolidos
durante as obras da cidade universitária.
(NATCE.)

nesse caso subirá um pouco.»66
É inequívoco, escreve Sousa Martins, que «os peritos assinaram por julgarem
que, de facto, os seus representados não podiam fugir à fatalidade do laudo dos
dois vogais permanentes e por julgarem que assim defendiam melhor os
interesses dos seus clientes, obtendo para eles mais uns escudos; e os
proprietários assinaram julgando que, de facto, não tinham forma legal de
defenderem os seus legítimos direitos e interesses». A pressão psicológica
exercia-se para lá da lei, com argumentos que o regime expropriativo não
contemplava. O temor reverenciai ao poder provocou boatos perturbadores.
De acordo com a mesma reclamação, «logo de princípio, começou a pairar na
atmosfera da Alta, como gás deletério lançado com fins perturbadores, que: a) o
dinheiro seria depositado na Caixa Geral de Depósitos e os proprietários teriam
de fazer com o seu levantamento despesas que iam de 15 a 30%!; b) no caso de
não desocuparem voluntariamente os prédios, estes seriam destelhados com a
intervenção dos bombeiros...»
Estas circunstâncias explicam o reduzido número de reclamações, inferior ao
de proprietários cujos prédios foram avaliados muito abaixo do laudo do seu
representante, ou seja daqueles cujos peritos resistiram aos amavios e ameaças
dos árbitros estatais: cerca de meia centena. O princípio, estabelecido por Duarte
Pacheco, «de reduzir ao mínimo as segundas avaliações»67 e a impossibilidade de
recorrer aos tribunais amorteceu a expressão da revolta. Além disso, a tendência
para reclamar revelou-se frequentemente inútil e contraproducente, sobretudo
nas segunda e terceira fases. Se na primeira o valor sujeito a segunda avaliação
beneficiou de um aumento de 4,3% (22,9% na terceira avaliação), nas segunda
e terceira fases a revisão das avaliações traduziu-se por uma perda de 6% e 5,8%
respectivamente.
Deste modo, só um apurado cinismo poderia levar Manuel de Sá e Mello a
enaltecer, em 2 de Dezembro de 1943, o cuidado, o zelo e a legalidade
demonstrados pelos peritos das comissões de avaliação ao instar «junto dos
proprietários para que reclamassem das importâncias fixadas para aquisição dos
seus prédios». E conhecendo a impossibilidade de recorrer aos tribunais, só por

66AUC,

processo 21B da CAPOCUC.

Modificámos ligeiramente a pontuação.
67

Em 27 de Dezembro de 1944, num relatório

apresentado a Augusto Cancela de Abreu,
Manuel de Sá e Mello atribuiu essa regra
à «determinação expressa do antecessor de

maldade se permitiu concluir que mesmo os poucos que protestaram (10,2% do
total de proprietários e 9,4 % de inquilinos) «acabaram por se conformar após a
apresentação das razões justificativas dos peritos que intervieram nas comissões
de avaliação, como representantes desta Comissão Administrativa e do Supremo
Tribunal de Justiça».68 Que mais poderiam fazer?!

Vossa Excelência que entendeu conveniente
estabelecer-se o princípio de reduzir ao mínimo
as segundas avaliações promovidas por esta

MONTANTE DAS INDEMNIZAÇÕES

Comissão». {Idem.)
68

Informação prestada ao ministro das Obras

Públicas acerca da exposição redigida por

Valores fixados
Fases de
expropriação

Prédios
Primeiras avaliações

Sousa Martins. (Idem.)
69

indicados encontram-se na generalidade dos
documentos da CAPOCUC. A contagem a que
procedemos apresenta menos $90, referindo-se
esta diferença ao bloco B.
70

Blocos T, UeW.
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Após as
terceiras avaliações

1a69

52

3 506 883S65

3 524 548565

2.a

71

4 511 270500

4 497 270500

—

3.a

78

5 374 411 $00

5 358 911 $00

—

Sub-total

13 473 985$65

Os valores das indemnizações das primeiras

e segundas avaliações da primeira fase aqui

Após as
segundas avaliações

3 617 804$65

201

13 392 564565

13 380 729565

4.a?0

46

5 091 740S00

—

—

TOTAL

247

18 484 304565

18 472 469$65

18 565 725565

Fonte: AUC, processos 22 e 25 da CAPOCUC.

VALORIZAÇÕES OCORRIDAS NAS SEGUNDA E TERCEIRA AVALIAÇÕES
Primeira avaliação
(Valor das indemnizações sujeitas a revisão)

Fases de
expropriação

Terceira avaliação71

Segunda avaliação
Valorização

%

Valorização

%

+ 93 256S00

+ 22,9

1.a

406 579S00

+ 17 665S00

+ 4,3

2.a

234 500$00

-14 ooosoo

-6,0

—

—

3. a

268 000$00

- 15 500S00

-5,8

—

—

909 079S00

- 11 835S00

- 1,3

+ 93 256S00

+ 22,9

4. a
TOTAL

Fonte: AUC, processo 25 da CAPOCUC - Autos de avaliação. 1.’ 1943-1949.

PRÉDIOS SUJEITOS A SEGUNDA E TERCEIRA AVALIAÇÕES
Indemnizações

Prédios
Fases de
expropriação

2.as avaliações
Expropriados

N.°

%

N.°

3.as avaliações

2.as avaliações

3.as avaliações
Expropriados
%

Valor sujeito
a revisão

%

Valor sujeito
a revisão

%

1.a

52

10

19,2

3,8

3 506

406 579S00

11,6

406 579$00

11,6

2.a

71

3

4,2

—

—

4 511 270$00

234 500$00

5,2

234 500S00

5,2

3.a

78

3

3,8

—

—

5 374 411 $00

268 000$00

5,0

268 OOOSOO

5,0

4.a73

46

—

—

—

5 091 740Í00

—

TOTAL

247

18 484 304S65

909 079S00

—

16

6,5

2

2

0,8

883S6572

—

—

4,9

909 079$00

—

4,9

Fonte: AUC, processo 25 da CAPOCUC - Autos de avaliação. Ia 1943-1949.

Assim se explica que o número de reclamações, depois de atingir mais de
17% na primeira fase, tenha diminuído para valores irrelevantes. As reclamações
das segunda e terceira fases situaram-se nos 9,9% e 3,8%, respectivamente.
O número diminuto de prédios considerado na quarta fase não permite extrair
ilações.
Nos termos do artigo 1.° do Decreto-Lei n.° 30 725, procedeu-se em meados
de 1943 à segunda avaliação dos prédios orçados muito abaixo de quinze vezes
ou muito acima de 25 vezes o rendimento colectável. Estavam neste último caso
cinco prédios, seleccionados de um grupo de dez, apresentados a Duarte Pacheco
em 19 de Julho de 1943. Cada prédio foi objecto de um curto relatório, onde se
fundamentava a indemnização proposta e se observava a possibilidade de a
diminuir através de segunda avaliação. Veja-se, por exemplo, o prédio P-16.
Apesar do elevado coeficiente, a CAPOCUC reconheceu perante o ministro das
Obras Públicas e Comunicações que o valor da indemnização fixado é até
«francamente baixo», em parte graças ao «perito fácil» do proprietário. Não
obstante, e atendendo unicamente ao valor do coeficiente, procedeu-se a
segunda avaliação em 26 de Agosto de 1943, de que resultou a descida do valor
da indemnização de 95 para 90 contos.
Compreendendo as subtilezas da fixação dos montantes de indemnização, os
proprietários,

ultrapassada

a

primeira

fase de

expropriações,

sujeitaram-se

crescentemente à unanimidade dos laudos, que passaram de 65,4% na fase
inicial, para 77,5% e 78,2% nas seguintes. A quarta fase, estendida pelos anos
de 1943, 1945, 1946, 1947 e 1949, denota uma inversão da tendência, com a
unanimidade a descer para 67,4%. Um dos motivos para este facto advém de a

71

Compara-se a terceira avaliação

com a primeira.

maioria dos prédios ter sido expropriada em 1949, no âmbito do novo regime

72

expropriativo, que concedeu maior protecção aos proprietários.

avaliações da primeira fase aqui indicados

Nos seus relatórios, a CAPOCUC privilegiou o confronto dos preços de
aquisição com o rendimento colectável e com o rendimento efectivo mínimo.
A análise dos quadros elaborados pela CAPOCUC revela, em relação ao primeiro
aspecto, que as indemnizações mais baixas foram praticadas na primeira fase,
com as indemnizações a fixarem-se em 15,94 vezes o rendimento colectável total.

Os valores das indemnizações das primeiras

encontram-se na generalidade dos documentos
da CAPOCUC. Como já dissemos, a contagem
a que procedemos apresenta menos $90,
referindo-se esta diferença ao bloco B.
73

Consideramos apenas os blocos A, T, U e W,

os únicos realmente expropriados.
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Esse valor subiu para 18,62 e 20,0 vezes nas duas fases seguintes. Mais estável
parece a relação com o rendimento efectivo líquido, que oscilou entre 15,9,15,7
e 16,0 vezes. Estes valores constituem um dos mais evidentes sintomas do
consciente e «indevido locupletamento» praticado pelos peritos estatais.
Embora o valor das matrizes dos prédios urbanos expropriados conste das
tabelas mais minuciosas elaboradas pela CAPOCUC, a generalidade dos relatórios
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Museu Machado de Castro e Sé Nova.
(NATCE.)

prescinde deste elemento de análise, em favor do rendimento colectável e do
rendimento efectivo mínimo. Em parte nenhuma se comparam os valores
matriciais e os preços de aquisição. Os motivos prendem-se com a prioridade
concedida à capacidade de rendimento dos imóveis e, sobretudo, à evidente
injustiça que esta análise mostraria.
As indemnizações dos prédios da primeira fase, fixadas durante a primeira
avaliação, quedaram-se pelos 79,7% do valor matricial, subindo para 82,2% nas
avaliações definitivas. Este quantitativo subiu para 92,8% na segunda fase e
100,4% na terceira fase. A média das três primeiras fases não ultrapassa os
91,8%.

COMPARAÇÃO ENTRE AS AVALIAÇÕES DEFINITIVAS E OS VALORES MATRICIAIS

Fases de
expropriação

Valor matricial

Avaliações definitivas

Relação entre as
indemnizações fixadas
e o valor matricial

1.a

4 400 060S00

3 617 804$65

82,2%

2.a

4 846 340S00

4 497 270S00

92,8%

5 336 060S00

5358 911 $00

100,4%

14 582 460S00

13 380 729S65

91,8%

3.a
TOTAL

Fonte: AUC, processo 22 da CAPOCUC - Relatório das expropriações realizadas. 1.a fase. 1939-1942

Os valores finais de indemnização ficaram mesmo aquém do que inicialmente
se previa: 80,3% na primeira fase, 91,1% na segunda fase e 100,7% na terceira.
Se considerarmos o custo dos blocos da quarta fase, em grande parte avaliados
depois da revogação do regime expropriativo dos centenários, o dispêndio final
situou-se em 95,3% dos 19 489 490$63 previstos.

INDEMNIZAÇÕES PREVISTAS E FIXADAS
Fases de
expropriação

Indemnizações fixadas
Indemnizações previstas
Percentagem

Valor

1.a

4 503 292S98

3 617 804$65

80,3

2.a

4 934 847S86

4 497 270$00

91,1

5 358 911 $00

3.a

5 324 059S87

4.a

4 727 289S92

TOTAL

19 489 490S63

5 091 740$00
18 565 725$65

100,7
m

107,7
95,3

Fonte: ofício de 26 de Agosto de 1942. (AUC, processo 39 da CAPOCUC.)

A injustiça praticada na Alta ficou demonstrada inequivocamente a posteriori.
74

Este valor corresponde à expropriação

dos blocos A, T, U e W. Os blocos S (Colégio

A fixação judicial do valor das indemnizações a pagar pela expropriação dos

da Trindade) e V (sede do CADC) não chegaram

terrenos para construir a escadaria próxima do Liceu D. João III, por exemplo,

a ser expropriados. Por este motivo, a diferença

mencionada em sessão da Câmara Municipal de Coimbra de 13 de Maio de 1948,

entre as indemnizações fixadas na quarta fase
e as inicialmente previstas encontra-se
subavaliada.
75

AHMC, BO/162 - Actas das sessões

da Câmara Municipal de Coimbra, ff. 82-82v.
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mais do que duplicou o laudo dos peritos.75
Esta situação não é excepcional. Pelo contrário, tal como Paulo Cancela de
Abreu denunciou na Assembleia Nacional, configura uma regra. O projecto de
construção de um campo de jogos universitário na (nsua dos Bentos, envolvendo

directamente a CAPOCUC, prova-o de forma eloquente. O processo expropriativo,
iniciado em Setembro de 1946, contou com a oposição tenaz dos maiores
proprietários, que discordaram dos valores propostos e aproveitaram as novas
autorizações legais para recorrer. As parcelas em causa valorizaram-se entre
45% e 60% e a CAPOCUC desistiu de construir as infra-estruturas desportivas
naquele local.
Do que acabámos de expor se conclui que as indemnizações praticadas na
Alta, sobretudo na primeira fase, não repuseram em dinheiro o valor do
património

expropriado,

ou

seja,

consignada nos princípios do direito

não

se

verificou

administrativo.76

a

justa indemnização

Durante o curto período de

vigência do regime dos centenários, o Estado pôde obter, com evidente prejuízo
para os proprietários, a grande maioria dos prédios necessários à realização da
Cidade Universitária de Coimbra. Com algumas cambiantes, estas conclusões
estendem-se às expropriações de estabelecimentos comerciais e industriais.

Indemnizações comerciais e industriais
Para os comerciantes e industriais, fossem proprietários ou inquilinos, os
problemas começavam também pelo montante da indemnização, uma vez que as
verbas auferidas se revelavam escassas para montar negócio noutra parte da
cidade, mas acentuavam-se porque uma parte dos estabelecimentos (livrarias,
encadernadores, papelarias, pensões, tipografias, casas de pasto, cafés e casas de
bilhares) estava vocacionada para a satisfação das necessidades de consumo da
comunidade universitária, o que dificultava a sua transferência.
Os relatórios e a tabela oficial de reclamações, elaborados pela CAPOCUC,
dão a ideia de que o processo decorreu com tranquilidade, entrecortada por um
ou outro protesto esporádico. No entanto, a leitura das numerosas cartas
arquivadas pela CAPOCUC sugere o contrário. Foram muitos os proprietários que,
imediatamente após o início das avaliações, requereram valores mais altos de
indemnização e expuseram as dificuldades económicas em que ficavam.
Em 11 de Dezembro de 1942, o encadernador António Augusto Cardoso,
instalado na Rua dos Estudos, n.° 42, e em actividade desde 1912, informou
a CAPOCUC que a indemnização arbitrada era insuficiente para pagar a
desmontagem da guilhotina, da prensa e da tesoura de ferro, dos móveis, bem
como o seu transporte e montagem em novo local. Em Agosto de 1943, Álvaro
da Silva e Sousa, proprietário da Fotografia Académica, instalada num edifício
do Estado na Travessa da Rua de S. Pedro, teve de reclamar perante a CAPOCUC
para obter a indemnização a que tinha direito. O merceeiro do Marco da Feira,
n.° 30-36, solicitou, em Novembro e Dezembro desse ano, que a indemnização
fosse elevada de três para dez contos. Em abono desta pretensão, informava
que gastaria cerca de vinte e cinco contos em trespasse e teria de sujeitar-se a
uma renda mensal de quatrocentos a quinhentos escudos para se estabelecer
outra vez.
A atitude da CAPOCUC é liminar neste e noutros protestos. Afirma que a
comissão não interveio na fixação dos preços de aquisição dos prédios, nem nas
indemnizações industriais e comerciais relativas às actividades ali instaladas.
A responsabilidade pertencia a uma comissão independente. Com esta resposta
evasiva, a CAPOCUC contava deter os protestos. Aos potenciais lesados restava
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o silêncio.

Administrativo, pp. 640 e 650-651; Fausto de

No entanto, os motivos de protesto ultrapassavam o valor arbitrado aos
estabelecimentos.

Os

peritos

estatais

deliberaram

excluir

as

proprietários eram também donos dos prédios onde se encontravam e os

lojas

cujos

Marcello Caetano, Manual de Direito

Quadros, «Expropriação por utilidade pública»,
in: José Pedro Fernandes (dir.), Dicionário

Jurídico da Administração Pública, volume IV,
Lisboa, s. e., 1991, sobretudo pp. 306-308.
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consultórios (uma vez que os médicos não pagavam contribuição industrial, mas
sim imposto profissional). Foi contra estes factos que particularmente se bateram
os signatários da exposição grande, entre os quais Bissaya Barreto, que reclamava
uma compensação pela perda do seu consultório.
As dúvidas certamente existentes no espírito do ministro das Obras Públicas
e Comunicações levaram-no a consultar a Procuradoria-geral da República, que,
em parecer de 2 de Janeiro de 1945, devidamente homologado, considerou não
haver

lugar

à

indemnização

dos

consultórios

médicos

por

não

serem

estabelecimentos comerciais ou industriais. Os proprietários que tivessem loja
montada não poderiam exigir indemnização autónoma, mas esta deveria ser
considerada no montante relativo ao prédio em geral.
Com este parecer, remediou-se apenas uma injustiça. A outra viria a ser
corrigida pela Lei n.° 2030, de 22 de Junho de 1948, que no seu artigo 10.°,
n.° 2.°, previu a compensação, em igualdade de circunstâncias, dos arrendatários
comerciais, industriais e exercendo profissões liberais. O cálculo seria feito «em
função do valor da parte do prédio ocupada pelo arrendatário e do número de
anos com ocupação efectiva».77

6.________________
A imprensa nacional
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Mesmo sujeita à vigilância da Censura, a imprensa desempenhou um papel

Vista parcial da cidade universitária antes

não negligenciável na execução da Cidade Universitária, quer apoiando, quer

da construção da Faculdade de Ciências.

criticando as obras em curso. Um capítulo dedicado aos «autores e intérpretes»

Da esquerda para a direita, o Arquivo,
a Biblioteca Geral, o Paço das Escolas,
a Faculdade de Letras e a Faculdade

da Cidade Universitária ficaria, portanto, incompleto se não levasse em conta a
intervenção da imprensa. Procurámos ser exaustivos em relação à de Coimbra,

de Medicina.

contando com o facto de esta ter um único diário no período em causa. Quanto à

(NATCE.)

imprensa nacional, pesquisámos os momentos cruciais no Diário de Notícias e,
globalmente, a Seara Nova.

Diário de Notícias

Na

imprensa

portuguesa

dos

anos

quarenta,

o

Diário

de

Notícias

apresentava-se como um órgão oficioso do Estado Novo. Este facto talvez
explique que tenha noticiado em primeira mão, antecipando-se aos periódicos de
Coimbra, a criação da CAPOCUC no dia imediatamente subsequente ao seu
anúncio em Diário do Governo. Com rapidez semelhante, referiu em 29 de
77

Marcello Caetano, Manual de Direito

Administrativo, pp. 654-655.
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Novembro de 1941 a nomeação dos elementos da CAPOCUC, elogiando Manuel
de Sá e Mello e Cottinelli Teimo. Na entrevista realizada a Maximino Correia, dois

meses depois, ultrapassou novamente o Diário de Coimbra ao obter informações
mais pormenorizadas do plano que se pensava executar na Alta.
Na impossibilidade de desfolhar a totalidade das edições de três décadas,
decidimos pesquisar sistematicamente os primeiros anos (de Setembro de 1941 a
Junho de 1945) e verificar o tratamento noticioso das inaugurações mais
importantes:

Arquivo

da

Universidade

em

1948,

Faculdade

de

Letras

e

Observatório Astronómico em 1951, Faculdade de Medicina e Biblioteca Geral
em 1956 e Secção de Matemática em 1969. A Cidade Universitária não
beneficiou de um acompanhamento que se possa comparar ao dos jornais de
Coimbra, mas foi objecto de vários artigos de fundo muito significativos pelo teor
das opiniões e pelo impacte que tiveram na opinião pública. A reportagem
publicada por Rocha Júnior em 20 de Março de 1944, venceu mesmo o prémio
Afonso de Bragança, atribuído pelo Secretariado Nacional da Informação, Cultura
Popular e Turismo.
Tanto o correspondente em Coimbra, cuja identidade desconhecemos, como
os jornalistas de Lisboa, construíram discursos marcadamente justificativos.
A apologia nasce da refutação dos argumentos dos adversários do projecto e
assenta num progressismo estrito. O artigo publicado a 17 de Janeiro de 1943
contrapôs aos saudosos e, sem dúvida alguma, aos expropriados da Alta, que
nessa ocasião se multiplicavam em protestos perante Oliveira Salazar e Duarte
Pacheco, esta lei terminante: «a vida tem os seus direitos inelutáveis, e há que
extraí-la de tudo - até das coisas mortas, onde ela mais teimosamente persiste
em morar»78.
O Diário de Notícias cumpria uma função apaziguadora, traduzindo o
discurso oficial expresso pela CAPOCUC e, em particular, pelo reitor: a acrópole
não seria derrubada mas reconvertida, remodelando edifícios universitários e
substituindo alguns prédios velhos e insalubres. O património sacrificado por tal
operação

é

deliberadamente

desvalorizado,

apesar

de

este

periódico

se

congratular com as medidas de preservação do «Porto tradicional» que, em final
de 1943, incluíam a reconstituição do Arco de Sant'Ana, demolido em 1821 e
celebrizado por Almeida Garrett.79
O falecimento de Eugênio de Castro, em Agosto de 1944, provocou porém a
publicação de dois remoques sugerindo que a anunciada demolição da casa do
poeta, situada a norte da Alameda de Camões, teria apressado o seu fim.
A picareta que ao lado se fazia ouvir, escreveu Eugênio Montes, da Real Academia
Espanhola, abriu-lhe também a sepultura.80
Apesar da ocorrência de notícias avulsas relacionadas com a Cidade
Universitária de Coimbra, o tratamento noticioso mais extenso e significativo
coincidiu com as inaugurações oficiais, marcadas pela presença das mais altas
individualidades do Estado. O jornalista encarregado da cerimónia do Arquivo e
da sede do Instituto, em 1948, limitou-se a anunciar a chegada dos ministros, a
descrever as visitas às diversas obras públicas em curso na cidade e, sobretudo, a
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transcrever longos trechos dos discursos. Em vão se procura a voz própria do

de Coimbra», Diário de Notícias, 17 de Janeiro

autor da reportagem.

de 1943, p. 1.

O mesmo não aconteceu em 1951. O anúncio da inauguração da Faculdade
de Letras perdeu-se no seio dos discursos proferidos na reabertura solene das
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«O que será a Cidade Universitária

«Porto tradicional», Diário de Notícias,

Lisboa, ano 79, n./ 27904, 18 de Outubro
de 1943, p. 1.

aulas, das menções à presença do Presidente da República e do elogio ao regime
80

e à Universidade. Mas quando o enviado especial a Coimbra se deteve na
cerimónia inaugural, exprimiu, num longo prólogo, a sua opinião sobre a

Diário de Notícias, 18 de Agosto de 1944,

pp. 1 e 2; Eugênio Montes, «Elegia a Eugênio
de Castro», idem, 20 de Agosto de 1944,

remodelação urbana, a estética dos novos imóveis, a articulação com o núcleo

pp. 1 e 2.

antigo e o fundamento das críticas que se erguiam a propósito destes temas.
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O discurso assenta nos mesmos fundamentos progressistas detectados em Rocha

«Os novos edifícios da Faculdade de Letras

e do Observatório Astronómico de Coimbra»,

Diário de Notícias, Lisboa, ano 87, n.° 30806,

Júnior. O jornalista deixou-se impressionar pelo «majestoso edifício da Faculdade

sexta-feira, 23 de Novembro de 1951,

de Letras», pela «harmonia sóbria das suas proporções gigantescas».81

pp. 1 e 6.
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A notícia da inauguração da Faculdade de Medicina e da Biblioteca Geral, em
1956, segue um formulário anódino: acentua o brilho das solenidades e a
importância dos edifícios, apresenta os actos oficiais, descreve os edifícios, refere
escassamente os arquitectos e os escultores e, sobretudo, transcreve os discursos.
O mesmo se verifica em 1969, na abertura do imóvel da Matemática.
A reportagem destaca o programa das cerimónias, os passos do Presidente da
República e os discursos oficiais, e prima pelo ostensivo silêncio em relação aos
incidentes suscitados pelos estudantes, apenas desfeito quinze dias depois com a
publicação de um comunicado ministerial.

Seara Nova

A Seara Nova passou inteiramente ao lado da construção da Cidade
Universitária de Coimbra. Dois meses antes da nomeação da CAPOCUC, publicou
um excerto do Guia de Portugal, escrito por Sant'Anna Dionísio, onde, como é
evidente, o assunto não é referido. Nos trinta anos seguintes, apesar dos artigos
sobre a situação das universidades, alguns dos quais muito extensos, e de um
texto sobre a «nova fase da arquitectura soviética», o caso coimbrão não foi
discutido ou mencionado.

_7.__________
A imprensa de Coimbra
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Aqueduto de São Sebastião visto da Rua
do Arco da Traição. À direita, o cunhal do
Colégio de São Bento.
(NATCE.)

Lendo o Diário de Coimbra de Setembro de 1941 a meados de 1943
ficaríamos convencidos de um desinteresse geral pela génese de uma obra tão
importante. Excluindo dois artigos de Carminé Nobre, uma ou outra nota
irrelevante e duas entrevistas de Maximino Correia para sossegar os «espíritos
mais inquietos» com as expropriações, este periódico passou quase à margem de
um momento decisivo do imaginário de Coimbra. Pelo contrário, se apenas
levássemos em conta a documentação da CAPOCUC, concluiríamos que os
conimbricenses receberam com manifesto desagrado o projecto de remodelação
das instalações universitárias, uma vez que se sucederam os protestos formais de
proprietários e inquilinos prejudicados pelas expropriações. Esta disparidade leva
mos a questionar em que medida a imprensa reflectiu a opinião dos seus leitores.
Em Coimbra, no início dos anos quarenta publicava-se uma dúzia de
periódicos cujas características fazem supor uma atenção maior pelas obras da
cidade universitária.82 Entre os jornais de índole noticiosa geral contavam-se o
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A. Carneiro da Silva, Jornais e Revistas

do Distrito de Coimbra. Coimbra, Biblioteca
Municipal, 1947.

220

Diário de Coimbra, O Despertar, a Gazeta de Coimbra e o Correio de Coimbra.
Os estudantes universitários publicavam O Ponneye a Via Latina. Os alunos do

ensino secundário promoveram, em 1942, a saída de A Nossa Revista e O Nosso

Jornal. A imprensa desportiva encontrava-se representada por A Voz Desportiva.
Se nos fosse possível medir a acção da censura pelo número e intensidade
das críticas à Cidade Universitária na imprensa de Coimbra, observaríamos uma
relativa tolerância no final da II Guerra Mundial. Apesar de as obras se terem
encetado em plena guerra, quando era maior a severidade censória,83 os motivos
de protesto manifestaram-se sobretudo a partir de final de 1943, quando as
circunstâncias políticas obrigaram o regime a adoptar, transitoriamente, um
menor rigor. No período compreendido entre o início das expropriações e a
inauguração do primeiro edifício (1942-1948) destacaram-se duas vozes críticas:
Vergílio Correia, em início de 1944, no Diário de Coimbra, quando estiveram em
causa os vestígios pré-pombalinos do Colégio de S. Pedro e da Via Latina; e
Adriano do Nascimento, que, no Notícias de Coimbra, protestou violentamente,
em 1944 e 1945, contra o facto de elementos artísticos visigóticos e românicos
da Igreja de S. Pedro se terem dispersado pelas mãos de particulares. Nos anos
cinquenta e sessenta emergiram as campanhas de Bissaya Barreto, já referidas, e
os lamentos saudosos de antigos estudantes na revista Rua Larga.
Não temos conhecimento de que o Diário de Coimbra tivesse sido objecto de
censura por causa das opiniões sobre a Cidade Universitária, aliás geralmente
favoráveis, mesmo depois de alguns elementos comunistas terem tomado a sua
direcção. A suspensão verificada durante um ano, em 1945-1946, parece não se
relacionar com a questão da Cidade Universitária, mas sim com uma crítica
indirecta ao reitor. No entanto, convém recordar que a campanha de Bissaya
Barreto, iniciada neste jornal em 1957, terminou dois anos depois por intervenção
directa de Oliveira Salazar. De um modo diferente se passaram as coisas com o

Notícias de Coimbra. Em face da crítica insistente, que colocava mais em causa o
empreiteiro da demolição do que os organismos oficiais, a Censura preparou-se
para agir, enviando ao Ministério das Obras Públicas um recorte do artigo de 19
de Janeiro de 1945, sobre o qual o ministro solicitou informações à CAPOCUC.
Quando a resposta foi dada, em final do mês seguinte, já as peças de valor haviam
entrado no Museu Machado de Castro e Adriano do Nascimento concluíra os
seus protestos. No ano seguinte, as autoridades políticas impediram a conversão
do Notícias de Coimbra em jornal diário.

Diário de Coimbra
Entre todos os jornais consultados, o Diário de Coimbra foi aquele que mais
atenção dispensou às obras da Cidade Universitária, contribuindo, na primeira
década, para veicular em Coimbra os merecimentos do projecto. Entre 1941 e
1950, detectámos trinta e oito artigos, predominando o apoio institucional ao
projecto. Esse número cresceu para sessenta e nove na década seguinte, baixando
para quarenta no período de 1961 a 1970. A partir de meados dos anos
cinquenta, observam-se críticas crescentes à lentidão das obras, à estética dos
imóveis e, algo tardiamente, às próprias demolições. Nos últimos oito anos, a
Cidade Universitária deixou de ser notícia. Entre 1971 e 1975, registámos apenas
cinco artigos sobre a construção do hospital, mas nenhum sobre o empreendi
mento na Alta.
Ao longo do ano de 1942, o Diário de Coimbra permaneceu indiferente ao
desenvolvimento do plano da Cidade Universitária e, mesmo, à sua aprovação em
Conselho de Ministros. Entre o elogio inicial de Carminé Nobre e as críticas por
causa do património arquitectónico, tecidas por Vergílio Correia, o Diário de

Coimbra ia atravessando o período crucial da Cidade Universitária sem assumir
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uma posição editorial sobre ela. A situação modificou-se, subitamente, em
Fevereiro de 1945. No dia um desse mês, Deniz Jacinto assumiu o cargo de
director interino e Adriano Lucas (Filho) o de editor. Apenas três dias depois,
apareceu um artigo, não assinado, sobre a Cidade Universitária, que parece
vincular o diário. E em 15 de Março surgiu mais uma entrevista com Maximino
Correia e, sobretudo, a planta da nova Cidade Universitária. A publicação do
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Colégio dos Grilos: obras de remodelação.
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Diário de Coimbra sob a direcção de Deniz Jacinto durou apenas meio ano, até
ser suspensa por motivos políticos. Mas neste curto período, assumiu uma posição
claramente favorável e, ao publicar o plano geral de intervenção, contribuiu de
forma decisiva para esclarecer a população.
Retomada a publicação em 5 de Julho de 1946, sob a direcção do capitão
António

Dias,

decresceu

de

modo

significativo

a

atenção

pela

Cidade

Universitária. A saída de António Dias e de Carminé Nobre, respectivamente
director e chefe de redacção, em 30 de Novembro de 1947, e a entrada de Álvaro
dos Santos Madeira, médico do Hospital-Sanatório de Celas, para o cargo
principal

não

modificou

o

tratamento

jornalístico

da

Cidade

Universitária,

caracterizado pela heterogeneidade de opiniões. Perante o desaparecimento
consumado de vários quarteirões, a dúvida começou a manifestar-se, mas, em
1948 como em 1969, a crítica às demolições na Alta coexistiu, paradoxalmente,
com a apóstrofe do arrasamento da Baixa.
Os anos cinquenta caracterizam-se pelo apoio franco, com laivos de
propaganda, às obras da Cidade Universitária. O problema das demolições e dos
realojamentos

perdeu

actualidade,

as

convicções

progressistas

tendiam

a

diminuir a importância das perdas patrimoniais e algumas notícias assumiram
uma evidente feição propagandista. Este alinhamento político não obstou a que
se questionasse a eficiência dos organismos públicos na ocupação dos bairros de
realojamento, mas o que mais ressalta é o elogio das obras em curso na Alta e,
por extensão, das autoridades públicas.
A inauguração da Faculdade de Letras e a presença em Coimbra de Salazar,
Craveiro Lopes, de vários ministros e da elite política em geral, devido à realização
do III Congresso da União Nacional, propiciou rasgados elogios e o extenso
tratamento jornalístico das obras da Cidade Universitária. Dez anos depois do início
dos trabalhos, a pertinência da construção da Cidade Universitária deixara de ser
questionada. As reclamações, quando as havia, referiam-se à lentidão dos trabalhos.
Depois da atenção prodigalizada ao edifício da Faculdade de Letras e do
elogio institucional adoptado durante a inauguração, a ausência de obras em
adiantado estado de construção relegou a Cidade Universitária para segundo
plano.

Até

à

conclusão

da

Faculdade

de

Medicina,

em

1956,

surgiram,

esporadicamente, fotografias do projecto e do estado das obras, em geral
acompanhadas por textos de circunstância.
Na segunda metade da década de cinquenta e no início dos anos sessenta, o

Diário de Coimbra acentuou as críticas à demolição de vestígios arqueológicos,
com destaque para os restos da muralha e para o aqueduto. Simultaneamente,
fez reparos ocasionais à estética dos novos edifícios. Com uma frequência
crescente, apresentou na primeira página fotografias de maquetas e do estado
dos trabalhos, mas as notícias mais circunstanciais e anódinas mantiveram a sua
regularidade. A sessão inaugural da Faculdade de Medicina e da Biblioteca Geral
justificou uma edição especial de vinte páginas.
Em simultâneo, encetou verdadeiras campanhas de defesa do património
edificado, como a de Manuel Chaves e Castro a favor dos restos das muralhas.
No final dos anos cinquenta e início dos anos sessenta, a par de uma reduzida
cobertura noticiosa, ocorrem reparos cada vez mais incisivos à lentidão das obras
e à sua deficiente condução. Na oscilação mais ou menos pendular entre a crítica
e o apoio, o Diário de Coimbra publicou em 23 de Outubro de 1960 três páginas
de propaganda: um relatório profusamente ilustrado dos avultados trabalhos
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executados até essa data na Cidade Universitária. No pólo oposto, condenou um
ano depois o «capricho de arquitectos e engenheiros estranhos à alma e ao
passado histórico da colina» e a «total [...] inércia de quase todas as entidades
responsáveis»84.
Em Maio de 1962, voltou a acentuar a lentidão dos trabalhos, passando
rapidamente para críticas percucientes aos «aleijões» da Cidade Universitária de
Coimbra, nomeadamente o excesso de rampas, curvas e escadas.
Ao contrário do que era corrente, em 1966 o exercício da opinião suplantou
as referências de carácter noticioso. A exposição fotográfica intitulada Cidade

Alta de Outros Tempos, em Abril, marcou a actualidade e despertou o interesse
geral. Apesar de tudo, corriam mansas as obras e os projectos, com escassas
novidades no horizonte, quando Bissaya Barreto agitou a opinião pública com a
iminente demolição dos Colégios de S. Jerónimo e das Artes. Desfeita a ameaça, a
Cidade

Universitária

praticamente

desapareceu

das

páginas

do

Diário de

Coimbra. Os edifícios da Faculdade de Ciências iam-se erguendo sem que, desse
facto, os jornalistas retirassem motivos de interesse para os leitores. Mesmo as
visitas ministeriais a Coimbra não justificavam mais de uma dúzia de linhas.
Na Alta, tudo estava decidido e nada havia que inaugurar.
O

Diário de Coimbra

chegou

à

«Primavera

Marcelista»

envolto

em

contradições quanto à política patrimonial. Em 1969, noticiou extensamente a
inauguração do edifício da Matemática, lamentando a «desaparição infeliz de
muita coisa que em qualquer outro país de mais requintada civilização teria sido
aproveitada» e criticando as «linhas duma arquitectura que [...] vale sobretudo
pelo seu carácter funcional».85
Em 1970, a Cidade Universitária desapareceu totalmente das páginas do

Diário de Coimbra, reaparecendo apenas em Março de 1972 devido a uma visita
ministerial. Em Fevereiro de 1974, anunciou-se para breve a construção do
hospital, mas a intensa actividade política subsequente à Revolução de 25 de
Abril tornou irremediável a perda de actualidade da Cidade Universitária.
O edifício da Física e da Química acabou por abrir em 1975 sem inauguração
formal e sem que, talvez por esse motivo, o Diário de Coimbra assinalasse o
epílogo da Cidade Universitária.

Gazeta de Coimbra

A atitude deste periódico em relação à Cidade Universitária mede-se pelas
notícias dispersas e circunstanciais (algumas veiculando um juízo de valor sobre a
destruição do património), pela persistente colaboração de Abel Urbano e,
sobretudo, pelos textos fundamentais de João Ribeiro Arrobas e de João Ruas.
Merece destaque o facto de a Gazeta de Coimbra ter sido o primeiro jornal, e um
dos poucos, a assumir uma posição oficial.
Em 27 de Janeiro de 1942, a visita dos elementos da CAPOCUC a Coimbra
justificou uma nota de agrado. Mesmo não havendo qualquer plano (ou talvez
por isso), via com satisfação o início de uma obra que só poderia «contribuir para
o engrandecimento da nossa Universidade». Mas onze meses decorridos, fixado
o plano e conhecidos os termos das expropriações, João Ribeiro Arrobas, em texto
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não assinado, apresentou várias dúvidas. Nas suas palavras ecoa a contestação

Diário de Coimbra, 18 de Outubro de 1961,

de proprietários e inquilinos.
Até Outubro de 1944, tanto o director como os redactores da Gazeta de

Coimbra abstiveram-se de comentar o curso das obras. Nem os artigos de Abel

«Felizmente que nem tudo se perdeu!...»,

pp. 1 e 7.
85

«O edifício da Matemática que será hoje

inaugurado avulta no conjunto da Cidade
Universitária», Diário de Coimbra, n.° 13266,

Urbano trouxeram qualquer novidade. Uma ou outra nota, sem autoria, denota

17 de Abril de 1969, segundo caderno,

uma preocupação, nem sempre muito viva, pela perda do património erudito.

páginas inumeradas.
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A partir de final de 1946, a Gazeta de Coimbra começou, de forma gradual, a
conceder atenção ao que estava sendo construído, e não apenas ao que ia sendo
derrubado. No segundo semestre de 1947, traçou, com manifesto regozijo, os
melhoramentos introduzidos no Jardim Botânico e anunciou para breve a
transferência do Instituto, da secretaria geral e do Arquivo para as novas
instalações.
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Vista parcial da cidade universitária cerca
de 1960. Vê-se, no sentido dos ponteiros
do relógio, o remate das Escadas
Monumentais, o Colégio dos Militares,

Nos anos seguintes, não se observa qualquer linha editorial sobre a Cidade
Universitária. Mas, se tivéssemos que retirar uma ideia geral, seria de apoio às
obras em curso na Alta. A atenção pela Cidade Universitária quase desapareceu
em 1950, limitando-se a pequenas notas locais.

o quarteirão entre a Rua dos Militares
e a do Arco da Traição, a Biblioteca Geral,
a Faculdade de Medicina, os Colégios das
Artes e de São Jerónimo e, ao fundo,
o Ninho dos Pequenitos.

O Despertar

(NATCE.)

Surgido em 1917, este bissemanário foi dirigido, durnte o período de
arranque das obras da Cidade Universitária, por Ernesto Donato (1871-1958),
farmacêutico republicano, que já havia estado à frente de O Defensor do Povo,
também de Coimbra.

O Despertar manteve ao longo dos anos trinta uma atenção constante ao
Bairro Alto, sobretudo através dos artigos de Abel Urbano e de Ernesto Donato.
No

longo

processo

de

construção

da

Cidade

Universitária,

o

interesse

demonstrado por este jornal foi grande até à abertura das Faculdades de Letras e
de Medicina, em 1951 e 1956 respectivamente, decrescendo a partir de então o
número e a importância das menções, ao ponto de na década seguinte não
excederem a meia dúzia. Sem que se possa falar de oposição ou de crítica
sistemática, observa-se em O Despertar uma manifesta relutância em relação à
Cidade Universitária. O seu director exprimiu as primeiras dúvidas em Abril de
1942, quando percebeu o âmbito das demolições anunciadas.
Ao contrário do que sucede com outros periódicos, uma grande parte dos
artigos que se referem à Cidade Universitária apresenta indicação de autoria,
ainda que sob a forma de iniciais ou de pseudónimo. É este aparentemente o
caso de João de Coimbra, que se pronunciou sobre aspectos específicos usando
de algum desdém. Três outros autores se pronunciaram sobre a Cidade
Universitária, já nos anos cinquenta e sessenta: Adolfo de Freitas, Octaviano de
Sá e António Almeida de Sousa.
As notícias propriamente ditas, pequenas notas informativas do decurso dos
trabalhos, oscilam entre a ausência de comentários e o elogio formal (diremos até
oficioso). Há, por fim, os silêncios. E entre eles, o mais surpreendente respeita aos
achados arqueológicos da Igreja de S. Pedro em meados da década de quarenta.
Convém finalmente anotar a escassa importância concedida às inaugurações e,
no caso da atribulada cerimónia do edifício da Matemática, o facto de não se ter
limitado a ocultar os incidentes, mas de ter faltado à verdade ao referir que o
Presidente da República foi aclamado pelos estudantes.

Notícias de Coimbra

Ao longo dos quatro anos que mediaram entre a criação da CAPOCUC e o
encerramento do jornal, a Cidade Universitária foi objecto de pouco mais de uma
vintena de artigos, incidindo sobretudo no problema do património, em particular
do que se estava extraviando na demolição da Igreja de S. Pedro.
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0 início dos trabalhos da Cidade Universitária coincide com a adopção de um
estatuto editorial de total conivência com o regime. A adjectivação utilizada nos
primeiros

artigos

denota

uma

recepção

favorável

ao

plano

da

Cidade

Universitária. Nas escassas linhas dedicadas ao assunto, a única nota subjectiva
incide na importância da Cidade Universitária. A sua «extensão enorme» é motivo
de júbilo.
As preocupações do Notícias de Coimbra não incidiram nas demolições, nem
nas baixas indemnizações, nem sequer na perda de uma zona de fortíssima
ressonância sentimental. Verificando o avultado número de famílias a desalojar e
a reduzida capacidade financeira de muitas delas e, ao mesmo tempo, a escassez
de casas vagas em Coimbra e as elevadas rendas praticadas, colocou com a
máxima clareza, a partir de 30 de Abril de 1943, a necessidade de construir
bairros económicos na periferia.
Com o início da demolição da Igreja de S. Pedro e do restauro do Colégio de
S. Pedro, o problema do património chegou à primeira página e acabou por se
tornar o assunto mais candente da Cidade Universitária.
O aparecimento das arcadas manuelinas do Colégio de S. Pedro ainda foi
recebido com brandura, mas a demolição grosseira da Igreja de S. Pedro suscitou,
como se viu atrás, uma forte contestação. Em final de 1944 e início de 1945,
semana após semana, Adriano do Nascimento agitou a opinião pública e exigiu
que as autoridades responsáveis tomassem medidas. E com grande sucesso, diga-se. Alguns artigos chegaram à Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos
Nacionais, ao ministro das Obras Públicas, à CAPOCUC e, coadjuvados pela acção
de António Nogueira Gonçalves, fizeram despertar a necessidade de acautelar o
destino dos objectos de valor artístico e arqueológico encontrados durante as
demolições. A pertinácia de Adriano do Nascimento acabou por inquietar a
Censura que, em Março, enviou à CAPOCUC um recorte do artigo publicado em
31 de Janeiro a fim de se pronunciar sobre o assunto. Note-se, porém, que em
nenhum momento Adriano do Nascimento lutou pela preservação da Igreja de
S. Pedro. Do seu ponto de vista, estava apenas em causa o depósito das peças
mais valiosas.
Fosse devido ao cumprimento destes cuidados ou porque a Censura tivesse
reprimido a livre expressão, este jornalista encerrou subitamente a sua campanha.
E com o fim da questão patrimonial acabaram também as menções à Cidade
Universitária.

Vértice

O silêncio da Vértice sobre a Cidade Universitária de Coimbra é notório e
tanto mais significativo quanto a sua aquisição e controlo pelo Partido Comunista
se inscreveu numa estratégia, bem delineada, de compensar o desentendimento
com a Seara Nova e o desaparecimento de O Diabo e do Sol Nascente. A Vértice
tornou-se,

no final

da

guerra,

«a

mais importante revista

cultural legal

influenciada pelo Partido Comunista», atingindo em 1946 uma tiragem de 3000
exemplares e 1300 assinantes.86 A discussão de temas artísticos não entrou em
linha de conta com a «arte oficial». A ausência da Cidade Universitária das
páginas da Vértice, entre 1942 e 1980, verifica-se mesmo em assuntos próximos,
como o carácter propagandista das arquitecturas fascista e comunista, o Museu
Machado de Castro e o «problema urbanístico de Coimbra». Dissertando sobre
João Madeira, Os Engenheiros de Almas.

as universidades canadianas, J. A. Serra interessou-se pelo número, população
estudantil e aspectos económicos, mas não sobre as instalações.

0

e os

Lisboa, Editorial Estampa, 1996, pp.

201 e 281.
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A imprensa estudantil: Via Latina , 0 Ponney, Rua Larga e outros
periódicos
0 quinzenário Via Latina, órgão da Associação Académica de Coimbra,
publicou-se entre 1941 e 1969. Na segunda edição após o surgimento da
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Aqueduto de São Sebastião e Colégio
de São Bento. O arco à direita, no qual
desembocava a Rua do Arco da Traição,

CAPOCUC, saída em 13 de Fevereiro de 1942, o tema da Cidade Universitária
ocupou várias colunas. A finalidade principal dos artigos que nesse ano e nos
seguintes se ocuparam da Cidade Universitária manteve-se estruturalmente a

foi demolido em 1958.

mesma: intervir nas opções estratégicas da CAPOCUC, sobretudo nas que se

(NATCE.)

relacionavam com a sede e as instalações desportivas da Associação Académica.
Em princípio de 1948 o assunto em foco era a transferência da Associação
Académica para o Colégio dos Grilos. Cingindo-se aos aspectos que directamente
lhe diziam respeito, alguns estudantes enviavam sugestões avulsas para o jornal.
A Academia parecia ter renunciado a pronunciar-se sobre a globalidade do
empreendimento.
Os anos cinquenta marcam uma quebra muito significativa no espírito
reivindicativo. Aceitando tacitamente que a construção da Cidade Universitária
não lhes dizia respeito, os redactores da Via Latina assumiram uma posição cada
vez mais passiva, escrevendo pouco sobre o assunto e interessando-se por causas
parcelares.

Apesar

das

páginas

dedicadas

às

artes,

inclusive

com

textos

programáticos, nenhum estudante se interessou pela expressão estética dos
novos edifícios e pelas numerosas esculturas e pinturas que os guarneciam.
Foi preciso esperar pelo termo da Via Latina, em 1966, quando a estrutura da
Cidade Universitária se apresentava bem definida, para que surgisse um
comentário global e extenso, onde não faltou a discussão do problema da
localização, a monofuncionalização do espaço, a expulsão dos estabelecimentos
comerciais, o estacionamento automóvel, etc..

O Ponney, jornal humorístico dos estudantes, nasceu como semanário em
1929, mas durante os anos quarenta e cinquenta assumiu uma periodicidade
irregular, tamanhos variáveis e até, durante uma dúzia de números, a feição de
periódico desportivo (designando-se então O Ponney Desportivo). No quadro tão
sisudo oferecido pela restante imprensa, O Ponney destaca-se por, através dos
ditos de espírito, reflectir uma parte da opinião académica negligenciada pela Via

Latina.
Nos primeiros anos, O Ponney manteve-se alheio às obras em curso. Os textos
mais significativos surgiram nos anos de 1947 a 1952, quando o decurso das
obras já permitia uma crítica global ao empreendimento. A atenção do jornal,
materializada em curtas observações, repartiu-se por pormenores dignos de notas
bem humoradas: o despropósito das esferas da escadaria monumental, a estética
do edifício da Faculdade de Letras, a lentidão dos trabalhos, a insuficiência das
condições oferecidas aos moradores do Bairro Marechal Carmona, os nus
femininos dos grupos escultóricos da Praça da Porta Férrea, a estátua de
D. João III, etc. Alheios ao registo humorístico, publicaram-se alguns artigos mais
compenetrados, unidos no elogio à Cidade Universitária.

Os antigos estudantes de Coimbra ou, em rigor, alguns estudantes de
Coimbra, publicaram entre 1957 e 1961 a revista Rua Larga, um mensárioque se
foi tornando progressivamente irregular, cujo principal traço distintivo é o
saudosismo. Não surpreendem, por isso, as constantes referências à Cidade
Universitária, que, salvo duas excepções, condenam as demolições e desdenham
da estética dos novos edifícios. António, A. C. da Silva Basto, Júlio Calisto,
Domingos de Figueiredo, Tomaz de Figueiredo e V. R. Patrício reprovaram a perda
de referentes da memória, mas esqueceram o valor do património destruído.
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Observa-se assim, sem exclusão das opiniões contrárias, uma linha editorial
uniforme, que se confirma nos textos introdutórios de cada edição, não assinados,
certamente da responsabilidade do director da revista, Alberto Gomes. Três ideias
caracterizam as denominadas Cartas da Rua Larga: os lamentos pelas demolições,
a repulsa pela estética dos edifícios já construídos e a imputação do projecto aos
«engenheiros de Lisboa» (alheios ao espírito coimbrão) e aos falsos amigos de
Coimbra.
Esta orientação parece vincular a própria Associação dos Antigos Estudantes
de Coimbra, que promoveu, em Maio de 1960, a «Exposição Evocativa da "Velha
Alta" com cerca de cento e cinquenta fotografias documentando os aspectos
desaparecidos

da

nossa

Coimbra,

sacrificados

pelo

camartelo

das

Obras

Universitárias». Contra este coro de protestos, ressaltam duas vozes heterodoxas:
Hermínio Laborinho e A. A. Riley da Motta.
Ao contrário do que se verificou na Rua Larga, o Boletim da Associação dos

Antigos Estudantes de Coimbra, de que se publicaram catorze números entre
Março de 1961 e Junho de 1984, concedeu pouco espaço ao problema da Cidade
Universitária. Não se encontra nas suas páginas mais do que uma ou outra
referência ocasional.

A imprensa católica: O Amigo do Povo, Correio de Coimbra
e Estudos
O Amigo do Povo, semanário católico, órgão da Liga da Boa Imprensa da
Diocese

de

Coimbra,

nasceu

em

1916.

Esta

despretensiosa

folhinha,

escassamente noticiosa, atravessou o período de 1941 a 1945 sem mencionar a
construção da Cidade Universitária. Nem as Notícias de toda a parte, com
referências de âmbito mundial, nem as Notícias da Diocese, preenchidas com a
necrologia e menções a procissões, casamentos, festas religiosas, pregações e
obras em igrejas, aludiram ao que se ia passando na Alta.
O semanário Correio de Coimbra, «órgão da Comissão Diocesana do Centro
Católico», surgiu em 1922 sob a direcção de Diogo Pacheco de Amorim. A partir
do segundo ano, aumentou o formato e suprimiu o subtítulo, mas em 1943
continuava a assumir-se como um «jornal incondicionalmente católico».
Durante a década de quarenta e cinquenta, foi dirigido por Amorim Girão
(1940-1946), Domingos Braga da Cruz (1946-1951) e Urbano Duarte (após
1951). De forma paradoxal, atendendo a que pertencera à primeira comissão
especial de obras, Amorim Girão excluiu totalmente a Cidade Universitária das
páginas do Correio de Coimbra.
Esta situação modificou-se com Domingos Braga da Cruz, um homem do
regime, filiado na União Nacional desde 1933 e delegado provincial da Mocidade
Portuguesa em Coimbra, que viria a abandonar a direcção do Correio de Coimbra
para ocupar o cargo de governador civil do Porto. Surgiram então referências
esparsas às viagens de estudo ao estrangeiro, ao Bairro do Calhabé e ao Arco do
Castelo. Em 1948, a Cidade Universitária surgiu meia dúzia de vezes. Em Março,
Domingos Braga da Cruz esteve presente na conferência de imprensa convocada
pelo

reitor,87

tendo

criticado

alguns

pormenores

mas

nunca

as

opções

estratégicas. O apoio não soçobra perante a demolição de uma vintena de
prédios, nem recua em face da perda do Arco do Bispo.
Já sob a direcção do cónego Urbano Duarte, o Correio de Coimbra
desinteressou-se da Cidade Universitária. Só as referências curtas, na secção
«Da Alta
assuntos.

à

87

Baixa», continuaram a surgir com regularidade, a propósito de diversos

[Domingos Braga da Cruz], «Cidade
universitária», Correio de Coimbra, 13-3-1948,
pp. 1 e 4.
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A revista mensal Estudos, órgão do Centro Académico de Democracia Cristã,
começou a publicar-se em Maio de 1922. Apesar de no início da década de
cinquenta tratar com insistência problemas universitários relacionados com a
presença da mulher, a prática desportiva, a dimensão religiosa e os problemas
morais e sociais dos estudantes, o caso específico da Cidade Universitária foi
geralmente ignorado. Durante os anos de 1941 a 1960, a revista passou ao
152
Faculdade de Letras e estátuas

lado do momentoso processo. Na década de sessenta, a Cidade Universitária
permaneceu um assunto marginal.

de Barata Feyo.
(NATCE.)

Outros jornais: Eco dos Olivais, A Voz do Calhabé
e A Voz Desportiva
O Eco dos Olivais apareceu em 1932. O número 326 e último publicou-se em
5 de Setembro de 1942, dois dias antes de o plano da Cidade Universitária de
Coimbra ser aprovado em Conselho de Ministros. Em rigor, o Eco dos Olivais não
chegou a inteirar-se da criação da CAPOCUC, nem do arranque das obras da
Cidade Universitária. Em termos patrimoniais, perfilhava um estrito progressismo,
entendido como combate ao que era velho e acanhado.

A Voz do Calhabé, quinzenário bairrista, surgiu em 1933. Trata-se de um
jornal

de

pequeno

formato,

com

apenas

quatro

páginas,

propriedade

de

Humberto Cruz, que também o dirigia e editava. Com estas características, não se
esperariam menções significativas à Cidade Universitária. No entanto, o assunto
não lhe passou à margem. A Voz do Calhabé exprimiu um apoio franco ao
projecto, exultou com a acção do «camartelo do progresso» sobre os quarteirões
residenciais e foi o único periódico conimbricense a reclamar a demolição do
troço do aqueduto fronteiro ao Colégio de S. Bento.

O desporto de Coimbra beneficiou a partir de 1926 de um periódico
especializado, dirigido por Amadeu Rodrigues e tendo José Branquinho de
Carvalho como redactor principal: A Voz Desportiva. Ao longo dos anos quarenta,
este jornal preocupou-se, em variadíssimos editoriais, com a falta de campos
desportivos. Reagindo às notícias dos planos da CAPOCUC, pronunciou-se,
episodicamente, sobre a localização e a pertinência do campo de jogos da
Academia.
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C A P Í T U L O

V

O poder da arquitectura
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153
Cottinelli Teimo, Escadaria Monumental,
1944-1949.

A percepção das Universidades como locais de saber e de representação política
desenvolveu-se sobretudo a partir do século XVIII. O uso de uma arquitectura
monumental pretendia solenizar a actividade intelectual e reforçar a sua componente

(NATCE.)

simbólica. Maria Teresa Fonseca considera a Universidade de Breslau (1728-1743)
154

uma das primeiras manifestações desta atitude.1 A arquitectura universitária adquiriu

Lucínio Guia da Cruz, Integração do

assim um lugar destacado dentro das arquitecturas oficiais, como se observa nos

projecto do edifício da Faculdade de

edifícios erguidos em final do século XIX nas Universidades de Heidelberg e de Berlim

Ciências no conjunto da Cidade
Universitária, 1958.
(AUC, contratos selados da CAPOCUC,
processo 87.)

e na Sorbonne.
A construção da Cidade Universitária de Coimbra não suscitou a formulação de
princípios estilísticos, ao contrário do que aconteceu relativamente aos tribunais, onde
Oliveira Salazar, o ministro da Justiça Cavaleiro de Ferreira e o arquitecto Rodrigues de
Lima alcançaram, em final dos anos quarenta, uma tipologia bem definida. Partindo
da ideia de que «o Prestígio da autoridade tem por necessidade imperiosa de possuir
um aparato solene num ambiente sério e imponente», como escreveu Rodrigues de
Lima na memória descritiva e justificativa do tribunal de Beja (1947), a arquitectura ao
seu serviço devia ela própria «ser de concepção séria», impositiva, que traduzisse
«através de linhas e de volumes, respeito e grandiosidade».2 E isso conseguia-se
sobretudo através da linguagem clássica.
A Cidade Universitária de Coimbra foi lançada no auge das reivindicações
estéticas nacionalistas, quando já esmorecera o primeiro movimento moderno e o
segundo, afirmando-se a partir de final dos anos quarenta, ainda não se iniciara.
Foi neste breve intervalo, particularmente favorável ao classicismo monumental, que
Cottinelli Teimo traçou o plano geral e delineou os principais edifícios. No entanto, a
lenta progressão das obras acabou, apesar da acção de Cristino da Silva, por conduzir
a uma ou outra infiltração moderna, remetida, é verdade, para fora da Alta. Referimo-nos sobretudo às instalações académicas, de Alberto José Pessoa e de João Abel
Manta. O estudo da arquitectura da Cidade Universitária supõe, portanto, a
ponderação de três aspectos fundamentais: o predomínio manifesto do classicismo
monumental, a aplicação do eclectismo tradicionalista em obras menores (casa do
jardineiro, residência do director do Observatório Astronómico e bairros económicos) e
o afloramento pontual do modernismo. Esta é precisamente a ordem seguida no
presente capítulo. No final, estudaremos as instalações desportivas no seu conjunto,
bem como o enquadramento paisagístico e o mobiliário urbano, encerrando com uma

1

Maria Teresa Saraiva Pires da Fonseca Dias da

Fonseca, A Construção do Pólo 3 da Universidade

do Porto, Porto, 1996, volume 3, pp. 22-25.
Dissertação policopiada.
2

A última citação pertence à memória descritiva

do Tribunal de Portalegre (1950-1951).
Citado por António Manuel Nunes, Espaços

e Imagens da Justiça no Estado Novo, p. 109.
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análise da recepção estética da arquitectura.

________________ 1._
0 classicismo monumental

A monumentalidade constituiu um dos valores mais persistentemente procurados
por Cottinelli Teimo e por Cristino da Silva para a Cidade Universitária de Coimbra.
Dos planos gerais aos projectos arquitectónicos, da escultura à pintura mural, domina
a intenção grandiosa: vastas perspectivas, simetria, ortogonalidade, naturalismo,
nobreza dos temas, etc.. A partir do momento em que prescindiu das preexistências,
Cottinelli Teimo sentiu-se livre para conceber quase de raiz o conjunto urbano,
volumétrica e estilisticamente indiferente ao Paço das Escolas (uma das referências
mais lembradas nas décadas subsequentes).
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A feição arquitectónica foi estabelecida até 1944. Nos primeiros projectos
destaca-se a utilização sistemática de pilastras, arcadas e pórticos e uma concepção
rigorosamente simétrica das fachadas principais. Devido à ordem seguida na
construção e à demora verificada, essa feição acabou por se impor sobretudo na Praça
da Porta Férrea, embora não com a intensidade inicialmente prevista. Mas não
devemos esquecer a Escadaria Monumental, construída entre Dezembro de 1944 e
155
Alberto José Pessoa, Arquivo

da Universidade de Coimbra, 1948.

1948. A grandiosidade urbanística, seu primeiro objectivo, traduziu-se numa obra
impositiva, concebida mais para ser admirada do que subida.

(NATCE.)

156
Biblioteca Geral numa fotografia
provavelmente dos anos cinquenta.

Arquivo da Universidade

(NATCE.)
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0 primeiro edifício a construir-se foi o Arquivo, mas o volume reduzido e a

Alberto José Pessoa, Biblioteca Central

localização secundária, à ilharga da Faculdade de Letras de Silva Pinto, limitou a sua

(perspectiva), 1944.

repercussão. Começou a construir-se em 5 de Outubro de 1943, depois de se proceder

(AUC, processo 147 da CAPOCUC.)

ao necessário desaterro. O Diário de Coimbra anunciou nessa ocasião as suas «propor
ções monumentais», supondo que, com seis andares, seria mais alto do que a actual
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Alberto José Pessoa, Alçado principal

da Biblioteca Central (Ia variante), s. d..

Biblioteca Geral. Duas semanas depois, estavam praticamente concluídos os caboucos.
Os trabalhos prosseguiram durante quatro anos, ficando concluídos no início de

(AUC, contratos selados da CAPOCUC,

Outubro de 1947. A transferência da documentação realizou-se entre 19 de Janeiro e

processo 45.)

29 de Fevereiro do ano seguinte, ficando disponível para consulta a partir de 9 de
Março. No entanto, a inauguração oficial ocorreu apenas a 16 de Outubro de 1948.
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Alberto José Pessoa, Alçado principal

da Biblioteca Central (variante final),

Não conhecemos os estudos preparatórios deste edifício, concebido por Alberto
José Pessoa. A monumentalidade, difícil de conseguir num edifício com uma frontaria

1949. (AUC, contratos selados da

escassa e apenas três andares acima do solo, foi sugerida pelas pilastras e pela

CAPOCUC, processo 45.)

moldura que enobrecem o portal. A fachada voltada para nascente não apresenta
qualquer janela, embora a sala de leitura se encontre abundantemente iluminada de
sul, cujo alçado apresenta uma composição contrastante: uma parte desprovida de
aberturas e apenas com pilastras; outra, mais reduzida, fenestrada de um modo
característico, que evoca algumas soluções nazis. Referimo-nos à sucessão de três
níveis de janelas: os dois primeiros compostos de janelas rectangulares, por vezes
associadas verticalmente duas a duas, com paramentos, e o último com aberturas
mais pequenas e quadradas. As janelas apresentam molduras de pedra, rematadas
por um entablamento muito simples.
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Faculdade de Letras e Biblioteca Geral
Foi contudo na Praça da Porta Férrea que o classicismo monumental melhor se
exprimiu. A rapidez verificada no lançamento das obras da nova Faculdade de Letras
e da Biblioteca Geral manteve-as muito próximas do espírito original, apesar de o
Conselho Superior de Obras Públicas ter cerceado o vigor totalitário da expressão
arquitectónica dos primeiros projectos. Estamos mais uma vez perante trabalhos
assinados por Alberto José Pessoa, embora estritamente dirigidos por Cottinelli Teimo.
Entre os primeiros projectos da Biblioteca Geral e da Faculdade de Letras e as versões
construídas não existem propriamente diferenças de linguagem mas uma variação na
sua intensidade.
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A conversão da Faculdade de Letras de Silva Pinto em Biblioteca Geral, assente por
Cottinelli Teimo desde o primeiro momento, começou a tomar forma em 1942, quando
Ruy de Sampaio e Mello apresentou um relatório com a respectiva memória descritiva.
Em Janeiro do ano seguinte, já havia um projecto, que mereceu a aprovação do director.
A transformação da fachada posterior, que encosta ao arquivo, ficou decidida em 1944,
tendo sido operada durante a construção deste edifício. Conhecemos apenas a memória
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Antevisão da Praça da Porta Férrea
depois de construída a Faculdade de
Letras e a Biblioteca Geral.
(CAM, espólio Cristino da Silva.)

descritiva do engenheiro Celestino Rodarte de Almeida, indiferente aos aspectos
estéticos. No mesmo ano, Alberto José Pessoa desenhou um anteprojecto da fachada
principal. Nele, já se vêem o ressalto central e os três portões, bem como os conjuntos
escultóricos laterais. No entanto, havia uma dureza de expressão manifestamente
superior. As pilastras eram mais espessas, as janelas mais pequenas e a parede ao nível
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Alberto José Pessoa, Faculdade de Letras,

1945-1951.
(NATCE.)

do rés-do-chão inteiramente cega. O projecto definitivo, de 5 de Agosto de 1949,
diminuiu a opacidade através da ampliação das janelas e da inscrição de seis relevos.
Deste modo, o edifício não perdeu a linguagem original, enquadrável no classicismo
monumental, mas tornou-se mais aberto e menos rígido.
O mesmo fenómeno observou-se na Faculdade de Letras, mas neste caso o
processo, melhor documentado, coloca-nos no meio de um interessante debate entre
Cottinelli Teimo, que assume as virtudes do projecto inicial e defende a sua
independência criativa, e o Conselho Superior de Obras Públicas, que preferia uma
feição mais «portuguesa».
Na Alameda de Camões começou a erguer-se em 19 de Outubro de 1943, um
tapume com vista à criação de um depósito de materiais de construção. As obras da
Faculdade de Letras começaram mais de dois anos depois. Os trabalhos de alvenaria,
cantaria, betão armado, esgotos e adução de águas foram adjudicadas em Agosto de
1946. Em Maio de 1948, abriu-se concurso de empreitada de instalação do
aquecimento e no início de Setembro de 1950, estando o edifício em fase de
acabamento, começaram a ser removidos os tapumes. As novas instalações
começaram a usar-se em Outubro de 1951, a fim de não atrasar o início das aulas.
A inauguração oficial decorreu a 22 de Novembro, com a presença do Presidente da
República, Craveiro Lopes.
O debate com o Conselho Superior de Obras Públicas centrou-se na «expressão
arquitectónica das fachadas». Alberto José Pessoa, autor do anteprojecto, escreveu na
memória descritiva e justificativa que:

3

AUC, processo s/ n.° da CAPOCUC - Faculdade

As fachadas do novo edifício participam ao mesmo tempo dum espírito

de Letras. Programas. Em 1945, a fachada da

moderno

Faculdade de Letras apresentava uma sobriedade

correspondência lógica com o interior; do segundo pelo ritmo dos seus vãos

e

clássico:

do

primeiro

pela

sua

grande

sobriedade

e

mais marcante, sem as varandas sobre os portões
da entrada, que surgem num desenho de 1948,
que precedeu a solução construída.
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e pilastras, por uma expressão de dignidade que se distingue, julgamos, da
expressão «industrial» de certas construções dos nossos dias.3

Com estas palavras, que incluem uma referência injuriosa à arquitectura moderna,
Alberto José Pessoa, alinhado com as orientações de Cottinelli Teimo, realiza um feito
raro: definir sinteticamente, ainda na primeira metade da década de quarenta, o
modelo arquitectónico monumental do Estado Novo. O Conselho Superior de Obras
Públicas, alheado desta tendência, estranhou os termos da memória descritiva, quer
sobre a estética das fachadas, quer quanto à alegada harmonização que se
estabeleceria com os velhos edifícios do Paço das Escolas:
Quanto à expressão arquitectónica das fachadas, o Conselho julga
que não foi atingido o objectivo expresso pelo autor na memória,
relativamente ao espírito que lhes quis imprimir, e em especial, que a
expressão dada não se harmoniza inteiramente com o ambiente criado
ao local pelas valiosas construções vizinhas do novo edifício, que o Plano
continua mantendo. O Conselho exprime o voto de que no projecto
definitivo o assunto seja objecto dos maiores cuidados, procurando-se
garantir a máxima harmonia ao conjunto, numa conciliação inteligente
das particularidades funcionais inerentes a cada um dos grandes
edifícios que constituem tão valioso agregado urbano, com os aspectos
tradicionais que a todo o custo importa respeitar e conservar.4
Os termos do parecer daquele organismo, revelando uma resistência objectiva ao
despoiamento decorativo, atinqem na realidade, em nome da tradição arquitectónica
a

^

d

4

Parecer de 13 de Agosto de 1945.
56 da capocuc - Faculdade

portuguesa, os fundamentos estéticos do anteprojecto. A resposta de Cottinelli Teimo

(AUC( processo

e a tréplica do Conselho Superior de Obras Públicas evidenciaram a durabilidade dos

de Letras.)

1
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propósitos de reaportuguesamento da arte e, ao mesmo tempo, a sua definitiva
inconsistência. Ao Conselho Superior de Obras Públicas «afigura-se-lhe mesquinha a
forma, em cinco elementos isolados horizontal e vertical mente, como está tratada a
entrada principal do edifício [...].Também chama a atenção para as grandes extensões
de paramentos inteiramente lisos, desprovidas de quaisquer vãos ou motivos em
relevo, com que se apresentam, nas fachadas laterais, os topos da ala principal do
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Alberto José Pessoa, Alçado da Faculdade

de Letras, s. d..
(AUC, processo 362 da CAPOCUC.)

edifício, porquanto parece-lhe que ambas essas zonas das fachadas necessitam ser
mais convenientemente cuidadas.»
O Conselho Superior de Obras Públicas é ainda mais explícito na conclusão:
«Impõe-se um estudo cuidadoso da expressão arquitectónica a dar ao edifício,
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tendente a harmonizá-la ao máximo com o ambiente e tradições locais, sem prejuízo

Faculdade de Letras.

dos atributos que são inerentes à função a que se destina, e portanto às suas

(NATCE.)

correspondentes características.» Convinha igualmente evitar «nas fachadas grandes
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Alberto José Pessoa, Edifício da Faculdade

de Letras, inaugurado em 1951.
(Fotografia Varela Pècurto.)

extensões de paramentos lisos, desprovidos de vãos ou motivos em relevo de superfície
ou cor, com que se lhe quebre a monotonia do aspecto».
Cottinelli Teimo assumiu por completo a responsabilidade do anteprojecto.
Os seus esclarecimentos integraram a exposição de 8 de Outubro de 1945, enviada ao
ministro das Obras Públicas pelo director-geral da CAPOCUC, Manuel de Sá e Mello.
Com a sua peculiar irreverência, Cottinelli dirigiu as considerações à raiz do problema:
O Conselho Superior de Obras Públicas desejaria, possivelmente que
as fachadas fossem mais ricas, é o que supomos.
- Em cada época cada um fez o que caracterizava essa época. No
pátio da Universidade estão representados todos os estilos? Se tivesse
havido sempre o cuidado de harmonização que nos é pedido hoje, o
referido Pátio, aliás tão justamente apreciado, não seria a "manta de
retalhos" que é.
Em que é que o manuelino se harmoniza com baroco[sic]? Em qual
dos

estilos

deseja

o

Conselho

Superior

de

Obras

Públicas

que

projectemos a Faculdade de Letras?
Deve uma grande massa de edifícios projectada e construída agora
subordinar-se a pormenores de ornamentação de tempos idos? Foi assim
que os nossos antecessores procederam? O Marquês de Pombal quando
mandou proceder ao estudo de uma remodelação da fachada nascente
da Universidade, que estilo propôs que fosse feita essa remodelação?
Em manuelino?
O que têm o actual projecto de censurável sob o aspecto funcional?
Devemos copiar as aulas da velha Universidade, com uma janela a cada
canto, ou «janelar» as aulas dum edifício projectado em 1945 de modo
a que a luz se distribua uniformemente?
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Estamos a projectar fachadas bonitas ou plantas eficientes com as
fachadas que essas plantas quase impõem?
E que harmonia há nesta «trindade»: Ala de S. Pedro, Porta Férrea e
corpo à direita desta? Um casarão pobre, uma pequena curiosidade e um
solar? O que vamos tirar dela que nos inspire para o que temos a fazer?5
Escudando-se na regra de os pareceres evitarem as «sugestões concretas,
susceptíveis de confinar demasiadamente a liberdade de concepção dos autores dos
projectos», o Conselho Superior de Obras Públicas limitou-se, com algum cinismo, a
reforçar o que havia escrito e a remeter para Cottinelli Teimo a resolução do problema:
Não está na mente do Conselho desejar que se opte pelo manuelino,

baroco [sic] ou quejandos. Limita-se muito mais comezinhamente a
manifestar a sua preferência por solução que melhor se adapte ao
ambiente coimbrão. [...]
É difícil o problema? Certamente, ninguém o duvida; mas não é lícito
reputá-lo insolúvel. É num caso como este que se pode esperar que mais
uma vez se revele a reconhecida e indiscutível centelha artística de
Cottinelli,

encontrando

colaboradores,

alguma

e
ideia

definindo,
bem

para

nossa,

orientação
ainda

que

dos

seus

satisfazendo

forçosamente aos sensatos preceitos a que deverá obedecer uma
realização da presente época [...].6
Há aqui, verdadeiramente em confronto, um lugar-comum propalando-se como
rotina discursiva (o reaportuguesamento da arquitectura) e uma nova convicção
estética em que as ideias modernistas (o primado da planta e a sobriedade decorativa)
se encontram ao serviço do monumentalismo, silenciado no debate. O apelo à

nacionalização da arquitectura, lançado pelo Conselho Superior de Obras Públicas, e a
subsequente réplica de Cottinelli Teimo mostram a complexidade da expressão

arquitectura de regime e a incapacidade de o discurso nacionalista concretizar de
modo convincente as suas formulações teóricas.
Por causa deste debate ou por outro motivo, a fachada principal da Faculdade de
Letras, à semelhança do que se verificou na Biblioteca Geral, tornou-se menos rígida,

5

Idem.

menos monumental, sem contudo ceder ao decorativismo ou prescindir da notação

6

Idem. Comentários datados de 19 de Outubro

das pilastras.

de 1945.
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Faculdade de Medicina

A Faculdade de Medicina constitui o primeiro edifício genericamente tutelado por
Cristino da Silva. No Arquivo, na Faculdade de Letras e na Biblioteca Geral, os
trabalhos, já avançados à data da morte de Cottinelli Teimo, não permitiram alterações
165
Lucínio Guia da Cruz, Faculdade
de Medicina, 1950-1956.
(NATCE.)

significativas. Em contrapartida, o facto de o imóvel de Medicina se encontrar ainda a
ser concebido não só autorizou como exigiu uma maior intervenção. Em Março de
1948, esperava-se apenas o parecer da comissão de revisão para enviar o projecto ao
Conselho Superior de Obras Públicas. No entanto, coube a Cristino da Silva, no ano
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seguinte, estabelecer novas cotas de implantação, reconfigurar os vestíbulos,

Lucínio Guia da Cruz, Faculdade

estabelecer pormenores de cantarias e «estudar as quatro fachadas do edifício e novo

de Medicina, inaugurada em 1956.

ritmo de janelas, integrando-as na plano de cérceas da Faculdade de Letras».7

Em primeiro plano, o edifício da Física e da
Química em construção. No canto superior
direito, o Colégio de S. Jerónimo.
(Fotografia Varela Pècurto.)

A construção da Faculdade de Medicina demorou cerca de quatro anos.
A terraplenagem foi adjudicada em Setembro de 1949, mas no ano seguinte não se
passou dos alicerces. As fundações ficaram concluídas em 1951. No início de 1954, a
cobertura ia muito adiantada. A inauguração oficial decorreu a 29 de Maio de 1956.
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Lucínio Guia da Cruz, Alçado de escada

da secção de Matemática, s. d..
(AUC, processos 579 e 611 da CAPOCUC.)

A mudança de vogal-arquitecto não significou uma quebra nas orientações
estilísticas. O classicismo monumental permaneceu como horizonte estilístico, aliás
bem presente na memória descritiva assinada por Lucínio Guia da Cruz em 1950.
Usando termos similares aos que se encontram na memória da Faculdade de Letras,
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objectados pelo Conselho Superior de Obras Públicas, este arquitecto afirmou:

Lucínio Guia da Cruz, Projecto

da Faculdade de Ciências (secção

As fachadas participam de um espírito moderno e clássico: do

de Matemática), s. d..

primeiro há a notar a correspondência lógica com a planta, do segundo

(AUC, processo 579E da CAPOCUC.)

o ritmo dos vãos, proporção, enquadramento; a distribuição de materiais
ricos (cantarias) dão-lhe [sic] um aspecto de grandeza e sobriedade que

7

Carta de Lucínio Guia da Cruz à CAPOCUC,

um edifício desta natureza requer.8

em 1949. (AUC, processo 218 da CAPOCUC.)
8

AUC, contratos selados da CAPOCUC,

processo 57.
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Na fachada principal, voltada para a Rua Larga, domina a repetição invariável de janelas,
enquadrada por dois portais, um dos quais ornado com doze bustos em baixo-relevo.

Faculdade de Ciências

A edificação da Faculdade de Ciências é uma longa saga, iniciada em 1942 e
concluída apenas em 1975, partilhada por vários arquitectos, com destaque para
Lucínio Guia da Cruz, e na qual os professores desempenharam um papel decisivo
reprovando estudos e impondo remodelações ao programa. Perante a recusa de
Januário Godinho, Cottinelli Teimo encarregou-se da execução do projecto em 14 de
Maio de 1947. Ainda nesse ano, elaborou duas soluções. Na primeira, as secções de
Física, de Química e de Matemática coexistiam num único bloco, enquanto na segunda
a Matemática já se encontra num corpo à parte, ao longo da Praça de D. Dinis. É desta
última versão que subsiste um estudo volumétrico da fachada sul.9
Resistências várias, protagonizadas entre outros por Eusébio Tamagnini,
atrasaram os estudos preliminares. Em Outubro de 1947, a ausência do programa de
Física impedia Cottinelli Teimo de prosseguir os seus estudos. Na realidade, o programa
revisto das três secções só ficou pronto nos dois anos seguintes, depois de uma visita
ao estrangeiro. Lucínio Cruz elaborou então um anteprojecto, entregue em 1953.
As sugestões dos professores, remetidas em 1955, eram tão amplas que configuravam
um novo programa e exigiam outro anteprojecto.
O processo recomeçou com mais uma viagem ao estrangeiro em 1957.
O anteprojecto dela resultante mereceu renovadas objecções dos docentes, sobretudo
dos de Física. Em 1959, depois de várias modificações, este segundo anteprojecto foi
finalmente aprovado pela comissão de revisão e pelo Conselho Superior de Obras
Públicas. Em 1962, apenas se tinha procedido à demolição do Hospital dos Lázaros
(Colégio dos Militares) e ao rebaixamento do terreno. Os trabalhos de construção do
edifício da Matemática foram adjudicados em Junho de 1964, quando o terreno,
«cheio de entulho e ervas daninhas, cercado por um inestético e improvisado muro
[...] ameaçava eternizar-se»10. A inauguração, ocorrida em 17 de Abril de 1969, ficou
marcada pela contestação estudantil, que neste acto encetou uma fase de intensa luta
contra o regime.
A adjudicação da empreitada de execução das fundações do edifício da Física e
da Química ocorreu em 1965. Os trabalhos, iniciados em Janeiro de 1966, duraram

9

Sílvia Benedito, Expressão: Fascista? O percurso

da Cidade Universitária de Coimbra como
expressão de uma arte política. Coimbra, Dep.
Arquitectura da FCTUC, 1999, vol. I, pp. 319-320.

uma década. O termo da obra, já depois da revolução de 25 de Abril de 1974, não foi

10

publicamente assinalado.

pp. 1 e 9; AUC, proc. 579A e 579F da CAPOCUC.

Diário de Coimbra, 13 de Junho de 1964,
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Lucínio Guia da Cruz, Anteprojecto da

Faculdade de Ciências (secções de Física,
Química e Matemática), 29 de Dezembro
de 1958.

Não é abundante a documentação gráfica deste edifício guardada no espólio da
CAPOCUC. Entre a que subsistiu, conta-se um desenho preparatório de Cottinelli
Teimo, de 1947, publicado por Sílvia Benedito. O «estudo da volumetria» denuncia o
regresso à linguagem moderna, patente noutras obras projectadas por Cottinelli Teimo

(AUC, contratos selados da CAPOCUC,

no período imediatamente anterior à sua morte. Não é essa, porém, a estética que se

processo 87.)

observa nas plantas e maquetas gerais.
A articulação das secções de Matemática, Física e Química sofreu uma evidente
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Lucínio Guia da Cruz, Perspectiva

da fachada sul do edifício da Matemática
e da fachada nascente da Química, s. d..

evolução. No «ensaio de conjunto de massas», quando a sul da Rua Larga ainda se
previa a instalação da Medicina e de uma clínica, a manutenção do Colégio dos
Militares criava uma irregularidade, com o antigo imóvel encostando frustemente ao

(AUC, processo 579E da CAPOCUC.)

novo bloco. Num segundo momento, a extensão de um dos braços do colégio
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bloco que acompanhava a Rua Larga fechou-se a nascente, enquanto o da Praça de

melhorou esse aspecto. Depois de decidida a demolição do Colégio dos Militares, o
Pormenor da maquete da cidade
universitária: pórtico da Praça D. Dinis
e hospital escolar. Na fachada voltada
para a Praça de D. Dinis, Walter Distei

D. Dinis assumiu uma feição longitudinal. Estávamos em 1943. Os dois blocos
encontravam-se unidos. Uma colunata adossada à fachada da Matemática marcava-a de forma indelével. Subsequentemente, Cottinelli Teimo aceitou uma ideia de

seguia escrupulosamente o classicismo

Manuel de Sá e Mello e decidiu separá-los. A Praça de D. Dinis sofreu então uma

monumental imposto por Cottinelli Teimo

profunda alteração. O hospital passou a apresentar uma fachada nova, conseguida à

e Cristino da Silva.
(NATCE.)

custa do desaparecimento do Colégio de S. Jerónimo, e a Matemática, separada da
Física-Química, deixou de apresentar colunas na fachada. A unidade da praça
alcançou-se através de um pórtico entre os três edifícios. As exigências de espaço da
Matemática impuseram a junção de um corpo, formando uma planta em

T. Entretanto,

o bloco da Física e da Química, que chegou a apresentar três pátios interiores, passou
a ter apenas um, aberto a sul e para a Rua Larga.
Da existência dos pórticos resultou a necessidade quase imperiosa de compor as
11

Lucínio Guia da Cruz, Memória descritiva

fachadas dentro da «grandeza e dignidade requeridas pelas funções» dos imóveis.11

e justificativa do edifício destinado à Faculdade
de Ciências, 1958. (AUC, contratos selados

Este facto impunha-se com grande vigor na Praça de D. Dinis. A estrita simetria que

da CAPOCUC, processo 87.)

presidiu à sua idealização obrigou Lucínio Cruz a aceitar uma cércea e uma disposição
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de andares semelhantes às que se previam do outro lado, no futuro hospital, apesar
de serem muito diferentes as finalidades e os pés-direitos exigidos.
Os ditames do plano geral impuseram-se também na Rua de S. Pedro, onde o
quarto andar foi recuado para preservar o «equilíbrio com a fachada da Faculdade de
Medicina». Mas na Rua Larga, além de recuar a construção, o arquitecto criou uma
arcaria, procurando assim conferir «mais transparência e acesso franco» ao pátio interior.
Lucínio Cruz dispôs de maior liberdade compositiva na fachada posterior, voltada
para Santa Clara. A crer na memória descritiva, o «efeito perspéctico» obtido à
distância pesou na definição dos volumes. O exame das peças desenhadas revela a
intenção, não concretizada, de revestir a vasta parede sul do edifício da Matemática
com um painel, provavelmente de azulejo.

Hospital
No capítulo dedicado ao património destruído pelas obras da Cidade
Universitária, verificámos que a sobrevivência dos Colégios de S. Jerónimo e das Artes
resultou apenas da incapacidade de elaborar, com a brevidade necessária, o projecto
do novo hospital escolar. A decisão de o construir fora da Alta deveu-se por isso mais
à exiguidade do espaço do que à valorização histórica e artística dos colégios.
Os compromissos arquitectónicos observados nos anteprojectos de 8 de Agosto de
1947 e de 3 de Junho de 1948 desapareceram quando, na década seguinte, se decidiu
arrasar os colégios e construir de raiz a quase totalidade do hospital. Nestas
circunstâncias, a linguagem adoptada aproximou-se decisivamente, sobretudo na
fachada voltada para a Praça de D. Dinis, do classicismo monumental genericamente
adoptado nos edifícios já construídos e em construção.
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Edifício central do Observatório Astronómico
Fora da Alta, o modelo monumental teve uma aplicação parcial no Observatório
Astronómico construído em Almas do Freire (Santa Clara), inaugurado em 1951
juntamente com a Faculdade de Letras. Trata-se de um conjunto constituído por um
172

edifício central, seis pavilhões de instrumentos, cinco moradias, uma oficina, uma

Edgard Duarte de Almeida, Edifício central

do Observatório Astronómico de Santa

garagem e uma câmara de desinfecção.
A edificação do Observatório Astronómico processou-se em três partes. Em 1947,

Clara, 1947-1950.

marcaram-se as fundações do edifício central, projectado por Edgard Duarte de

(NATCE.)

Almeida, o primeiro a ser construído. As obras conduíram-se em início de 1950.
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O facto de este arquitecto se ter ausentado de Portugal levou a CAPOCUC a contratar

Projecto de remodelação da casa do

Álvaro da Fonseca para desenhar os restantes edifícios. A construção dos seis pavilhões

jardineiro do Jardim Botânico em estilo
«tradicionalista», 1948.

processou-se entre 1948 e 1951 .As habitações e a oficina ficaram para o fim.
A construção do Observatório Astronómico ilumina a cuidadosa hierarquização

(AUC, processo 114C da CAPOCUC.)

imposta à arquitectura pela CAPOCUC e, mais latamente, pelo Estado Novo.
Aos edifícios principais, destinados aos serviços público, convinha uma aparência

nobre, para usarmos um termo então comum. À arquitectura doméstica cabia o
eclectismo tradicionalista, embora dentro deste modelo o espaço interior devesse
reflectir a categoria do ocupante.12 Assim, ao lado da residência do director, concebida
por Álvaro da Fonseca dentro do tipo casa portuguesa (1950), Edgard Duarte de
Almeida procurou conferir ao edifício central um carácter monumental através da
afirmação volumétrica de uma torre de cobertura plana e da marcação do portal por
intermédio de pilastras com a altura dos dois pisos. O arquitecto optou, contudo, pela
assimetria do conjunto. A feição da fachada posterior é consideravelmente distinta,
12 Assim refere explicitamente Álvaro da Fonseca

menos rígida devido à multiplicação dos telhados e à sobreposição de planos.
Pela sua função, os pavilhões aproximam-se do edifício central, mas pelo seu

na memória descritiva das construções anexas:
«Como não devia deixar de ser», escreve este

tamanho dificilmente podem aspirar à monumentalidade. Daqui resultam construções

arquitecto, a casa do director «teve um trata

algo híbridas. A memória descritiva dos seis pavilhões, não assinada nem datada,

mento especial no seu arranjo, dada a superior
categoria da pessoa a que se destina». (AUC,

refere que o vestíbulo de entrada seria «lajeado em cantaria», em vez de revestido

contratos selados da CAPOCUC, processo 21.)

com tacos de pinho, para «assim criar uma certa imponência, como convém ao

13

edifício».13 A seguir veremos, contudo, que não é descabido estudar alguns destes

AUC, contratos selados da CAPOCUC, processo

23 - Observatório astronómico: anexos.
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edifícios no âmbito do eclectismo tradicionalista.

____________________ 2. _
O eclectismo tradicionalista

A imposição do modelo classicizante e monumental, novo no panorama artístico
português, teve de vencer as resistências escudadas na defesa do reaportuguesamento
da arquitectura. Coerente com a sua ideologia, o Estado Novo usou o monumentalismo para afirmar o seu poder e as soluções regionalistas para exprimir o seu
ruralismo. Dois objectivos e duas fórmulas, que se encontram na Cidade Universitária
de Coimbra. O estilo «português suave» aflorou no projecto da casa de habitação
para o director do Observatório Astronómico (Álvaro da Fonseca, 1950) e, de um
modo mais prosaico mas também significativo, na remodelação da casa do jardineiro
do Jardim Botânico (1948).
Fora dos bairros de realojamento, a afirmação do modelo da casa portuguesa
observou-se em dois casos pontuais: numa remodelação e numa construção de raiz.
O jardineiro do Jardim Botânico morava numa casa despretensiosa, um rés-do-chão
com fenestração casual e telhado assimétrico e sem qualquer elemento decorativo.
No âmbito do restauro daquele espaço, decidiu-se proceder à sua reforma. De acordo
com o projecto, provavelmente de 1948, cuja autoria desconhecemos, realizou-se uma
operação de cosmética que, na fachada principal, se traduziu, entre outros aspectos,
pelo assentamento de um lambril de pedra; pela colocação de janelas de guilhotina,
com vidros pequenos, e portadas; pela transformação da verga da porta em arco
semicircular; por retoques na chaminé; pela disposição de vasos de flores ao na
fachada.
O projecto da habitação para o director do Observatório Astronómico ilustra, de
outra forma, a tranquila coexistência de modelos arquitectónicos. Como já vimos,
estamos perante um complexo de edifícios concebido de raiz, onde os autores, em vez
de usarem uma só linguagem, julgaram mais conveniente variá-la conforme a função
de cada um deles. Assim, enquanto o imóvel central segue uma linha monumental,
apesar da dimensão comedida e da assimetria da fachada principal, a residência do
director, com dois pisos parece retirada de um bairro de realojamento para a classe
média, com a sua chaminé trabalhada e portadas nas janelas. O português suave
estendeu-se a alguns pavilhões de instrumentos, mesmo com as suas formas incomuns.
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Às calotes esféricas assentes sobre corpos cilíndricos juntaram-se pequenas
construções de beiral, portas de verga semicircular, óculos protegidos por ferragens
cruzadas e janelas de guilhotina e portadas.
Além destes dois casos pontuais, o modelo da casa portuguesa manifestou-se
nos bairros de realojamento. As medidas de construção de bairros sociais encetadas
pela I República tiveram um alcance muito restrito. Coube ao Estado Novo o
174
Bairro económico de Celas, com a estátua
de São João Evangelista, proveniente do
demolido Colégio dos Lóios, 1945-1947.
(NATCE.)

lançamento de uma efectiva política de habitação social, traduzida na construção de
pequenos aglomerados de casas unifamiliares na periferia das cidades.14 Exceptuando
o Bairro Salazar no Alvito (Monsanto) e o bloco Marechal Saldanha no Porto, de uma
fase inicial, este modelo foi defendido (no dizer de Nuno Teotónio Pereira)
«tenazmente pelo regime até ao limite da irracionalidade»15. Na resistência à
construção de prédios para os estratos económicos desfavorecidos confundiam-se a
ideologia ruralista e o medo da «colectivização». No primeiro volume dos Discursos,
Oliveira Salazar afirmou lapidarmente a necessidade de qualquer família ter a sua
casa própria e independente:
A intimidade da vida familiar reclama aconchego, pede isolamento,
numa palavra exige a casa, a casa independente, a casa própria, a nossa
casa. [...] É naturalmente mais económica, mais estável, mais bem
constituída a família que se abriga sob teto [sic] próprio. Eis porque não
nos interessam os grandes falanstérios, as colossais construções para
habitação operária, com seus restaurantes anexos e sua mesa comum.
Tudo isso serve para os encontros casuais da vida, para as populações já
semi-nómadas

da

alta

civilização

actual;

para

o

nosso

feitio

independente e em benefício da nossa simplicidade morigerada nós
desejamos antes a casa pequena, independente, habitada em plena
propriedade pela família.15

Esta afirmação serviu de fundamento a outras considerações, frequentemente
mais radicais. Em 1950, Manuel Vicente Moreira tentou mostrar as desvantagens
sanitárias e morais dos prédios.17 Curiosamente, a tudo isto respondera já o deputado
Carlos Santos em 1935, em plena Assembleia Nacional, ao contestar o critério seguido
14

Sobre a política de habitação social no Estado

Novo, ver: Carlos Nunes Silva, Política Urbana em

Lisboa (1926-1974), Lisboa, Livros Horizonte,

pela Comissão das Casas Económicas de construir moradias unifamiliares.18
O I Congresso Nacional de Arquitectura (1948) reforçou a importância da

1994, pp. 87-185; Maria Júlia Ferreira, «Bairros

«construção multifamiliar em altura» e recusou liminarmente «a construção de bairros

sociais», in: F. Santana e E. Sucena (dir.),

exclusivamente destinados a uma classe social em núcleos isolados»,19 mas em

Dicionário da História de Lisboa, Lisboa, 1994,
pp. 131-135; Margarida Souza Lôbo Howell,

Coimbra estas sugestões não foram seguidas. A opinião pública encontrava-se, aliás,

«Casas económicas: um programa emblemático

predisposta a admirar as soluções governamentais, como se observa nos elogios da

da política habitacional do Estado Novo»,

tranquilidade campestre de um dos bairros económicos. A defesa dos bairros de casas

in: Caminhos do Património, Lisboa, DGEMN,
1999, pp. 151-158; António Fonseca Ferreira,
«Política(s) de habitação em Portugal», Povos

e Culturas, Lisboa, n.° 2,1987, pp. 261-284.

unifamiliares é correlativa do apreço pelas «casas "à antiga portuguesa"».
Em Coimbra, ergueram-se a partir dos anos quarenta diversos bairros
económicos, em grande medida para resolver o problema dos desalojados da Alta.

NunoTeotónio Pereira (com a colaboração

Referimo-nos, em capítulo antecedente, aos bairros de Celas (1945-1947), da

de José Manuel Fernandes), «A arquitectura do

Cumeada (1945-1951), do Marechal Carmona (1945-?), da Fonte do Castanheiro

15

Estado Novo de 1926 a 1959», O Estado Novo

das Origens ao Fim da Autarcia (1926-1959).

(1946-1950), da Conchada (1948-1952), do Alto de Santa Clara (1948-1953) e da

Actas do colóquio. Lisboa, Fragmentos, 1987,

Lomba da Arregaça (c. 1958-1963). Excluindo o Bairro da Conchada, composto por

volume II, p. 332.

vinte moradias, e o de Marechal Carmona, com mais de quatrocentas, a generalidade

16

Oliveira Salazar, Discursos (1928-1934).

Coimbra, Coimbra Editora, 1935, p. 202.
17

Manuel Vicente Moreira, Problemas da

Habitação. Ensaios sociais, Lisboa, 1950, p. 172.
18

Diário das Sessões, Lisboa, n.° 46,12 de Abril

de 1935, pp. 978-979.
19

/. ° Congresso Nacional de Arquitectura.

Maio-Junho de 1948, Lisboa, Sindicato Nacional
dos Arquitectos, 1948, pp. XLII e XLV.
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situou-se por volta da centena. O tipo de aldeamento de casas térreas começou a ser
ultrapassado no Bairro da Fonte do Castanheiro, onde trinta e oito moradias
apresentam dois andares. Mas foi no Bairro da Lomba da Arregaça, projectado pelo
Gabinete de Estudos de Habitação da Direcção-Geral dos Serviços de Urbanização,
que a transgressão foi maior: setenta e dois fogos em três blocos de quatro
pavimentos. Em 1958, a Câmara Municipal autorizou também que à volta do Bairro
Marechal Carmona se edificassem prédios de quatro pisos em ala, em vez das casas
isoladas com dois fogos inicialmente previstas.

Os bairros de realojamento construídos em Coimbra seguiram vários tipos, de
acordo com o perfil sócio-económico dos moradores. O Bairro de Celas corresponde
fielmente ao modelo de pequena aldeia de casas unifamiliares mas pobres, destinadas
às famílias de mais fracos recursos económicos. Não falta sequer o pequeno quintal,
de cerca de vinte metros quadrados, com uma ou duas árvores de fruto. O jornal
académico OPonneyconsiderou-o «uma aldeia de bom gosto»20.
De acordo com o Diário de Notícias, o «projecto das habitações» coube a
Cottinelli Teimo e a «realização do bairro» a Travassos Valdez, tendo os «trabalhos de
construção» sido dirigidos pelo engenheiro Costa Maia, da repartição de obras do
município.21 O vogal-arquitecto da CAPOCUC, autor do classicismo monumental da
Cidade Universitária, é assim, também, um dos responsáveis pela tipologia aldeã do
primeiro bairro de realojamento.
A imprensa aprovou esta solução, que Carlos Nunes Silva afirma ter-se inspirado
no modelo britânico (dominado pela ideia da cidade-jardim), mas que também tem
paralelo no programa nazi de construção de kleinsiedlungen, «agrupamentos de
pequenas

casas

"subsistências"»,

individuais,
cujo

termo

dotadas
alemão

de
pode

quintal
ser

anexo

para

literalmente

cultivo

das

traduzido

por

«bairrozinhos».22 O Diário de Notícias elogiou a «harmonia», a «graça», a «linha» e a
«panorâmica».23 O «Bairro de Casas Populares de Santa Clara» também parecia ao

Diário de Coimbra «airoso, cheio de pitoresco, formando um aglomerado colorido e
simpático»24.

_________________ 3.
A infiltração moderna

Instalações académicas na Praça da República
A construção das instalações académicas na Praça da República constituiu uma
ruptura estilística inesperada. Enquanto na Alta o classicismo monumental continuava
a ser imposto soberanamente por Cristino da Silva, na orla da Cidade Universitária
surgiu um projecto de assumido modernismo. Perante a incompreensão e a surpresa
do ministro das Obras Públicas e o desagrado do Conselho Superior de Obras Públicas
e da imprensa de Coimbra, Alberto José Pessoa e João Abel Manta realizaram uma
20

obra que acabou por ganhar o favor da crítica.
A nova sede para a Associação Académica começou a entrever-se muito cedo.
No relatório apresentado em Março de 1942, os seus dirigentes propuseram a
ocupação da Faculdade de Letras de Silva Pinto, mas o grande número de actividades
e a necessidade de um estádio dificultou a decisão. Querendo por todos os meios

«Os bairros económicos», O Ponney, Coimbra,

ano XVIII, n.° 278, 24 de Maio de 1946, p. 14.
21

Diário de Notícias, Lisboa, quinta-feira, 24 de

Outubro de 1946, p. 1.
22

F. Gonçalves, «Mitologia da habitação social:

o caso português», Cidade-Campo, Lisboa, n.° 1,

mantê-la no perímetro da Cidade Universitária, os estudantes e a própria CAPOCUC

Fevereiro de 1978, p. 39.

hesitaram entre diversas soluções. Em capítulo anterior observámos que se chegou a

23

Artigo de 24 de Outubro de 1946, atrás citado.

ponderar a ocupação do Colégio de S. Bento e que o estudante Alberto Vilaça propôs

24

Diário de Coimbra, ano XXIII, n.° 7516,

a ocupação do Bairro Sousa Pinto. Mas, para desagrado da Academia, nada se fez

terça-feira, 31 de Março de 1953, pp. 1 e 5.
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durante mais de uma década. Em Novembro de 1947, o reitor voltou a pedir à

Alberto José Pessoa e João Abel Manta,

Associação Académica que se pronunciasse sobre o problema da sede e do estádio.

Maquete das Instalações Académicas.
(NATCE.)

E esta apresentou três alternativas: o Ninho dos Pequenitos, a (nsua dos Bentos (junto
ao previsto Estádio Universitário) e o Parque de Santa Cruz (no caso de as dificuldades

176 e 177

surgidas na expropriação da (nsua dos Bentos se revelarem inultrapassáveis).

Instalações académicas da Praça da

A preferência dos estudantes recaía nesta última.

República: Teatro Académico de Gil Vicente
e painéis de azulejo de Joaõ Abel Manta.
(NATCE.)

A hipótese de construir as instalações académicas no Ninho dos Pequenitos,
colocada em meados dos anos quarenta, começou a impor-se em 1951, embora
apenas em 1954 se tenha tornado definitiva. A elaboração do projecto foi atribuída a
Alberto José Pessoa e a João Abel Manta, que se apresentaram em Coimbra poucas
semanas depois com um trabalho significativo de planificação e produziram os
primeiros desenhos ainda no Verão de 1954. A maqueta esteve exposta no Colégio

25

A autoria do projecto arquitectónico das

instalações académicas encontra-se claramente

dos Grilos no ano seguinte, mas os trabalhos de construção começaram apenas em

atribuída, na documentação oficial, a Alberto José

1957. O conjunto foi dividido em três corpos para efeitos de edificação. O corpo III,

Pessoa e a João Abel Manta. No entanto,

voltado para a Rua Oliveira Matos e ocupado sobretudo pelo restaurante e pelo

o Diário de Coimbra de 21 de Dezembro de 1955

ginásio (ulteriormente convertido em cantina), foi o primeiro a ser começado. Seguiu-

mencionou um terceiro autor: M. Norberto
Correia. Esta atribuição não é gratuita nem um

-se o corpo I, constituído pelas dependências da direcção, da biblioteca, das secções,

mero lapso, uma vez que os primeiros esboços

etc., cuja memória descritiva data de Junho de 1957; o concurso da empreitada da

e plantas de conjunto se encontram assinados

construção civil decorreu nos meses seguintes. Finalmente, o projecto do corpo II

pelos três arquitectos. Do esboceto de 17 de
Agosto de 1954 até uma versão muito próxima

(teatro, sala de ensaio, etc.), apresentado em Outubro, foi sujeito a revisões

da construída, existem pelo menos cinco

significativas que atrasaram o lançamento das obras para 1958. As instalações foram

perspectivas assinadas também por M. Norberto

globalmente inauguradas em 1962.

Correia. (Fernando Fonseca e outros, Os Cinco na

AAC. Livro de aventuras, trabalho policopiado,

A atribuição do projecto a Alberto José Pessoa e a João Abel Manta ocorreu

Dep. de Arquitectura da FCTUC, 1992-93.)

menos de três anos depois da inauguração da Faculdade de Letras, concebida como

Desconhecemos a intervenção efectiva deste

vimos dentro do classicismo monumental.25 É provável que o ministro das Obras

arquitecto e o motivo por que o seu nome se

Públicas e a CAPOCUC supusessem que o mesmo cânone fosse seguido na Praça da

encontra excluído da documentação oficial.
Verificou-se a mesma situação nos estudos
da área desportiva de Santa Clara.

246

República. Mas, ao contrário, os arquitectos pensaram a obra numa linguagem
moderna desde os primeiros esboços.

A fortuna crítica deste edifício cresceu nos anos noventa, merecendo então os
dois primeiros estudos. Um trabalho escolar realizado por cinco alunos do
Departamento de Arquitectura da FCTUC no ano lectivo de 1992-93, documenta com
minúcia as diversas fases de elaboração do projecto, graças ao recurso a peças
desenhadas do espólio pessoal de Alberto José Pessoa. José Oliveira Bandeirinha,
beneficiando já da documentação da CAPOCUC, analisa o processo de construção e
os atributos estéticos. Outros autores têm feito menções elogiosas em artigos de
âmbito mais geral, como é o caso de Michel Toussaint, de Domingos Tavares e de
Ana Tostões.25
Numa época em que o modernismo se preparava para recuperar a ideia de
quarteirão urbano, atenuando o predomínio da construção em altura, João Abel Manta
e Alberto José Pessoa encaminharam-se, de esboço em esboço, para um conjunto de
corpos com volumes e funções diferenciadas, que delimitam o quarteirão original.
«Muitos arquitectos dessa geração - escreve Michel Toussaint - faziam, na altura,
uma arquitectura semelhante, no uso expressivo das possibilidades das estruturas de
betão armado, nos grandes gestos horizontais e largos espaços claros, a que as
grandes aberturas, as cores e um certo despojamento, apenas atenuado por um uso
variado de materiais e a aplicação de alguns murais de azulejos (tentava-se então
recuperar este material tradicional para a Arquitectura Moderna).»27 Nesta medida,
Domingos Tavares refere-se à Associação Académica como um «belo conjunto de
arquitectura moderna», «paradigma da corrente arquitectónica internacional no
movimento moderno em Portugal».28 E José Bandeirinha considera-a «a obra mais
significativa» de Coimbra posterior a 1948.
Os dois primeiros estudos realizados em 1954 conduziram a um anteplano
recusado pelo ministro das Obras Públicas, que reconheceu a incapacidade de o Ninho
dos Pequenitos comportar um programa que incluía duas piscinas (uma coberta e
outra ao ar livre) e um pavilhão desportivo. A escassez de espaço conduzira a uma
ocupação excessiva e a implantações forçadas na encosta. Em termos formais, o
esboceto de 17 de Agosto de 1954, colocando já o teatro e uma parte dos blocos da
sede nos locais definitivos, opta pela abertura ao exterior da área central, dividida ao
centro por uma edificação térrea. A segunda perspectiva de conjunto, embora
mantenha a abertura ao exterior, apresenta ao meio um bloco central assente sobre
pilotis, que faculta uma visão geral do espaço interior. O ginásio desaparece da encosta
e o teatro avança sobre a Praça da República, suprimindo o pequeno largo que o
antecedia.
Durante o ano de 1955, Abel Manta, Alberto Pessoa e Norberto Correia
elaboraram pelos menos três novos estudos antes de darem por concluído o
anteprojecto e de o submeterem ao Conselho Superior de Obras Públicas. Fecham o
espaço central, articulam os imóveis ao longo do quarteirão, optam pelas coberturas
abobadadas e inscrevem um anfiteatro ao ar livre na encosta. Depois de testarem o
recuo e a valorização dos corpos voltados para a Rua Oliveira Matos, decidiram em
definitivo voltar o teatro para a Praça da República. Deste modo, melhoraram a
articulação dos vários blocos e a definição do espaço construído. Na última fase
ideativa concentraram-se na fachada da Praça da República. O teatro que avançava
sobre o passeio, deixando um espaço coberto de circulação assente sobre pilares,
adquiriu o seu belo volume suspenso. Foi também neste momento que se afirmou a
presença das artes plásticas: surgiu o longo painel de azulejos. A ideia de assentar um

26

António Oliveira Bandeirinha, «Os edifícios da

Associação Académica e o Teatro de Gil Vicente»,

Monumentos, Lisboa, n.° 8, Março de 1998,
pp. 83-87; Ana Tostões, Os Verdes Anos na

Arquitectura Portuguesa dos Anos 50, Porto,
FAUP Publicações, 1997, pp. 107-108; Mário Júlio
Teixeira Kruger, «Reabilitando o conceito
de reabilitação em centros históricos», Vértice,

segundo painel na fachada nascente, de menores dimensões, apareceria depois.

II série, Lisboa, n.° 89, Março e Abril de 1999,

A pedido dos estudantes, previu um anfiteatro ao ar livre, «abandonado por indicação

pp. 108-109.

superior», segundo referiu Alberto José Pessoa em Dezembro de 1957.
A linguagem moderna, onde alguns autores encontram referências a Aalto, a Le
Corbusier e a Leslie Martin, afirmada desde o esboço inicial, conheceu imediata
contestação. O desagrado do ministro das Obras Públicas relativamente à sede da
Associação Académica nasceu com o primeiro anteplano e nunca se alterou. Em 9 de
Dezembro de 1954, Eduardo de Arantes e Oliveira, no mesmo despacho em que

27

Michel Toussaint, «Coimbra através

da arquitectura publicada», Via Latina, Coimbra,
Maio de 1991, p. 311.
28

Domingos Tavares, «Um plano para a Alta

do fim do século XX», in: AA.VV., A Alta de Volta.
Coimbra, Edições do Departamento
de Arquitectura da FCTUC, 1997, p. 25.
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determinou a exclusão das piscinas, ordenou que se aproveitasse essa circunstância
para conferir «maior interesse ao partido arquitectónico, que não agradou tal como foi
figurado no trabalho apresentado»29. No entanto, isso não aconteceu.
O Conselho Superior de Obras Públicas criticou asperamente o «aspecto
178

arquitectónico» do anteprojecto. O relator, Antão de Almeida Garrett, preferia que os

Alberto José Pessoa e João Abel Manta,

arquitectos tivessem desenhado «com base na tradição portuguesa, quanto mais não

Instalações Académicas: Vista aérea.

seja como exemplo viril, para uma mocidade que há-de fazer o Portugal de amanhã».30

Inauguradas em 1962.
(Fotografia Varela Pècurto.)

Isso não deveria obstar, contudo, ao uso das técnicas construtivas mais actuais.
Tal como acontecera na Faculdade de Letras, o Conselho Superior de Obras Públicas

179

deixou no vazio as suas sugestões, não explicando o que entendia por «tradição

Integração das Instalações Académicas

portuguesa» nem como alcançar a síntese dela com a técnica moderna.

no âmbito da Cidade Universitária.
Este desenho acompanhou a memória
descritiva de 16 de Janeiro de 1959.
(AUC, processo 508 da CAPOCUC.)

Este caso não levantou polémica, mas fica por saber o papel efectivo de Cristino
da Silva. Não sendo do agrado do ministro nem do Conselho Superior de Obras
Públicas, a linguagem moderna só pôde sobreviver com o seu acordo. Na memória
descritiva do projecto, datada de 10 de Janeiro de 1957, Alberto José Pessoa e João
Abel Manta tiveram oportunidade de reafirmar as virtudes do modernismo. Em vez de

29

AUC, processo 340 da CAPOCUC — Despachos

ministeriais.

se inspirarem na tradição nacional, buscaram, para usar as suas palavras, «uma maior
pureza e nitidez quanto aos volumes de construção», de modo a torná-los «mais

Parecer de 7 de Fevereiro de 1956.

simples, melhor articulados e proporcionados».Tal preocupação patenteia-se, segundo

(CAM, espólio Cristino da Silva, CS 76.4.)

os autores, «na clareza e simplicidade das estruturas resistentes, de cuja disciplina e

30

31

AUC, processo 475A-2 da CAPOCUC.
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coerência nasceu a própria expressão arquitectónica dos edifícios».31

Ao examinar o projecto o ministro permaneceu desagradado, mas deu ordens
para que os estudos prosseguissem. «Continuo com a impressão de que o Arq.°
Pessoa não deu muita atenção a esta incumbência - exarou no despacho de 28 de
Janeiro seguinte - e antes fez no ar o seu trabalho. Deus queira que o parecer de
revisão destrua esta impressão desagradável.» Arantes e Oliveira referia-se ao exame
a que a comissão de revisão procederia em breve. As suas expectativas saíram
frustadas. A comissão, constituída por Manuel de Sá e Mello, Cristino da Silva e António
Alves de Sousa, esqueceu-se momentaneamente dos valores de grandiosidade,
simetria e dignidade e enalteceu as virtudes modernas do projecto, contestando de
forma directa os termos do parecer do Conselho Superior de Obras Públicas:
Quanto ao aspecto plástico do projecto, representado pelo equilíbrio
das grandes massas construtivas, seu claro[-]escuro e características da
sua pormenorização, verifica esta Comissão, com prazer, que este
importante factor do estudo em apreciação, também acusa uma nítida
evolução em relação aos estudos anteriormente executados, porquanto
apresenta

maior

pureza

e

nitidez

na

expressão

das

suas

linhas

arquitectónicas, podendo considerar-se a sua composição absolutamente
integrada no espírito da nossa época, por traduzir com elevação os
recursos que a técnica construtiva hoje em dia nos oferece.
Julgamos, portanto, que o conjunto arquitectónico destes edifícios
se integra com a necessária dignidade no ambiente solene da Cidade
Universitária de Coimbra, marcando com acentuado carácter o espírito
viril da nossa mocidade.32
Nas memórias descritivas dos corpos I e II, datadas de 6 de Junho e de 10 de
Outubro de 1957, os arquitectos limitaram-se a reafirmar os princípios: «Dos materiais
a empregar procura-se tirar um agradável e correcto partido plástico, de acordo com a
nitidez e pureza dos volumes de construção projectados»33. E a verdade é que,
convictamente ou não, as instituições oficiais acabaram por aceitar a opção.
No momento de tirar dividendos políticos, a máquina de propaganda do Estado Novo
transformou as instalações académicas num conjunto imaculado: «moderno»,
«harmonioso», «funcional» e «repousante». Isto lê-se no parágrafo enviado pela
CAPOCUC para integrar uma monografia oficial das obras públicas a inaugurar entre
27 de Abril e 28 de Maio de 1962:
O

grupo

de

edifícios,

de

linhas

modernas

e

32

Idem.

33

Estas palavras, retiradas da memória descritiva

harmoniosas,

corresponde ao mais feliz aproveitamento urbanístico do local, tendo

do corpo II, repetem quase textualmente as da

havido da parte dos autores do projecto o maior cuidado na coordenação

do corpo I. (AUC, contratos selados da CAPOCUC,

dos planos arquitectónicos e funcionais com o enquadramento das zonas

processos 81 e 83.

livres, representadas nomeadamente pelo jardim interior de belo traçado

34

e repousante conjunto.34

(AUC, processo 39D-1 da CAPOCUC.)

Informação datada de 14 de Março de 1962.
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Projectos da Escola Superior de Farmácia
Num momento em que o classicismo monumental fora já preterido nas
instalações académicas da Praça da República, colocou-se a possibilidade de construir
o edifício da Escola Superior de Farmácia a sul do Pátio da Universidade, sobre o
180
Luís Cristino da Silva, Escola de Farmácia.

Estudos prévios para a organização
do anteprojecto do edifício, 1965.

Colégio da Trindade ou nos quarteirões adjacentes. Em 1958, Vaz Martins, pressionado
por um programa muito vasto, totalizando cerca de dez mil metros quadrados de
espaço construído, projectou um imóvel com nove pisos, ou seja, vinte e cinco metros

Desenho de Luís Cristino da Silva.

acima do pátio. Neste edifício do «tipo Torre», como lhe chama Cristino da Silva, não

(CAM da FCG, espólio Cristino da Silva.)

podemos falar de classicismo monumental. Apesar de esquemático, o desenho de

181

essa linguagem pudesse vir a ser utilizada na fachada voltada para a Rua de S. Pedro,

implantação evidencia uma notória assimetria de volumes. Isso não exclui, porém, que
Alberto José Pessoa e João Abel Manta,

Planta geral da zona desportiva de Santa
Clara por ocasião da entrega do campo de

com a altura da Faculdade de Ciências.
Sete anos depois, Cristino da Silva deu continuidade à ideia concebendo para o

ténis à Reitoria, 29 de Fevereiro de 1968.

mesmo local um anteprojecto ainda mais claramente distanciado do modelo monu-

(AUC, processo 568 da CAPOCUC.)

mentalista. Prestes a abandonar a CAPOCUC por limite de idade, dispôs horizontal
mente o edifício, a um nível inferior ao do Pátio da Universidade, garantindo-lhe assim
o «necessário desafogo», como ele próprio escreve. O conjunto, estruturado em dois
blocos unidos por uma corpo mais baixo, ajusta-se ao plano inclinado da Couraça de
Lisboa, procurando na comunhão com o Jardim Botânico um dos seus valores
fundamentais. A grandiosidade, marca indelével de Cristino da Silva desde o aprendi
zado parisiense, concentrou-se no terraço e na escada que ligariam o novo imóvel à
borda sul do terreiro, através do elemento de união constituído pelo Colégio da Trindade.
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Instalações desportivas de Santa Clara
Paralelamente à elaboração das instalações académicas, na Praça da República,
João Abel Manta e Alberto José Pessoa projectaram a zona desportiva de Santa Clara.
Como se viu, esta não foi a primeira localização prevista. Em 1935, Luís Benavente
desenhou um estádio na margem direita do rio Mondego, na ínsua dos Bentos.
Este sítio contou com a preferência da CAPOCUC até 1948. António Gomes Egêa
elaborou o respectivo anteprojecto, tendo para o efeito realizado uma visita de estudo
a Oxford e Cambridge. O programa constava de uma piscina, um rinque de patinagem,
dois campos de voleibol e de basquetebol, cinco campos de ténis e um campo de
futebol. A imprensa de Coimbra revoltou-se contra as demolições que o projecto
ocasionaria, mas não foi por isso que o local foi abandonado. A deliberação nasceu,
como vimos, do aumento muito sensível dos custos de expropriação resultantes da
nova legislação.
Os olhares voltaram-se então para o Parque de Santa Cruz. E daqui passaram
para a margem esquerda do rio Mondego. Em 18 de Janeiro de 1955, Cristino da Silva
apresentou o programa das infra-estruturas desportivas de Santa Clara. Nos meses
seguintes, Alberto José Pessoa elaborou um plano geral aprovado superiormente, de
que se executou uma maqueta. A modificação das directrizes e do programa levaram-no a realizar seis estudos alternativos até Agosto.
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Os terrenos começaram a ser adquiridos em Agosto de 1955, o projecto geral foi
aprovado por despacho ministerial de 15 de Novembro de 1956 e os trabalhos
encetaram-se em 25 de Julho do ano seguinte. O alteamento da margem ocupou todo
o ano de 1958. Em Agosto de 1960 ultimavam-se as bancadas do campo principal de
futebol, prevendo o Correio de Coimbra que pudesse ser inaugurado em Outubro
seguinte. Na verdade, isso só veio a acontecer em Fevereiro de 1962. A entrada em

182
Instalações desportivas da Associação
Académica, com a cidade em fundo.
No canto superior direito, a Universidade.
(NATCE.)

funcionamento das diversas instalações foi gradual. Em 17 de Abril de 1967,
inaugurou-se o pavilhão gimnodesportivo e em 29 de Fevereiro de 1968 o campo de
ténis foi entregue à reitoria.
A falta de estudos dos alçados que antecederam o projecto de Alberto José pessoa
e de João Abel Manta impede a identificação das linguagens arquitectónicas utilizadas.
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A finalidade monumental presidiu aos estudos de António Gomes Egêa para o estádio

Instalações desportivas da Associação

da ínsua dos Bentos. Na memória descritiva do anteprojecto apresentado em 1946, o

Académica, com o rio Mondego em

arquitecto afirma estar convencido de, dentro da maior economia possível, ter

primeiro plano e a zona
de Santa Clara em fundo.
(NATCE.)

conseguido «uma certa monumentalidade nas proporções dadas ao edifício» que
circunda o estádio.35 Dos estudos realizados por M.Travassos Valdez para o Parque de
Santa Cruz não subsiste qualquer referência ou esboço esclarecedor.
A visão moderna da arquitectura, que estivera presente na valorização das
instalações académicas, enformou também o parecer da comissão de revisão relativa
ao projecto definitivo do campo principal, dos balneários e da bancada da zona de
Santa Clara. A constituição desta comissão era a mesma: Manuel de Sá e Mello, Luís
Cristino da Silva e António Alves de Sousa. As linhas modernas, constantes do primeiro
estudo, não foram colocadas em causa pelas modificações posteriores, que incidiram
sobretudo na tribuna de honra e na cobertura. Esta comissão congratulou-se com o

35

Memória descritiva de 4 de Maio de 1946.

(AUC, processo 115B da CAPOCUC.)

facto de a «expressão plástica da cobertura» ter melhorado «consideravelmente em
relação ao concebido no anteprojecto, visto a estrutura, em consolas, apresentar maior

36

Parecer da comissão de revisão de 4 de Março

de 1958. (AUC, proc.° 479 da CAPOCUC.)
37

Eduardo Reis afirma que o pavilhão

pureza de linhas e leveza no desenvolvimento do seu traçado». Igual agrado lhe
suscitava a expectativa de ver as paredes e pilares revestidos com mosaico cerâmico

gimnodesportivo «mais parece um barracão para

policromado, material que muito contribuiria, nos termos do parecer, «para aumentar

se guardarem adubos ou outros materiais de

o interesse plástico do conjunto».36

construção», enquanto Michel Toussaint salienta
que «o estádio é de uma grande simplicidade
longe da monumentalidade da Alta». (Eduardo

Devido à sua localização periférica e à natureza das instalações, a zona desportiva
de Santa Clara suscitou menos interesse arquitectónico. Excluindo os reparos severos

Reis, «Em defesa de Coimbra», Diário de

de Eduardo Reis (aliás, Fernando Pinto Loureiro) em 1969 e o elogio discreto da

Coimbra, 20 de Janeiro de 1969, pp. 1 e 5;

simplicidade por Michel Toussaint, pouco mais pudemos encontrar.37 Refira-se contudo

Michel Toussaint, «Coimbra através da
arquitectura publicada», Via Latina, Coimbra,
Maio de 1991, p. 311.)
38

B. C., «O Parque de Desportos de além-rio»,

A Voz Desportiva, Coimbra, 26-9-1955, p. 1.
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que o modelo monumental não cativava A Voz Desportiva que, através de Branquinho
de Carvalho, defendeu, não a construção de «um estádio de grandes proporções e
para numeroso público» mas, sim, de «um verdadeiro parque, frondoso e apetecível,
com diversas instalações desportivas dispersas pela sua área»38.

_____________________ 4. _
Enquadramento paisagístico

Vegetação
Os planos gerais realizados por Luís Benavente e pelos professores que integraram
as comissões dos anos trinta assentaram nas ideias de alargamento e regularização
das artérias e de desafrontamento dos edifícios referenciais. O ajardinamento de
alguns espaços criados pelas demolições inscreve-se nessas orientações. A atitude de
Cottinelli Teimo foi radicalmente distinta. O classicismo monumental totalitário valoriza
as perspectivas amplas e a solidez da pedra, identifica-se com a imponência e não com
o idílico. Daqui decorre um notório desprezo pelo elemento vegetal, patente na
destruição gratuita do jardim do Pátio da Universidade e na ausência de
enquadramentos paisagísticos. Quer os planos e maquetas gerais, quer os projectos
arquitectónicos primam pela negligência quanto a este aspecto. O ensaio de conjunto

de massas e o plano geral que se lhe seguiu ainda previram um extenso jardim entre
o Colégio da Trindade e o Aqueduto de S. Sebastião e a plantação de algumas árvores
em frente da Faculdade de Letras e do Colégio das Artes. No entanto, as plantas
seguintes reduziram sucessivamente a sua expressão até confinar a vegetação às
imediações da escadaria monumental.
Na Alta, as árvores, os arbustos e as flores surgiram tarde e sobretudo como
recurso de remediação. Assim sucedeu com as árvores do Pátio da Universidade,
plantadas provavelmente em 1959 por se ter reconhecido que a radical supressão de
vegetação o convertera num espaço inóspito e insuportável no Verão. Assim
aconteceu também no Aqueduto de S. Sebastião: devido à demolição do último arco,
quando se tornou necessário ocultar o fim abrupto da arcaria. Assim se verificou ainda
na talude entre o Museu Machado de Castro e o Largo da Sé Nova: o relvamento e a
plantação de árvores e arbustos teve em vista diminuir o impacte negativo causado
pela grande diferença de cotas.
A preocupação com o enquadramento paisagístico surgiu em meados dos anos
cinquenta, quando o ministro das Obras Públicas, Eduardo de Arantes e Oliveira,
considerou necessário melhorar o aspecto da Cidade Universitária, que se apresentava
como um «grande estaleiro» apesar de alguns edifícios já se encontrarem concluídos.
Nunca houve, contudo, um plano geral de arborização. Os arquitectos-paisagistas
foram contratados para traçar estudos pontuais.
Armand van Bellinghen dirigiu o ajardinamento da Imprensa da Universidade,
convertida em sede do Instituto (1947-1948). Álvaro da Fonseca é o autor do projecto
de arranjo dos muros, capeamentos e ajardinamento do Colégio dos Grilos,
transformado em Casa dos Professores, mas por economia de custos veio a excluir-se
o «jardim da fachada direita» (1949). António Barreto planificou o ajardinamento do
pátio da Faculdade de Medicina, do Largo da Sé Nova e da Rua Larga (lado da
Faculdade de Medicina), apresentando para o efeito onze desenhos em 10 de Janeiro
de 1956. Manuel Cerveira concebeu o ajardinamento do talude do Largo da Sé Nova

(1954-56), o enquadramento paisagístico do Aqueduto de S. Sebastião e a arborização
da Rua Martim de Freitas (1959-1964).
Apesar dos esforços dos arquitectos paisagistas, o ajardinamento dos edifícios da
Alta apresenta um carácter restrito, claramente adicionado. O classicismo monumental
totalitário apenas tolera, sem amar, o envolvimento vegetal. Não por acaso, a Praça da
Porta Férrea permaneceu até hoje sem árvores e sem arbustos. Predominou a lógica
184
Projecto dos candeeiros para a Praça da
Porta Férrea, datado de Novembro de
1952 mas acompanhando uma memória
descritiva de Janeiro de 1954.

exposta pelo presidente da Câmara Joaquim de Moura Relvas em 1962: «trata-se de
monumentos ou edificações de certa grandiosidade, sublimados por estátuas, e é
verdade que árvores de grande porte encobririam e ostentariam menosprezo pela arte
dos nossos escultores e arquitectos». Conviria, na sua opinião, pôr alguns arbustos e
sobretudo «atender ao arrelvamento».39
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Jardim das instalações académicas.
(NATCE.)

Foi preciso chegar a 1966 para que Sousa Ribeiro, na memória descritiva do
arranjo urbanístico em torno do edifício da Matemática, reconhecesse a conveniência
ambiental de plantar árvores. Elas teriam, do seu ponto de vista, um «efeito benéfico
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no microclima demasiado seco e pouco ventilado, consequente das implantações e

Pormenor do jardim das instalações

volumes de construção projectados»40.

académicas, concebido por Manuel
Cerveira.
(NATCE.)

Em contrapartida, a vegetação constituiu um complemento natural dos edifícios
modernos. Ao criar um amplo espaço no interior do quarteirão formado pelas
instalações académicas, junto à Praça da República, Alberto José Pessoa e João Abel
Manta reforçaram a importância do jardim na composição do conjunto e alargaram o
campo de actuação do arquitecto paisagista. Manuel Ferreira da Costa Cerveira notou
bem estes factos na memória descritiva que apresentou a 10 de Agosto de 1959,
reconhecendo que o ajardinamento constituía «o lógico complemento do grupo de
edifícios que o circundam». E assim, a esse «conjunto de edifícios com linhas
modernas» resolveu corresponder com «um ajardinamento de composição moderna,
simples e simultaneamente harmonioso e funcional».41 A inclinação e a conformação
irregular do terreno ofereceram apreciáveis possibilidades criativas, nomeadamente
um terraço na parte superior e um lago na inferior. O jardim de Manuel Cerveira
contribuiu assim para o «êxito da dicotomia frente urbana / interior do quarteirão» e
para o inesperado «sentido de intimidade» que se colhe ao penetrar nesse grande
pátio, destacados por José Oliveira Bandeirinha.
Pela sua natureza, o parque desportivo de Santa Clara foi objecto de um vasto
ajardinamento e arborização, projectados por llídio Alves de Araújo e Manuel Cerveira
(1958-1960). Aqui nasceria um conflito com o presidente da Câmara que, contrafeito
por ter de arcar com as despesas de conservação e determinado a minimizá-las, se
permitiu interferir no trabalho dos arquitectos paisagistas com opiniões técnicas sobre
o assunto, llídio Alves de Araújo e Manuel Cerveira tinham procedido à plantação de
choupos negros, amieiros, tílias, ulmeiros, freixos, azevinhos, loureiros-cerejos e
plátanos e grama americana. Mas o presidente da Câmara, para aliviar o «pesado
encargo» defendeu a simples, embora intensa, arborização com os «já clássicos
choupos mondeguinos, em lugar das inexpressivas espécies montesinhas, cujo valor
decorativo nos parece fraco e cuja protecção contra o sol é nula». A sustentar tal ideia
indica o refrescamento proporcionado no Verão pelas «árvores de grande porte», bem
como «o poder de oxigenação da atmosfera e a reabsorção dos gases tóxicos».42
A resposta de llídio Alves de Araújo foi contundente. Acusou a Câmara Municipal
de ter permitido a destruição dos espaços verdes ao autorizar ali o funcionamento de

39

AUC, processo 499 da CAPOCUC -

Ajardinamento da Cidade Universitária

uma feira popular pouco depois de a CAPOCUC entregar ao município a sua
manutenção e criticou ao seu presidente, Moura Relvas, a sugestão dos choupos:

de Coimbra.
40

AUC, processo 579E da CAPOCUC - Faculdade

de Ciências. Edifício da Matemática.
41

AUC, processo 532 da CAPOCUC - Projecto

de ajardinamento: instalações académicas.
42

Informação de Joaquim de Moura Relvas,

em 14-9-1962. (AUC, proc.° 499 da CAPOCUC.
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Mas já no que respeita a choupos mondeguinos, inexpressivas
espécies montesinhas, árvores que reabsorvem gases tóxicos e oxigenam
atmosferas, critérios decorativamente harmoniosos com a paisagem
tradicional, árvores que sublimam estátuas, e outras coisas mais, não
podemos tomar o Sr. Presidente a sério, pois tudo o que diz tem o nível
de mesa de café e cunho de irresponsabilidade.

Assim se verifica que nem os espaços verdes escaparam às considerações tradicio
nalistas. O ambiente coimbrão, que justificara as críticas do Conselho Superior de
Obras Públicas ao projecto da Faculdade de Letras, deu ao presidente da Câmara,
quase duas décadas depois, argumentos para contestar o ajardinamento das insta
lações desportivas de Santa Clara.

Mobiliário urbano e pavimentos
Os discursos monumental, moderno e tradicionalista plasmaram-se com
singularidade nos candeeiros de iluminação pública, o único mobiliário urbano
previsto pela CAPOCUC para a Cidade Universitária de Coimbra, além dos bancos de
pedra colocados ao longo da fachada da Faculdade de Medicina voltada para a Rua
Larga.
A CAPOCUC concebeu modelos originais para a frontaria do Arquivo, para a
Praça da Porta Férrea e para o Largo da Sé Nova. Na memória descritiva do primeiro,
desenhado por Cottinelli Teimo em 1946, encontram-se apenas indicações técnicas, o
mesmo se verificando quanto aos candeeiros do Largo da Sé Nova, da autoria de
Cristino da Silva (1956). Contudo, para a Praça da Porta Férrea, o centro do classicismo
monumental, este último arquitecto projectou quatro candeeiros de «proporções
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monumentais», constituídos «por uma elevada base com cerca de 7,50 de altura,

dos candeeiros para a Praça da Porta Férrea.

suportando duas grandes lanternas de traçado idêntico, dispostas simetricamente em

44

relação ao eixo da composição». É o que se pode ler na memória descritiva, datada de

Pereira da Conceição. (AUC, proc. 337 da

Janeiro de 1954.43 Entre as duas lanternas encontra-se o «selo da Universidade,
fundido em bronze, com 0,90 de diâmetro, tendo em cada candeeiro o fundo
esmaltado na cor de cada Faculdade».44 Os candeeiros da Praça da Porta Férrea

AUC, processo 362 da CAPOCUC - Projecto

Os medalhões foram executados por Vasco

CAPOCUC - Fichas de obras concluídas.)
45

Ver fotografias destes candeeiros em Peter

Adam, Artofthe Third Reich, Nova Iorque,
Harry N. Abrams, 1992, p. 264, e Igor

apresentam apreciáveis semelhanças com um modelo desenhado por Albert Speer e

Golomstock, L'Art Totalitaire, Paris, Ed. Carré,

com os que existem junto à estátua de Estaline no canal Volga-Don.45

1991, p. 231.
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Em 1955, Cristino da Silva desenhou duas soluções de «um candeeiro-tipo
destinado

a

todos

os

arruamentos

da

Cidade

Universitária de

Coimbra»,

inteiramente alheios à ideia monumental, compostos de fuste e consola simples.
Fora da Praça da Porta Férrea, parecia conveniente uma linguagem mais
despojada

e

menos

pretensiosa.

Assim

se

podem

caracterizar

os

quatro

candeeiros colocados na Largo da Sé Nova e os que, já em 1969, se instalaram no
187
Luís Amoroso Lopes, Projecto de mobiliário

para o Paço das Escolas (Faculdade
de Direito): mesa para professores, 1959.
(AUC, processo 535 da CAPOCUC.)

passeio fronteiro ao edifício da Matemática. O Diário de Coimbra reagiu
desabridamente em nome dos valores estéticos tradicionalistas.
Existiam no Paço das Escolas candeeiros de iluminação pública em ferro
forjado. José Ramos Bandeira menciona os que ladeavam a Porta de S. Pedro,
retirados temporariamente durante as obras de reconstrução do colégio, em

188
Alberto José Pessoa, Mobiliário

da Biblioteca Geral, 1950-1954.
(AUC, processo 384 da CAPOCUC.)

Dezembro de 1941. Inspirado nele ou em outros semelhantes, Cristino da Silva
ordenou em 1956 a execução de sete candeeiros suspensos em consolas,
pintados de verde, destinados às Ruas do Norte e de Entre Colégios.
Na visita realizada a Coimbra nos primeiros dias de Janeiro de 1957, o
ministro das Obras Públicas analisou «o sistema de iluminação do Largo do
Museu, bem como de outros arruamentos da Cidade Universitária, resolvendo escreveu o Diário de Coimbra - que se empreg[assem] de preferência aos
existentes, candeeiros pombalinos idênticos aos já colocados no edifício central
da Universidade». Este jornal congratulou-se com a decisão ministerial e com a
substituição

operada

em

Junho

seguinte.

Os

«deselegantes

candeeiros

modernistas de iluminação pública - titula na primeira página - colocados
irreflectidamente na Praça Marquês de Pombal e no Largo da Feira foram já
substituídos por lampiões pombalinos»46. No primeiro caso, «os esguios postes
das não menos esguias lâmpadas fluorescentes» cederam lugar a lanternas
suspensas nas paredes. E no segundo, manteve-se o «esguio poste» mas fizeram-se pender duas lanternas.
O Diário de Coimbra era impulsionado não apenas pelo desejo de preservar a
coerência do conjunto urbano mas também, e não sabemos se principalmente,
pela aversão ao modernismo. Tais «candeeiros em "estilo" mastro de bandeira
em romaria», lê-se na edição de 20 de Junho de 1957, «podiam ficar muito bem
numa avenida moderna com edifícios de linhas arrojadas», nomeadamente
porque «eram bons e iluminavam muito bem». No Largo do Museu «constituíam,
sem dúvida, um atentado à sensibilidade artística e ao bom gosto». A valorização
do património antigo nasce de uma atitude passadista. O articulista justifica a
sua posição afirmando que «o prestígio da cidade e o interesse aos olhos dos
estrangeiros que nos visitam, não está no que de novo se constrói, mas sim no
que de velho e evocativo se lhes possa mostrar».

A atenção dos vogais-arquitectos da CAPOCUC estendeu-se também aos
pavimentos da via pública. Antes de optarem pelo asfaltagem da Praça da Porta
Férrea, planearam revesti-la de lajes, a fim de realçarem a nobreza que a traça
dos edifícios e os próprios candeeiros já patenteavam. Sensível a esse pormenor,
aliás muitíssimo realçado no desenho que lhe serviu de inspiração, o Diário de

Coimbra enalteceu o ganho de grandiosidade que tal opção proporcionava.

46

Diário de Coimbra, ano XXVIII, n.° 9028,

quinta-feira, 20 de Junho de 1957, pp. 1 e 7.
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_______ 5.
Mobiliário

À semelhança do que se verifica no espaço exterior, os interiores foram
rigorosamente hierarquizados, ou, como escreveu Lucínio Guia da Cruz na memória
descritiva do projecto da Faculdade de Medicina, em 1950: «Os acabamentos
interiores foram cuidadosamente estabelecidos de harmonia com a importância do
edifício e com a função de cada dependência».47 Além do uso de frescos e de
tapeçarias para enobrecer os vestíbulos e as salas do conselho das Faculdades, houve
o cuidado de ajustar a qualidade dos ornatos do mobiliário ao estatuto do utilizador.
Este procedimento não é único. António Nunes mostrou que nos tribunais do Estado
Novo «o princípio do tratamento hierárquico e diferenciado das várias fachadas e
espaços interiores [...] obedecia a normas oficialmente codificadas».48
Dentro desta lógica, o mobiliário de estilo- com curvas, torneados e estofados resultou de dois factores, agindo em separado ou em simultâneo: necessidade de
integrar mobiliário antigo e de marcar a dignidade do cargo a que o mobiliário se
destina. Este último aspecto, que se pode traduzir numa hierarquização de acordo
com o estatuto do funcionário, está patente em diversos casos, correspondendo por

47

AUC, contratos selados da CAPOCUC,

processo 57.
48

António Manuel Martins Nunes, ob. cit., p. 189.

vezes a um pedido do próprio director do estabelecimento, como se verificou no

Ver o caso do Palácio da Justiça do Porto,

Arquivo da Universidade.

por Rodrigues de Lima, nas pp. 191 e ss.
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Nos edifícios antigos procurou-se conceber móveis que não destoassem do
conjunto e sobretudo das peças existentes. Atendendo à «imponência das
dependências da Faculdade de Direito (Monumento Nacional)», a CAPOCUC
deliberou providenciar a execução de mobiliário de «esmeradíssima construção
com madeiras da melhor qualidade e com ricos acabamentos» para instalar nos
anfiteatros 1, 2, 5 e 6. Para as bancadas, mesas dos professores e respectivas
189

Perspectiva do mobiliário da sala
do conselho da Faculdade de Ciências,
no edifício da Matemática. Ao fundo,

cadeiras, armários para livros, quadros de lousa e caixas para papéis, Amoroso
Lopes escolheu o mogno, mas admitiu que no interior se aplicasse casquinha de
boa qualidade. Os filetes seriam em pau cetim e o tecido dos estofos das cadeiras

notação da tapeçaria de Rogério Ribeiro.

«o veludo vermelho da melhor qualidade e coloração». O enceramento final, com

(AUC, processo 671 da CAPOCUC.)

velatura, deveria proporcionar «o aspecto de mobiliário da época pombalina,
existente no edifício».49

190
Sala do Conselho da Faculdade
de Medicina. Ao fundo, tapeçaria
de Domingos Rebelo, A Evolução

da Medicina, 1954-1956.
(NATCE.)

Para a secretaria geral, instalada no Colégio de S. Pedro, Ruy da Silveira Borges
previu o uso de nogueira e castanho polidos, embutidos de pau cetim, aplicações de
macacaúba escurecida e polida e estofos de damasco com cordões de seda.
Nos novos edifícios, onde não havia as peias do antigo, os arquitectos optaram
por linhas mais direitas e funcionais. Lucínio Guia da Cruz salientou a «simplicidade e
rigidez tanto de forma como de construção» dos móveis que desenhou para o
Arquivo.50 Alberto José Pessoa afirmou ter procurado para a Faculdade de Letras
mobiliário de «linhas modernas e simples», tal como era também o desejo da maioria
dos professores ouvidos.51 Esse não era contudo o gosto do director do Observatório
Astronómico, Manuel dos Reis, que pediu aos arquitectos Ruy da Silveira Borges e
António Gomes Egêa que ideassem «com certa nobreza e um [ou] outro pormenor
que quebrasse a rigidez do mobiliário puramente funcional».52

49

AUC, proc.0 535 da CAPOCUC - Mobiliário

para os anfiteatros 1, 2, 5 e 6. Fac. de Direito.
50

AUC, contratos selados da CAPOCUC,

processo 37.
51

AUC, processo 294 da CAPOCUC - Faculdade

de Letras. Mobiliário. 1 ,a fase.
52

AUC, processo 317 da CAPOCUC.

258

Estas formulações gerais não excluem a hierarquização atrás referida.
Na memória descritiva da Faculdade de Medicina, Lucínio Guia da Cruz não só
refere

ter

estudado

os

móveis

destinados

aos

gabinetes

dos

directores,

professores auxiliares e assistentes «com mais requinte de pormenor», como
também especifica ter tido o cuidado de marcar «uma diferenciação entre
Directores e restantes Professores». E não via nada de extraordinário nisso. «Este
critério - escreve ele - é baseado num princípio de hierarquia existente em todas

as Faculdades.»53 Efectivamente, também para Alberto José Pessoa os quarenta e
quatro tipos de móveis da Biblioteca Geral correspondiam «não só a funções
diferenciadas como ainda àquela graduação de categorias» que se julgava
indispensável.54
A «inteira harmonia plástica com a arquitectura do edifício» foi realçada apenas
pelo mesmo Alberto Pessoa a propósito do mobiliário do corpo I das instalações
académicas.55

________________6._
Recepção estética

Palavras e valores
O estudo da recepção estética da Cidade Universitária de Coimbra, muito
relevante para qualquer arte e estilo, adquire particular significado quando se
aplica às representações dos regimes autoritários, caracterizadas pela grande
intencionalidade ideológica. Observar a reacção dos espectadores ou utentes
constitui, por isso, uma forma de testar o sucesso da arte do Estado Novo, ou
seja, o seu poder de endoutrinamento.
As observações espalhadas por livros e periódicos articulam-se em torno de
tópicos nucleares como a escala, a simetria dos edifícios e a nudez das estátuas.
Os conceitos raramente são neutros. Cada predicado assume variantes favoráveis
e desfavoráveis. A percepção do tamanho, por exemplo, oscila entre a grandeza e
a megalomania. A simetria tanto pode significar ordem como rigidez. A nudez
para uns é clássicae para outros é impudica. Cada conceito ou grupo de conceitos
congéneres apresenta-se, em termos absolutos, como virtude ou como defeito e,
em termos relativos, como a virtude de um defeito ou o defeito de uma virtude.
A simetria, por exemplo, constitui um defeito para quem preferia continuar a
percorrer os arruamentos antigos da Alta, uma virtude para os higienistas
extremados e uma perversão de escala e de espírito para os que preferiam
edifícios de menores dimensões.
Até ao século XX, a crítica e a historiografia artísticas assumiram com
naturalidade a função judicativa. Esse facto assentava numa grande unanimidade
estética e na consequente adopção de critérios universais de valorização. O uso
de balizas fixas conduzia a avaliações dogmáticas. Se ao nível da escultura e da
pintura dominava um conceito naturalista e ideal de beleza, na arquitectura
reclamava-se a euritmia (e mesmo a simetria), a clareza nas proporções, a
unidade do plano e do estilo e a sobriedade nos ornatos.56

53 AUC, contratos selados da CAPOCUC,

processo 70 - Faculdade de Medicina: mobiliário.
54 AUC, contratos selados da CAPOCUC,

processo 50 - Biblioteca Geral. Mobiliário.
55 AUC, processo 536A da CAPOCUC - Mobiliário

para as Instalações Académicas.

No estudo que dedicámos à historiografia artística portuguesa do século XIX
e do primeiro terço do século XX concluímos que a maioria dos estudiosos prima

56 Estas são algumas das «condições de beleza»

estipuladas por Manuel de Aguiar Barreiros nos

pela descrição. Os juízos valorativos são raros, assumem uma formulação

seus Elementos de Arqueologia e Belas-Artes,

essencialmente dogmática e tendem a incidir sobre a decoração e sobre a

Braga, Imprensa Henriquina, 1917.
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proporção.57 A decoração pode ser pujante, rica, opulenta, grandiosa, fatigante,

prolixa, exuberante e delicada. Mas é a proporção que concentra a maioria das
observações

judicativas.

Antes

da

afirmação

do

classicismo

monumental

totalitário, não era a dimensão que estava em causa mas a coerência interna dos
edifícios. Inácio de Vilhena Barbosa elogiou no Mosteiro da Batalha «a nobreza e
elegância das formas, a severidade das linhas, a beleza e sobriedade dos ornatos,
191
Maqueta da Praça de D. Dinis.
(NATCE.)

a perfeição com que tudo está acabado, e finalmente a singular harmonia que
reina em todas as suas partes»58.
Ao estudar os juízos estéticos do período estalinista, Leonid Heller elaborou
um gráfico com as principais categorias. Os valores mais caros ao classicismo
monumental ocupam uma quarta parte do espectro: nobre, belo, grandioso, sublime,
enfático e heroico.59 Reportando-nos a Portugal, esse facto torna-se evidente nas
apreciações positivas da exposição de Moderna Arquitectura Alemã, em 1941.
Os artigos publicados sobre esta exposição de arquitectura nazi atenderam
sobretudo

à

dimensão.

Uns

autores

valorizam-na,

outros

consideram-na

responsável pelo que de pior ela apresenta. Entre os primeiros, José R. Magro
apenas

destacou

a

dimensão

grandiosa, monumental, magnífica, ousada,

gigantesca. 0 Diário de Lisboa de 7 de Novembro acrescentou os termos
impressionante e colossal. A impressão subjectiva que estes atributos suscitam
no espectador foram enunciadas por outros autores. Gabriela Castelo Branco
falou de um «estilo imperativo», de «subjugante beleza artística», O Século óe 1
de Novembro notou uma «eloquência forte que convence» e Dutra Faria
reconheceu a «esmagadora imponência» das construções. Destas qualidades
nascem apreciações mais circunstanciadas e passíveis de discussão, que acentuam
a harmonia, o equilíbrio, a sobriedade, a elegância, a ordem, a robustez, a
«simplicidade

algo

severa»

e

a

«configuração

rectilínea

das

superfícies»

(Fernando de Pamplona), a que Dutra Faria chama a «geometria do grandioso».60
A menor sensibilidade à grande escala converte esse aspecto em fonte de
desagrado. Para J. Fernando de Souza, o estilo era colossal, mas não sereno;
apresentava «grandeza e força», mas não «harmonia de proporções», nem
nobreza, simplicidade ou encanto; era simplesmente pesado, robusto, sombrio,
um «exagero de dimensões», uma «orgia do colossal». O República de 8 de
Novembro expôs o mesmo ponto de vista. A arquitectura pretendia-se sólida,
grandiosa, de vastas proporções e «carácter nitidamente imperial», mas revelava-se fria e apresentava afinal uma «certa monotonia simétrica, sem a graça e o
relevo delicado da arquitectura latina».
Esta última observação estabelecia uma última cisão entre os adeptos e os
críticos. O classicismo da arquitectura nazi foi apontado várias vezes, sobretudo
por Fernando de Pamplona que viu nela um neoclassicismo algo rígido, onde se
casavam
57

Nuno Rosmaninho, A Historiografia Artística

Portuguesa de Raczynski ao Dealbar do Estado
Novo (1846-1935). Coimbra, Faculdade de Letras,
1993, pp. 74-76. Diss. mestrado, policopiada.
58

Inácio de Vilhena Barbosa, Monumentos

de Portugal. Lisboa, 1886, p. 17.
59

Leonid Heller, «A world of prettiness. Socialist

a

«simplicidade

dórica»

com

a

«majestosa

robustez

romana».

Em contrapartida, J. Fernando de Souza e um articulista do República recusaram
esse ponto de vista por não reconhecerem nas obras de Albert Speer a nobreza e
a justa proporção da Antiguidade.
Em dois casos, as palavras não chegam a expressar uma opinião concludente.
No caso de Cottinelli Teimo, isso resulta da ausência quase absoluta de juízos: a
referência à monumentalidade e à «aridez da técnica» não bastam para

Realism and its aesthetic categories», in:Thomas

configurar

Lahusen e Evgeny Dobrenko (edited by), Socialist

«excessivos», sem que isso denotasse propriamente falta de apreço. Se os

Realism Without Shores. Durhan e Londres, Duke
University Press, 1997, p. 64.
60

Publicaremos em breve, nos Cadernos do

CEIS20, um pequeno estudo sobre a exposição

uma

síntese

estética.

Diogo

de

Macedo

acentuou

os

traços

«colossos arquitecturais» e os «edifícios babilónicos» sugerem repúdio, a menção
à «arte rígida, audaz, sólida e afirmativa» acaba por ser uma apreciação positiva.
E a «superabundância metodizada de perpendiculares paralelas e rígidas»?

Moderna Arquitectura Alemã (Lisboa, 1941),

Neste caso, não bastam os qualificativos para extrair um sentido, que só a leitura

acompanhado da transcrição dos principais textos

de todo o texto proporciona. A superioridade das «ordens clássicas, eternas e

de recepção crítica saídos na imprensa, que fazia
parte do capítulo I da versão original da presente
dissertação.
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indestrutíveis» sobre «as ordens dadas pela tirania do raciocínio positivo»,
afirmada por Diogo de Macedo, esclarece as últimas dúvidas.

0 apelo da grandiosidade
Há dois momentos na apreciação estética da Cidade Universitária de Coimbra.
O primeiro, marcado pela expectativa e expresso nas notícias dos jornais, acentua
a grandeza dos edifícios e do conjunto urbano, recorrendo a expressões que o
tempo converteu em lugares-comuns. O segundo olhar, mais distanciado,
reconhece os intuitos grandiosos mas não lhes atribui grande crédito. Considera
os edifícios façanhudos em vez de imponentes, sombrios em vez de grandiosos,
frios em vez de magníficos. Reaprecia o conjunto urbano antigo e lamenta a
ruptura de escala e de estilo.
Antes de examinarmos com pormenor este processo, julgamos necessário
observar que ele ocorreu também com outro edifício construído em Coimbra na
mesma época, o que lhe confere maior significado. Efectivamente, a recepção da
Cidade Universitária de Coimbra não deve separar-se do acolhimento prestado ao
imóvel da Caixa Geral de Depósitos, projectado porVeloso Reis Camelo para o início
da Rua da Sofia na linguagem do classicismo monumental. A enorme colunata e a
proximidade do Mosteiro de Santa Cruz suscitaram reacções muito díspares, tanto na
imprensa como no seio da Câmara Municipal.
As primeiras impressões foram de agrado. Ao conhecer o anteprojecto
«grandioso», recentemente aprovado, o Diário de Coimbra concluiu, em 17 de Agosto
de 1947, que o edifício seria «um dos mais sumptuosos do velho burgo universitário».
E havia nestas palavras um entusiasmo regenerador, que levava o articulista a propor
a extensão das demolições na Praça Oito de Maio e a construção de outro edifício do
mesmo quilate.61
A demolição dos prédios executou-se de imediato, mas as obras começaram
apenas em 6 de Março de 1950. Em Agosto de 1952, a Câmara Municipal aprovou a
edificação de mais um andar recuado, destinado sobretudo a uma sala de leilões.
E dois anos depois o edifício estava concluído. O agrado do Diário de Coimbra
permanecia inalterado, se é que não aumentara. No dia em que o banco abriu ao
público, o jornalista encarregado da cobertura noticiosa demonstrou uma particular
sensibilidade à escala e à riqueza dos materiais. A «grandiosidade» e majestade
media-se pelas centenas de toneladas de mármore provenientes de Pêro Pinheiro,
Lioz, Vidraços, Alpenina e Mem Martins, pelo milhar de toneladas de cantarias, pelos
quinhentos vagões de cimento e sobretudo pelas «dez monumentais colunas com
cerca de nove metros de altura e pesando cada uma cerca de catorze toneladas»62.

O Despertar, aludindo a algumas reservas estéticas, concluiu que esses juízos eram
demasiado precoces. O edifício revelava-se agradável, apesar das grades das janelas, e
não destoava no local. O vereador José Simões propôs um voto de agradecimento à
administração da Caixa Geral de Depósitos pela conclusão do «belo edifício», capaz
de «impor respeitabilidade» e de «vincar, na consciência do público, a gravidade e a
dignidade da sua função». A proposta foi aprovada por unanimidade.53
Estas posições públicas não traduziam, contudo, o parecer geral. Em Abril de
1956, o vereador Fernando Pinheiro considerou o edifício infeliz. Melindrada com a
observação, a Comissão de Apreciação de Projectos procurou saber se tal opinião
reflectia o «sentir da Câmara», adiantando, no ofício redigido para o efeito, que o
projecto de Reis Camelo se integrava «nas correntes contemporâneas que
naturalmente a Cidade de Coimbra não deixará de adoptar nas novas artérias que a
urbanização venha a determinar». O vereador manteve a sua posição, mas ao precisá-la inseriu-o no modernismo:
Sob o ponto de vista estético o mesmo não está integrado na Rua da
Sofia. A artéria projectada, só num futuro muito distante se virá a abrir.
Já quando foi do edifício do Turismo, acrescentou, o Ministério das Obras
Públicas discordou de projectos modernistas, então apresentados, com o
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«Urbanismo», Diário de Coimbra, ano XVIII,

n.° 5503, domingo, 17 de Agosto de 1947, p. 1.
62

«0 novo edifício da Caixa Geral de Depósitos

abre hoje as suas portas ao público», Diário de

Coimbra, ano XXV, n.° 8017, segunda-feira, 23
de Agosto de 1954, pp. 1 e 3.
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AHMC, BO/177, acta da sessão da Câmara

Municipal de Coimbra de 26-8-1954, ff. 88-88v.
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fundamento de que se não harmonizavam com as condições do Largo da
Portagem. Ora as coisas passam-se da mesma forma, por maioria de
razão, na Rua da Sofia. Entende que naquele sítio o edifício não está de
harmonia com as outras construções.64

No mesmo sentido se pronunciou o presidente da Câmara, José Maria Correia
192
Faculdade de Medicina, inaugurada em

Cardoso, e os vereadores Francisco Cortez e José Francisco Filipe. Para Ferreira
Afonso, só a projectada renovação urbana da Baixa poderia suavizar o impacte

1956. A recepção crítica da arquitectura
da cidade universitária oscilou entre

do novo imóvel.

a valorização da grandiosidade e os
ataques à rigidez e à megalomania.
(NATCE.)

Também em relação à Cidade Universitária, o enlevo inicial foi cedendo à força
crescente das críticas. A recepção do plano e a gradual vivência do espaço urbano
revelam uma tendência para valorizar o efeito da grandiosidade e das vastas

193
A nova Rua Larga, antes da construção
dos edifícios das Faculdades de Medicina

perspectivas. A leitura dos jornais constitui um indício privilegiado deste facto nada
surpreendente, uma vez que constituía também um dos conceitos operatórios mais

e de Ciências.

usados para equacionar a reestruturação da Baixa. As apreciações estéticas favoráveis

(.Diário da Manhã, edição de 27 de Abril

ocorreram sobretudo na imprensa periódica não académica, mas os termos usados, à

de 1953.)

semelhança do que se observa nas críticas, nunca ultrapassam a ideia geral. Enquanto
as opções urbanísticas motivaram análises ponderadas, encetadas por Celestino de
Castro e José R. Botelho em 1956, a arquitectura suscitou meras adjectivações.
As menções positivas integram-se num discurso objectivo, de carácter impessoal,
aparentemente limitado à verificação da escala e do aparato, atributos que presidiram
ao lançamento do empreendimento. Os jornais e a opinião pública estavam
preparados para uma obra grandiosa. À vasta dimensão urbana, anunciada desde o
primeiro momento, só poderia corresponder uma arquitectura nobre e imponente.
Era em termos de «excepcional imponência e grandeza» e de «formidável obra» que
o Notícias de Coimbra anunciava o próximo arranque das obras da Cidade
Universitária. Noticiando a execução da estátua de D. Dinis, o Diário de Coimbra referiu
as suas dimensões e o enquadramento monumental, mas ignorou o nome do escultor:
«a Escadaria Monumental da Cidade Universitária será rematada por uma vasta praça
ladeada de colunas, que servirá como que de antecâmara à Porta Férrea»65.
As referências aos principais sítios adquirem um carácter algo repetitivo.
A Praça de D. Dinis é, com frequência, «monumental»; e a nova Rua Larga adquire
correntemente o epíteto de «grande artéria». Nem a saudade do antigo bairro impede
os jornalistas de reconhecerem estas qualidades. «A tradição fica enterrada sob os
alicerces fortes dos prédios monumentais», sob a «imponência dos edifícios», sob a
«grandeza do conjunto», enfim sob «esse conjunto gigantesco da Cidade
Universitária» - assim escreveu o Diário de Coimbra em 16 de Março de 1949.
Em certos casos, a sensibilidade à imponência urbana atinge um estatuto exemplar.
É isso que se verifica em 1 de Janeiro de 1950 no Diário de Coimbra. A publicação de
um desenho perspectivado da Praça da Porta Férrea deu azo a um artigo onde se
referem os setenta e cinco metros de largura e os quarenta metros de comprimento e
a grandiosidade acrescida que adviria do pavimento com «lajedo regular de cantaria».
Valorizando o alargamento obtido pelo recuo da Faculdade de Letras em relação ao
alinhamento da antiga Alameda de Camões, o jornalista chega a cunhar o título de
«Grande Praça da Porta Férrea».
A conclusão dos imóveis foi recebida com um júbilo cada vez mais formal,
traduzido num conjunto restrito de epítetos. Eles eram imponentes, enormes, amplos,

majestosos,

grandes, grandiosos,

monumentais, dignos,

nobres, magníficos.

Mais raramente, salientava-se a geometria e a dimensão urbana através do recurso
aos conceitos de ordem, equilíbrio, simetria e perspectiva.
64

AH MC, BO/184, acta da sessão da Câmara

Municipal de Coimbra de 3-5-1956, f. 12.
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«A estátua de D. Dinis terá oito metros de

altura», Diário de Coimbra, 12-12-1947, p. 1.
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As referências elogiosas à arquitectura da Cidade Universitária surgiram logo em
1949, através de O Caçador de Verdades, pseudónimo de um entrevistador do Diário

de Coimbra, que, quando apenas se encontrava acabado o Arquivo, se mostrou
agradado perante a perspectiva de dotar a Alta de «edifícios limpos, arejados e

elegantes».66 No extremo temporal oposto, não encontrámos nenhuma manifestação
de apreço depois que, em 1962, Jorge de Seabra se referiu aos imóveis amplos,

modernos, airosos, imponentes, nobres e dignos. Entre as duas datas, espalham-se
referências mais ou menos inanes à imponência, à monumentalidade e à

grandiosidade, complementadas com o inesperado elogio dos «espaçosos patamares
de longas escadarias».67 No momento da inauguração da Faculdade de Letras, o Diário

de Coimbra destacou o «traçado funcional» e as «linhas harmónicas»68 e em 1957
José Maria Viqueira, professor de Espanhol na Faculdade de Letras, reconheceu-lhe
«certa elegante perspectiva»69.

Rigidez e megalomania
66

Em contrapartida, as apreciações negativas apelam manifestamente à impressão
subjectiva, utilizando uma larga gama de qualificativos: monótono, sombrio, sóbrio,

pesado, acachapado; cinzento, triste, taciturno, carrancudo, façanhudo; caixa, caixote,

O Caçador de Verdades, «Coimbra e a Cidade

Universitária. Um depoimento oportuno do Prof.
Ramos Bandeira», Diário de Coimbra, n.° 6144,
quinta-feira, 2 de Junho de 1949, pp. 1 e 5.
67A.

S. B., «O que dizem... de Coimbra!!»,

casarão, fábrica, quartel. Curiosamente, uma das primeiras observações críticas coube

O Ponney, Coimbra, 27-5-1952, p. 55 (inumerada).

a Amorim Girão, que em 1951 lamentou o modernismo da Faculdade de Letras.

68

Alberto Gomes chamou à Faculdade de Medicina, em 1957, um «colossal emplastro

Coimbra, 28 de Maio de 1951, pp. 1 e 11.

de pedra e cimento» e, dois anos depois, viu na generalidade dos edifícios apenas

69

«casarões pesados e

obtusos».70

Em 1958, A. C. da Silva Basto também já os

considerara «casarões como quartéis ultramodernos todos americanos».710 desprezo
parecia acentuar-se. O já referido «António» fala de «monstros de pedra e cal» (1958),
Júlio Calisto de «monstros de perfil medonho» (1959), Felizardo Saraiva de «monstros

«A Obra empreendida [...]», Diário de

José Maria Viqueira, Coimbra. Impressiones y

notas de un itinerário. Coimbra, Coimbra Editora,
1957, pp. 185-190.
70

[Alberto Gomes?], «Uma Carta da Rua Larga»,

Rua Larga, Coimbra, volume I, n.° 2,1 de Julho
de 1957, pp. 1-2; volume II, n.° 22,14 de

destatura» (1963) e Rúben A., evocando de novo os quartéis, considerou a Cidade

Fevereiro de 1959, p. 33.

Universitária um insulto de mau gosto, uma blasfémia (1966).72

71

A monumentalidade, um dos atributos mais valorizados pelos apreciadores da

A. C. Silva Basto, «Recordações da Rua Larga»,

Rua Larga, n.° 19, 25-11-1958, pp. 573-574.

arquitectura da Cidade Universidade, foi também um dos mais criticados pelos

72

detractores, que em vez da nobreza a que esse predicado aspirava, encontraram

vol. I, n.° 20,8-12-1958, pp. 601-602; Júlio

apenas frieza e aridez. No parecer emitido em 1968, opondo-se à construção dos
pórticos da Praça de D. Dinis, J. P. Martins Barata referiu-se à excessiva monumen

António, «Carta para a Rua Larga», Rua Larga,

Calisto, «Reportagem das festas do 70.°
Aniversário daTAUC», idem, vol. II, n.° 29,
15-7- 1959, p. 281; Felizardo Saraiva, «Saudades

talidade que esse elemento criaria, «evocadora da arquitectura dos anos trinta na

de Coimbra», Boletim da Associação dos Antigos

Europa Central, cuja monumentalidade é a expressão de uma "vontade de poder"

Estudantes de Coimbra, Coimbra, n.° 4, Junho de

que não deve ser característica de um ambiente universitário».73
Como dissemos, as menções particularizadas a cada um dos edifícios são mais

1963, p. 8; Rúben A., O Mundo à Minha Procura.

Autobiografia.Mol. II. Lisboa, Parceria A. M.
Pereira L.da, 1966, pp. 177-178.

raras. Era provavelmente ao da Faculdade de Letras, em construção, que O Ponneyse

73

referia em Março de 1948, quando, por graça, sugeriu aos turistas que visitassem a

arranjo da Praça de D. Dinis.

Rua das Covas, digna de admiração «pelo seu estilo neogótico e pelo monumento aos

74

primeiros altos-fornos nacionais».74

O Ponney, Coimbra, 13-3-1948, p. 6.

AUC, processo 642 da CAPOCUC - Novo

«Guia Turístico. Lugares a visitar em Coimbra»,
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As escadarias monumentais foram sujeitas a uma notável desmontagem irónica
pelos estudantes, que souberam ridicularizar a jactância urbanística de Cottinelli Teimo
e de Duarte Pacheco. Centraram-se nos remates esféricos, imaginando vários
significados plausíveis para eles. «Segundo a opinião dum Doutor forte em mitologia
- lê-se em O Ponney de Dezembro de 1947 -, parece que as "bolas" foram
"arrincadas" ao "escaleto" do Adamastor...»75 Em 1967, era corrente designar as
194
Iluminação nocturna da Biblioteca Geral,
do Colégio de São Pedro e da Porta
Férrea.
(NATCE.)

esferas por «este mundo e o outro»76. E em 1986, apelando à linguagem chistosa dos
estudantes, o escritor açoriano Cristóvão de Aguiar chamou às «duas enormes bolas
de pedra» os «testículos de D. Dinis, cuja estátua se encontra logo atrás».77
A partir dos anos oitenta, os estudiosos começaram a escrever sobre a Cidade
Universitária de Coimbra sem ocultarem a repugnância pelas demolições e o desprezo

195

pela arquitectura e pelo urbanismo. O actual director da Biblioteca Municipal, Carlos

As instalações académicas, de Alberto José

Santarém Andrade, verberou, em 1985, as «pesadas massas cúbicas», a

Pessoa e João Abel Manta, foram
consideradas uma obra de «mau gosto»,
antes de receberem a consagração da

«grandiosidade monolítica», a «rigidez» e a «monotonia das fachadas».78 No ano
seguinte, o estudioso de António Sérgio e Eça de Queirós, A. Campos Matos, viu meras

crítica. Azulejos de João Abel Manta.

«obras de fachada» e um «empastelado de volumes».79 Muito mais discreto a

(NATCE.)

expressar as suas impressões, talvez porque o fazia num roteiro histórico e artístico, o
professor de História da Arte Pedro Dias caracterizou, em 1990, a mesma Faculdade
de Letras como uma «construção funcional, de linhas direitas e acentuada
verticalidade na frontaria», a Faculdade de Medicina como uma «obra sólida mas
fria» e a Matemática como uma «construção sóbria».80 Em 1992, o director do Grupo
de Arqueologia e Arte de Coimbra, Mário Nunes, achou a Faculdade de Letras «pesada
na megalomania geral do conjunto» e apontou a «sobriedade retórica» da
generalidade dos imóveis.81 Em 1994, Rui Pedro Lobo, numa das raríssimas menções
ao edifício da Física e da Química, anotou a sua volumetria excessiva e o «tratamento
frio e ortogonal dos alçados».82 E em 1995, num estudo sobre a obra arquitectónica

75

«Ecozinho da semana», O Ponney, Coimbra,

n.° 284,13 de Dezembro de 1947, p. 1.
76

de Cottinelli Teimo, João Paulo do Rosário Martins destacou a «expressão austera dos
volumes construídos» e a «simetria rígida e monumental das suas fachadas».83

Francisco P. Keil do Amaral e José de Santa

Bárbara, «Arte urbana», Arquitectura, Lisboa,
n.° 97, Maio e Junho de 1967, p. 123.
77

Cristóvão de Aguiar, Relação de Bordo

(1964-1988). Lisboa, Campo das Letras, 1999,
p. 363.
78

Carlos Santarém Andrade, «Vida e morte

da Alta de Coimbra», partes 4, 5 e 6, A Tribuna

de Coimbra, Coimbra, n.os 25, 26 e 27, 30
de Outubro, e 6 e 13 de Novembro de 1985.
79

Moderno, clássico, funcional

A. Campos Matos, «A demolição da Alta de

Coimbra», JL. Jornal de Letras, Artes e Ideias,
Lisboa, n.° 209, 7 a 13 de Julho de 1986, p. 6.

As sínteses estéticas oscilam entre conceitos antitéticos: belo-feio; harmonia-dissonância; moderno-clássico; pomposo-funcional; frio-pitoresco. Raramente se
afirma simplesmente a beleza ou fealdade de um edifício e, mesmo dentro dos adeptos
da estética da Cidade Universitária, ninguém conseguiu observar qualquer pitoresco
no conjunto. O carácter funcional serviu tanto de acusação como de motivo de apreço.
Isso é uma consequência directa da multiplicidade de sentidos atribuídos aos conceitos

80

Pedro Dias e António Nogueira Gonçalves,

O Património Artístico da Universidade
de Coimbra. Coimbra, Universidade
de Coimbra, 1990, pp. 121-146.
81

Mário Nunes, «Os frescos da Faculdade

de Letras da Universidade de Coimbra», Munda,

de moderno e de clássico.
Já observámos a problemática inerente à dimensão clássica da arquitectura
totalitária, convertida em conceito central nos anos trinta. Em relação à Cidade
Universitária de Coimbra, apesar dos termos da memória descritiva da Faculdade de
Letras e da indicação dada no folheto comemorativo da inauguração da Faculdade de

Coimbra, n.° 23, Maio de 1992, pp. 29-34.

Medicina, essa referência manteve-se sempre ausente, excepto nas comparações, mais
82

Rui Pedro Lobo, Os Colégios de Jesus,

as Artes e de 5. Jerónimo. Evolução

simbólicas do que artísticas, de Ernesto Donato e de Luís Cabral de Moncada.

e transformação no espaço urbano. Coimbra,

Este último, nas suas memórias, escritas em 1972 e 1973, chamou-lhe «acrópole

EDARQ, 1999, pp. 172-173.

pseudo-helénica».84

83

João Paulo do Rosário Martins, Cottinelli Teimo

(1897-1948). A obra do arquitecto. Lisboa, 1995,
volume I, p. 406.
84

Ernesto Donato, «Progresso de Coimbra!...»,

O Despertar, Coimbra, ano XXXIX, n.° 3830,30
de Março de 1955, p. 1; Luís Cabral de Moncada,
ob. cit., pp. 229-230.
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As críticas à arquitectura da Cidade Universitária de Coimbra nascem de três
posições bem distintas: a dos adeptos do revivalismo arquitectónico, acantonados na
defesa do ornato e na luta contra o modernismo; a dos defensores do modernismo,
que não se deixam impressionar pelas «linhas direitas» e alegadamente «funcionais»
das Faculdades; e por fim a dos que, sem opção artística manifesta, se pronunciam
contra a megalomania e aridez das traças. Na verdade, o segundo caso encontra-se

praticamente ausente. Dominam as outras duas atitudes, por vezes difíceis de
distinguir.
Alguns autores viram na Praça da Porta Férrea o triunfo das correntes modernas.
No discurso inaugural da Faculdade de Letras, em 1951, Aristides de Amorim Girão
lamentou estar perante uma «afirmação gritante» do «estilo modernista».85 Cinco
anos depois, perante a Faculdade de Medicina, Maximino Correia comentou, sem
margem para dúvidas: «Há quem chame a esta arquitectura, de funcional e
depreciativamente se lhe assaque a fealdade da rigidez das suas linhas e insipidez dos
seus ornatos.» E mostrando aceitar as críticas, concordou, referindo-se à generalidade
da Cidade Universitária construída (quando faltavam os imóveis da Faculdade de
Ciências): «Talvez fosse preferível que além de boas fossem belas ou mais agradáveis
à vista.»86 Efectivamente, embora nos seus escritos e alocuções apareçam os adjectivos

majestoso, nobre, harmónico e sóbrio para qualificar as construções, Maximino Correia
não se escusa a lamentar publicamente por esses atributos não obstarem a uma certa
monotonia. Em relação à Faculdade de Medicina, por exemplo, escreveu num relatório
de 1954, quando as obras estavam em curso, que: «Um edifício de tão vastas
proporções, de linhas sóbrias mas monótonas carece, como é óbvio, de alguns
elementos decorativos tanto no interior como no exterior.»87
Na mesma linha de observações, Bissaya Barreto verberou em 1958 as
«construções frias, geométricas, sem decoração, obedecendo somente ao esquadro e
à régua, enfim desenho automático».88 Acentuando a confusão de conceitos, Luís
Cabral de Moncada viu na Cidade Universitária «um americanismo arremedo de
classicismo». Quando por fim se ergueram na Praça da República as instalações
académicas, o Diário de Coimbra, prescindindo de qualquer ponderação artística,
considerou-as simplesmente de «mau gosto».89

Harmonia e dissonância
A contextualização dos novos imóveis no seio dos monumentos dos séculos
anteriores levantou fortes objecções, que se estenderam ao próprio reitor Maximino
Correia.Tanto no debate travado com o Conselho Superior de Obras Públicas, como no
relatório da visita de estudo realizada em 1946, Cottinelli Teimo manifestou
claramente não estar interessado no revivalismo arquitectónico. A harmonização
resultaria não da cópia estilística, mas dos materiais, das proporções e da dignidade e
85

nobreza conferidas aos edifícios.90 Esta atitude programática tornou-se pública e oficial
através do folheto editado para assinalar a inauguração da Faculdade de Letras, em
1951. Depois da quase inevitável citação de Salazar e do plano de conjunto, um texto,
não assinado, inclui uma passagem entre aspas onde se afirma que «o estilo

Aristides de Amorim Girão, «Discurso proferido

na inauguração dos edifícios da Faculdade de
Letras e do Observatório Astronómico», Anuário

da Universidade de Coimbra (1951-1952),
Coimbra, Universidade de Coimbra, 1953,
pp. 46-47.

arquitectónico das novas construções obedece a um critério de harmonização com as
86

existentes, sem que, contudo - e à semelhança do que fizeram os arquitectos das

Diário de Coimbra, ano XXVII, n.° 8650,

quarta-feira, 30 de Maio de 1956, pp. 5 e 15.

várias épocas -, nelas deixe de ficar bem impressa a dedada do nosso século, sem
87

imitações postiças do passado e sem que as preocupações de aparências se

Maximino Correia, Ao Serviço da Universidade

de Coimbra, p. 77.

imponham às necessidades funcionais dos programas».91
88

É com esta ténue esperança que Maximino Correia afirma, reconhecendo
implicitamente a dissonância, que: «Os olhos depressa se hão-se habituar e encontrar
harmonia que vem, mais do espírito das coisas do que da sua materialidade e
forma».92 Não se compõe o Pátio da Universidade de construções muito diversas

Bissaya Barreto, Subsídios para a História (IV),

p. 256.
89

Diário de Coimbra, n.° 10718, 6 de Março

de 1962, pp. 1 e 3. Menção na página 3.
90

O relatório referido não se encontra assinado.

quanto ao estilo e às proporções, devido à época em que foram erguidas? No final dos

(AUC, processo 112A da CAPOCUC.)

anos sessenta, esta doutrina já fora abandonada, mesmo dentro dos organismos

91

oficiais. Entre as razões aduzidas em 1969 pelo relator do Conselho Superior de Obras

da Faculdade de Letras. Lisboa, MOP, [1951], s/p.

Públicas para abandonar o projecto primitivo da Praça de D. Dinis, em particular os

92

referidos pórticos monumentais, inclui-se a «cisão profunda entre os rígidos moldes

de Coimbra, p. 63.

Cidade Universitária de Coimbra. Edifício

Maximino Correia, Ao Serviço da Universidade
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neo-clássicos em que a Praça tinha sido concebida e a restante atmosfera coimbrã,
com as suas características construções medievais, renascentistas e barrocas que, além
do mais, possuem por regra uma escala particularmente comedida»93. A dissonância
deixara de ser apenas arquitectónica e passara a abranger, também, o imaginário.

196
Escadas do Liceu, substituídas pela
Escadaria Monumental.
(NATCE.)

197
A Escadaria Monumental, que simboliza a
estudada grandiosidade imposta na cidade
universitária, foi objecto de uma notável
desmontagem irónica pelos estudantes.
(NATCE.)

93

AUC, processo 642 da CAPOCUC - Novo

arranjo da Praça de D. Dinis.
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_1.__________________
A integração das artes

198
Francisco Franco, Projecto da estátua

de D. Dinis, s. d..

Os regimes totalitários elevaram a arquitectura ao estatuto de primeira arte,
firmando sem hesitações uma hierarquia que subordinava a escultura e a pintura.
Isto não significava desprezo por estas artes, capazes de veicular conteúdos

(AUC, espólio da CAPOCUC.)

ideológicos muito elaborados. Reconheceram, isso sim, que era no seio do classicismo
monumental que os seus recursos poderiam ser valorizados. A principal faculdade
ideológica desta corrente arquitectónica reside na transmissão instantânea de dois
valores fundamentais: ordem e poder. Às artes plásticas coube substantivar esses
valores, conferindo-lhes um conteúdo ideológico mais preciso.
A integração das artes plásticas constituiu um fenómeno assinalável na
arquitectura dos regimes totalitários, mas a sua teorização interessou especialmente
as correntes modernas após a II Guerra Mundial. Em Portugal, o assunto adquiriu
grande actualidade nos anos cinquenta, mesmo fora dos edifícios públicos e religiosos.
Para isso contribuíram as Exposições Gerais de Artes Plásticas, reunindo pintores,
escultores e arquitectos. As revistas A Arquitectura Portuguesa e Arquitectura
Ver artigos, entrevistas e mesas redondas

publicaram vários artigos e um debate sobre o assunto.1 António Alfredo aludiu, em

de Adriano de Gusmão, Víctor Palia, Frederico

1960, aos conflitos que por vezes surgiam quando o artista plástico recusava a

1

George, Júlio Pomar, Leopoldo C. de Almeida
e Rui Mário Gonçalves na revista A Arquitectura

imposição de um tema em nome da liberdade criativa.2 A colaboração entre Albert

Portuguesa, Lisboa, III série, anos de 1948,1949,

Speer e Arno Breker parece ter decorrido com menor dificuldade. O classicismo

1964, 1966,1968 e 1969.

monumental totalitário recorre com frequência às artes plásticas mas subordina-as à

2

António Alfredo, «A arte integrada na

arquitectura e o silêncio da crítica», Seara Nova,
Lisboa, n.° 1376-1377, Junho e Julho de 1960,
pp. 165,167 e 172. Estes conflitos podem

arquitectura. Na visita à exposição de Moderna Arquitectura Alemã, em 1941, Dutra
Faria concluiu que «os pintores do III Reich se apagam na sombra dos seus
arquitectos».3 Tal como se observa, por exemplo, nos pavilhões alemão e soviético da

integrar-se numa questão mais vasta e mais

exposição internacional de Paris, em 1937, a escultura é chamada a servir e

antiga. Recorde-se que, em Portugal, mesmo

complementar o discurso afirmativo da arquitectura. A mesma complementaridade é

autores esclarecidos como Joaquim de
Vasconcelos e Fernando Pessoa foram sensíveis a

procurada no Estado Novo. Na edificação de tribunais, tornou-se corrente o arquitecto

ela. O primeiro atribuía a primazia à música e o

escolher os artistas que se encarregariam das artes plásticas, de modo a garantir a

segundo à literatura. Em contrapartida, António

harmonia final do conjunto.4

Augusto Gonçalves, influenciado pela sua
multíplice criatividade, considerava essas
distinções meros «arcaísmos sem significação,
jactâncias fúteis e falsas». (António Augusto

Em Coimbra, a leitura iconográfica das estátuas, relevos, pinturas e tapeçarias
oferecem uma significativa homogeneidade ideológica e artística. As excepções são
tardias e configuram uma ruptura estética, cultural e nalguns casos política.

Gonçalves, Estatuária Lapidar do Museu Machado

de Castro. Coimbra, Imprensa da Universidade,
1923, pp. 90-91.) Sobre este assunto, ver a nossa

Quem hoje suba pela Ladeira do Castelo ou se atreva a vencer a Escadaria

dissertação de mestrado, policopiada,

Monumental depara, se se alhear do trânsito automóvel, com a estátua de D. Dinis,

A Historiografia Artística Portuguesa de Raczynski

executada por Francisco Franco, tentando, em vão, dominar o espaço envolvente.

ao Dealbar do Estado Novo (1846-1935).
Coimbra, Faculdade de Letras, 1993, pp. 73-74.

Prosseguindo na direcção do Paço das Escolas, chega ao centro escultórico da Cidade
Universitária: a Praça da Porta Férrea. Vê, em primeiro lugar, as quatro estátuas de

3

Dutra Faria, «A propósito da exposição de

arquitectura alemã», Acção, Lisboa, ano I, n.° 30,

Barata Feyo, à direita, e os dois grupos de António Duarte, à esquerda, bem como os

13 de Novembro de 1941, p. 5.

seis baixos-relevos de Angélico no basamento da Biblioteca Geral. Já no meio da praça

4

ou, de preferência, junto à Porta Férrea, pode observar, na sua máxima imponência, os

António Manuel Nunes, Espaços e Imagens

da Justiça no Estado Novo, p. 187.
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dois grupos de Leopoldo de Almeida enquadrando a rua a que o Estado Novo

continuou a chamar Larga. Passando a Porta Férrea, pode ver ainda o D. João III de
Francisco Franco voltado para a Via Latina.
Entrando na Faculdade de Letras, em cujos portões se encontram trinta baixos-relevos em bronze (da autoria de vários alunos da Escola de Belas-Artes do Porto,
dirigidos por Barata Feyo), depara, no átrio, com os frescos de Joaquim Rebocho e de
Severo Portela Júnior e com os baixos-relevos de Numídico Bessone. É provável que
não chegue a ver os outros dois baixos-relevos de Bessone no átrio voltado para o
Museu Machado de Castro, nem a rica tapeçaria de Camarinha que recobre uma
parede da sala do Conselho.
Na Biblioteca Geral, precisa de chegar à sala de leitura para encontrar o painel de
faiança policromada de Jorge Barradas. Na Faculdade de Medicina, além dos relevos
em bronze dos portões, executados por Vasco Pereira da Conceição, tem ocasião de
apreciar doze bustos de Euclides Vaz nos portais, seis baixos-relevos formando uma
única composição no átrio poente, o fresco de Portela Júnior no átrio nascente e dois
baixos-relevos de Numídico Bessone no Largo da Sé Nova. As tapeçarias de Domingos
Rebelo, na sala do Conselho, não estão, como é natural, correntemente acessíveis ao
público.
No Departamento de Matemática vê, em primeiro lugar, o portal de Gustavo
Bastos e, uma vez no átrio, não pode ficar indiferente ao colorido dos dois painéis de
Almada Negreiros. Na sala do Conselho da Faculdade de Ciências encontra mais uma
tapeçaria, tecida sobre um cartão de Rogério Ribeiro.
Terá então curiosidade de se deslocar aos edifícios da Física e da Química, mas
aqui encontrará apenas duas obras: a desprotegida escultura geométrica de Fernando
Conduto e, no auditório da Reitoria, o painel de azulejo de Maria Manuela Madureira.
Resta, então, descer às instalações académicas da Praça da República para
observar os dois painéis de azulejo de João Abel Manta e ao Jardim Botânico para ver
a estátua de Júlio Henriques e, quase inacessível na estufa fria, um nu feminino de
Martins Correia representando a Botânica.
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199
Biblioteca Geral com um grupo escultórico
de António Duarte e relevos de Duarte

As linhas gerais do programa escultórico da Cidade Universitária de Coimbra
foram sendo gradualmente definidas. Os planos elaborados na década de trinta nada
mencionam sobre este assunto. O «ensaio do conjunto de massas» (1942) previa

Angélico.
(NATCE.)

apenas, tanto quanto é possível vislumbrar, um obelisco na Praça de D. Dinis, que, na
planta seguinte, parece converter-se em estátua. As seis árvores que antes
embelezavam a entrada da projectada Faculdade de Letras também parecem ser
substituídas por quatro estátuas. Em 1943, mantém-se a estátua de D. Dinis, enquanto
na Praça da Porta Férrea se torna difícil interpretar os cinco pontos da planta.
Em contrapartida, já se encontra anotada uma estátua no Pátio da Universidade, que
será a de D. João III.

5

Em 1936, ao defender as «grandes superfícies

Não deixa de surpreender a celeridade com que se escolheram os artistas, se

lisas» contra os «postiços», o «falso pitoresco»

assinaram os contratos e, nalguns casos, se concluíram as obras. O primeiro contrato

e os «abortos enfeitados», Cottinelli Teimo

celebrou-se com Francisco Franco a 16 de Agosto de 1943 para executar o esboceto

reconheceu a necessidade de amenizar a sua
monotonia «dando-lhe um daro-escuro sóbrio

da estátua do rei D. Dinis, seguida do modelo definitivo em 20 de Março do ano

e lógico» e recorrendo «mais à escultura».

seguinte. Em 1944, a CAPOCUC contratou com António Duarte a realização dos dois

Seria esse, na sua opinião, «o estilo dos futuros

grupos da Biblioteca Geral, com Francisco Franco a feitura da estátua de D. João III e

edifícios públicos». (Cottinelli Teimo, Os Novos

Edifícios Públicos, Lisboa, S. Industriais
da CM.de Lisboa, 1936, p. 24.)
6

Esta função primordial foi destacada pelo

com Barata Feyo a de Júlio Henriques. Em 1945, acordou com este último artista a
execução das estátuas alegóricas da Faculdade de Letras e doze outras de
navegadores portugueses que ficaram por realizar. Apesar da rápida execução das

próprio Cristino da Silva na memória descritiva

esculturas destinadas ao exterior da Cidade Universitária, o assentamento foi muito

dos monumentos a Camões e a Pedro Nunes.

retardado devido à demora verificada na construção dos arruamentos.

Localizados nas paredes da Faculdades de

O Estado Novo pediu à escultura que enobrecesse o espaço público, que

Medicina e de Ciências, no interior do pórtico
da Praça de D. Dinis, tais obras ficariam, na sua

amenizasse as fachadas e que transmitisse um paradigma ideológico.5 Na Cidade

opinião, «absolutamente integradas no conjunto

Universitária de Coimbra, ela constituiu o toque final na «grande composição»

da grande composição». (AUC, processo 693

arquitectónica.5 A pintura não se integrou no plano geral, antes foi surgindo no âmbito

da CAPOCUC.) Mais prosaicamente, Maximino
Correia atribuiu aos elementos decorativos
da Faculdade de Medicina a função de amenizar
a monotonia do edifício. (Maximino Correia,

Ao Serviço da Universidade de Coimbra. Coimbra,
Por Ordem da Universidade, 1963, p. 77.)

de cada edifício, para monumentalizar os átrios principais. A tapeçaria enobreceu as
salas do conselho e, a título excepcional, a faiança policromada decorou a sala de
leitura da Biblioteca Geral. A utilização do azulejo resume-se a três painéis,
estilisticamente

distantes

da

matriz

naturalista

da

generalidade

da

Cidade

Universitária: um no átrio do auditório da Reitoria e, fora da Alta, dois no exterior das
7

Carta da Manufactura de Tapeçarias

de Portalegre agradecendo a encomenda de duas
tapeçarias para a Faculdade de Medicina da
Universidade de Coimbra (AUC, processo 379 da
CAPOCUC.) A revolução de 25 de Abril de 1974
provocou a suspensão das encomendas oficiais

instalações académicas.
A CAPOCUC mandou executar quatro tapeçarias para as salas do Conselho das
Faculdades de Letras, de Medicina e de Ciências. No entanto, elas nunca estiveram no
espírito de Cottinelli Teimo. O seu uso resultou das diligências encetadas pela

e uma quebra significativa das vendas no

Manufactura de Tapeçarias de Portalegre (primeiro chamada Tapetes de Portalegre)

estrangeiro. Depois de se redimensionar,

que, criada em 1946, procurou no Estado o garante da sua sobrevivência. O ponto

a empresa encetou a recuperação financeira.

inventado por Manuel do Carmo Peixeiro conferia possibilidades plásticas únicas,

Sobre a manufactura de Tapeçarias de Portalegre,
ver o catálogo da exposição comemorativa do

mesmo quando comparadas com as principais manufacturas europeias, como

cinquentenário patente em Lisboa entre 26 de

demonstra a colaboração de Jean Lurçat. Ao Governo chegaram regulares pedidos de

Setembro e 15 de Dezembro de 1996: AA.VV.,

trabalho, justificados pela necessidade de preservar o emprego das mais de três

50 Anos de Tapeçaria em Portugal. Manufactura
de Tapeçarias de Portalegre. Lisboa,
Fund. C. Gulbenkian / CAMJAP, 1996.
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dezenas de operárias e, sobretudo, pelo imperativo de dar continuidade aos esforços
de criação em Portugal de «uma tapeçaria nova e portanto inteiramente portuguesa».7

______________________ 2.

A lição de patriotismo

Historicamente, a estatuária pública desenvolveu-se como forma privilegiada de
consagração cívica e cultural. A que se produziu em Lisboa nos séculos XIX e XX revela
o predomínio dos homens de letras, artistas e jornalistas, seguidos dos professores
universitários e investigadores científicos.8 Enquanto tributo à memória de feitos e
figuras notáveis, era-lhe concedida uma relevante função educativa e endoutrinadora.
O Estado Novo transformou a imaginária de pedra num confronto decisivo com a
História e com os valores políticos e ideológicos, certo de que, como afirmou António
Ferro, «o povo só reconhece autoridade a quem vive longe dele, a quem se faz
estátua...»9 Percorreu continuamente as praças públicas à procura das ausências
desonrosas, como se a homenagem pública exigisse tal materialização. Erigir um
monumento a uma importante personalidade política tornava-se por vezes uma
questão de Estado, como aconteceu em 1935 com o projecto de uma estátua de
Sidónio Pais, debatida na Assembleia Nacional.10
Depois do 25 de Abril de 1974 a arte pública do Estado Novo foi objecto de
natural contestação estética e política. Mas as novas linguagens também ganharam,
frequentemente, o desprezo do público. A ironia derramada por José Cardoso Pires
sobre a estatuária de Canto da Maia, Francisco Franco, Leopoldo de Almeida, António
Duarte e Martins Correia não se detém em 1974, antes se estende, com o mesmo
vigor, ao monumento a Sá Carneiro realizado por Soares Branco.11 Alguns

8

comentadores, desfavoravelmente impressionados pelo monumento ao 25 de Abril no

XX)», in: Francisco Santana e Eduardo Sucena

Parque Eduardo VII, de João Cutileiro, sentiram estar perante um «momento de crise

(dir.), Dicionário da História de Lisboa. Lisboa,

da nova escultura pública

»12.

Procurando introduzir algum critério nas apreciações da

estatuária recente, José Manuel Fernandes distinguiu o «muito e mau petitmonument,

Magda Pinheiro, «Estatuária (séculos XIX e

1994, pp. 357-359.
9

António Ferro, Viagem á Volta das Ditaduras.

Lisboa, Emp. do Diário de Notícias, 1927, p. 231.

pacóvio ou provinciano», imediatamente posterior ao 25 de Abril de 1974, e a «nova
10

- mas triste - fase dos monumentos públicos em Portugal», verificada nos anos

Diário das Sessões da Assembleia Nacional,

sessão de 3 de Abril de 1935, pp. 841-854.

oitenta e noventa.13 Merecem-lhe destaque o referido monumento a Francisco Sá
11

Carneiro no Areeiro, inaugurado em 1991, e o que António Duarte, Santos Pinheiro e
Leonel Fadigas realizaram para celebrar Duarte Pacheco (1993). Dois casos infelizes e

José Cardoso Pires, «Monumentos», Publica,

n.° 22, revista dominical do jornal Público, Lisboa
e Porto, n.° 2415, 20 de Outubro de 1996, p. 5.

kitsch, incomparavelmente piores do que a peça «"frágil" ou falhada» erguida em

12

louvor da revolução de 25 de Abril.

enuncia precisamente os «casos de verdadeira

A estatuária do Estado Novo oferecia um cânone bem estabelecido de
consagração. Escrevendo sobre o centenário do nascimento de Francisco Franco e o

Jorge Listopad, autor desta afirmação,

automutilação (monumento a Sá Carneiro),
ou autopunição (monumento ao 25 de Abril)».
(Jorge Listopad, «Sol & Sombra - Da floresta em

lugar excepcional da estátua de Gonçalves Zarco, António Duarte lamentou que os

movimento até ao bilhete de identidade», JL.

«críticos elitistas» tenham considerado obsoleta a estatuária historicista, esquecendo

Jornal de Letras, Artes e Ideias, Lisboa, ano XVII,

«as necessidades estéticas e culturais do homem comum, desmotivado das
experimentações

contemporâneas»14.

Em

contrapartida,

os

novos

modelos

comemorativos, independentemente da sua valia artística, instauram muitas vezes

n.° 701, 27 de Agosto de 1997, última página.)
13

José Manuel Fernandes, «Monumentos &

estátuas (2)», Expresso, Lisboa, n.° 1301, sábado,
4 de Outubro de 1997, pp. 118-119 da Revista.

cisões profundas com a generalidade dos espectadores, que não apreciam as formas
14

nem entendem o seu sentido. Isso ficou patente, nos últimos anos, na garrafa em
mármore de Pedro Croft para Moura, no painel com a efígie de Salazar concebida por

António Duarte, «No centenário do nascimento

do escultor Francisco Franco», Belas-Artes, Lisboa,
III série, n.° 7,1985, pp. 203-204.
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Cristina Mateus para Beja e, com menor intensidade, no monumento à memória de
Azeredo Perdigão executado por Pedro Cabrita Reis para os jardins da Fundação
Calouste Gulbenkian. 0 escândalo, expresso neutralmente pela imprensa, não
proporcionou ao público critérios de avaliação estética. E no entanto estamos perante
obras

muito diferentes na

concepção, no envolvimento paisagístico e

na

intencionalidade política. A opinião especializada exclui deste conjunto a obra de
Pedro Cabrita Reis.15
O público, em geral disposto a aceitar bizarrias conceptuais e instalações
inesperadas, levanta-se em protesto quando está em causa o espaço público.
Em contrapartida, quando os autarcas optam pela estatuária, os periódicos concedem
pequenas notas informativas, de implícita normalidade.15 A estatuária continua, aliás,
a ser usada como forma preferencial de homenagem. É digna de destaque a figura de
D. Pedro com 3,60 metros, assente num plinto, inaugurada em Mira em 1996.17
E merecedor de referência o protesto de José Manuel Fernandes contra a demolição
do pórtico do monumento ao Marechal Carmona no Campo Grande (obra realizada
por Jorge Segurado em 1971), recebida pacificamente pela opinião não especializada.
A justificação política e a colocação de duas estátuas régias evidencia um «bom
senso» fácil de apreender.

No início dos anos quarenta, havia em Coimbra as estátuas de Avelar Brotero no
Jardim Botânico, de Joaquim António de Aguiar na Portagem, de Camões à entrada do
Museu Machado de Castro, de António Nobre no Penedo da Saudade, de Manuel
Braga no Parque da Cidade, de Bissaya Barreto no Hospital dos Covões, além de
outras nos templos e no cemitério e do monumento a Camões junto à Porta Férrea.18
Nas décadas de quarenta e cinquenta, a imprensa de Coimbra reclamou com
frequência a perpetuação de figuras ilustres da cidade através da estatuária.
Em Outubro e Novembro de 1954, o Diário de Coimbra submeteu aos leitores a
seguinte pergunta: «Qual a estátua que desejaria ver colocada no Largo do Arnado?»
15

José Manuel Fernandes, art. cit., pp. 118-119.

Em sucessivos artigos e cartas perpassou toda a história de Coimbra e de Portugal.

15

Veja-se, por exemplo, a criação de uma

Até o deputado José Fernando Nunes Barata, em discursos proferidos na Assembleia

Alameda dos Poetas, em Oeiras, com vinte

Nacional em 1958 e 1964, encontrou três falhas inadmissíveis: a cidade não

estátuas de poetas portugueses do século XX,
a executar por Francisco Simões. («Isaltino
encomenda vinte estátuas», Visão, Lisboa,
n.° 231, 21 de Agosto de 1997, p. 9.).
Veja-se também a colocação de estátuas de
D. Afonso Henriques e de D. João I em Lisboa.

consagrara ainda o papa João XXI, Oliveira Salazar e os maiores poetas de Portugal.19
A grande acuidade política, ideológica, moral e estética da estatuária pública
conduziu a duradouras polémicas. Em Coimbra, a mais antiga incidiu sobre a estátua
de Joaquim António de Aguiar, erigida na Portagem após a implantação da República

(«D. Afonso Henriques e D. João I substituem

e cuja inauguração, marcada para 1913, acabou por nunca se realizar devido às

Carmona no Campo Grande», Expresso, Lisboa,

grandes divergências que criou na opinião pública. Em 1954, o jornal católico Correio

n.° 1296, 30 de Agosto de 1997, pp. 1 e última.)

de Coimbra continuava a defender a sua substituição.20 Em meados dos anos oitenta,

Trata-se de uma obra do escultor Alves André.

a colocação de uma estátua de João Paulo II nos Arcos do Jardim, local considerado

17

(AA.W, Um Rosto para a Eternidade. A primeira

estátua do Infante Dom Pedro, Figueira da Foz e

nobre por constituir um acesso privilegiado à Universidade, recordando uma efémera

Mira, Centro de Estudos do Mar e das

passagem por Coimbra, desagradou a muitas pessoas, que viram o monumento a

Navegações Luís de Albuquerque, 1997.)

Camões ser reconstruído num sítio secundário. Mais recentemente, o projecto de erigir

18

«Estátuas de Coimbra», O Despertar, n.° 3760,

17 de Julho de 1954, p. 1; Carlos de Almeida,

uma estátua de Bissaya Barreto na Avenida Fernão de Magalhães, assinalando o
centenário do seu nascimento, levantou também fortes protestos.21

Cronicon Conimbrigense, Coimbra, Edição do
Teatro Avenida, s. d. (1991?), pp. 179-184.
19

Diário das Sessões da Assembleia Nacional,

Lisboa, 12 de Fevereiro de 1958, p. 501,
e 28 de Fevereiro de 1964, p. 3431.
20

As obras em curso na Portagem constituíam

Nacionalismo e universalismo

um momento oportuno. («A estátua de Joaquim
António de Aguiar», Correio de Coimbra, ano
XXXIII, n.° 1642,16 de Agosto de 1954, p. 4.)
21

António Marinho, «Coimbra: homenagem a

Bissaya Barreto origina polémica», Expresso,
Lisboa, 2-8-1997. Artigo extraído da internet,
em http://www.expresso.pt/ed 1292/pu 123.asp
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A generalidade das artes plásticas da Cidade Universitária de Coimbra obedece a
uma evidente finalidade endoutrinadora, que começa no programa iconográfico.
Por ele, o artista fica amarrado a um tema e sujeito a uma orientação ideológica.
A memória descritiva permite testar essa adequação e a aprovação da maqueta
constitui um derradeiro momento de controlo.

0 imaginário expresso pelas artes plásticas apresenta dois pólos fundamentais: o
nacionalismo, representado pela história e cultura portuguesas; e o universalismo,
figurado pela Antiguidade Clássica.22 Esta dupla referência coexistiu quase sempre de
forma pacífica. Apesar de constituírem visões dicotómicas, a generalidade dos
espectadores reconheceu-lhe complementaridade. Mesmo os discursos nacionalistas
pareciam beneficiar com o prestigiante influxo da cultura greco-romana. Um nacio
nalismo mais cego ou a recusa de alguns valores plásticos, como a nudez, levou,
porém, a censurar a estatuária alheia aos valores especificamente portugueses.
Em plena Assembleia Nacional, o já referido José Fernando Nunes Barata interpelou o
ministro das Obras Públicas perguntando-lhe se não poderia ofertar a Coimbra uma
estátua de João XXI, a erguer no Largo da Sé Nova.23 A Faculdade de Medicina havia
sido inaugurada um ano e meio antes e tal espaço vazio, «no Solar da Cultura
Portuguesa», onde se encontravam a Igreja e a Medicina, compensaria as esculturas
«nacionalmente inexpressivas» de Barata Feyo na Praça da Porta Férrea.
Salvo este caso excepcional, o conflito entre nacionalismo e universalismo não se
repercutiu nas artes plásticas. Professores, arquitectos, escultores e pintores
promoveram um duplo discurso: a representação da história exalta os valores
nacionais e a do saber o prestígio da Universidade.
As constantes referências ao passado português, aos acontecimentos e figuras
ilustres, tem uma finalidade política imediata: criar um espírito patriótico e afirmar um
sentido de missão que teria no Estado Novo o seu corolário.24 Quando Manuel Lopes
de Almeida propôs que um dos frescos do átrio da Faculdade de Letras visasse
exclusivamente a «glorificação do génio português», tinha presente a conveniência,
quase a obrigação, de oferecer «à contemplação dos seus escolares como exempla, a
imagem daqueles que no decorrer dos oito séculos de vida histórica de Portugal
exprimiram no pensamento e na acção o próprio génio português».25 Neste, como
noutros casos, tratava-se de afirmar virtudes patrióticas. Lopes de Almeida não se
atreveu a incluir nenhuma figura do Estado Novo. Disso se encarregou o pintor, que na
«proposta de decoração» se comprometeu a «introduzir na composição um elemento
que suger[isse] o esforço nacionalista do Regime»,25 sem dizer contudo qual seria.
Quando as guerras de independência das colónias africanas já ameaçavam
eternizar-se, José Bayolo Pacheco de Amorim dedicou um dos painéis a fresco do
edifício da Matemática à «exaltação e glorificação da Matemática Portuguesa posta
ao serviço da epopeia nacional» dos Descobrimentos. A temática histórica não oculta

22

A estes universos, deve juntar-se um terceiro,

mais marginal, circunscrito às instalações
académicas e aos altos-relevos da Biblioteca

a finalidade propagandista. Era ao presente que Pacheco de Amorim se reportava

Geral: o imaginário coimbrão, sobretudo na sua

prioritariamente:

feição académica.
23

Este painel terá, assim, ao mesmo tempo, um sentido didáctico, dado

Diário das Sessões da Assembleia Nacional,

Lisboa, n.° 26,12 de Fevereiro de 1958, p. 501.

que um país tão suigeneris como o nosso, com uma tão grande missão a

24

cumprir, continua a pedir-nos, e muito especialmente nos nossos dias, o

paralelo com o discurso iconográfico patente nas

mesmo esforço colectivo.27

artes plásticas dos tribunais construídos durante o

Nestes termos, podemos estabelecer um

Estado Novo, definido por António Nunes como
«uma narrativa tendencialmente conformista,

Mas

uma

das

especificidades

das

artes

plásticas

do

Estado

Novo,

exuberantemente demonstrada na Cidade Universitária de Coimbra, consiste em
aludir ao presente através do passado, ou, dizendo melhor, em colocar o passado ao
serviço dos fins presentes do Estado. As cenas de história recente, que vemos com

descrita de um único ponto de vista, destinada a
integrar nas vivências do presente imagens de um
certo passado selectivo e grandioso».
(António Manuel Nunes, ob. cit., p. 275.)
25

Exposição de Manuel Lopes de Almeida sobre

abundância no estalinismo, ou os retratos dos chefes políticos são substituídos, em

a temática dos murais da Faculdade de Letras,

Coimbra, por um verdadeiro panteão nacional.

redigida em 1949. (AUC, processo 275 da
CAPOCUC - Pintura a fresco das paredes do átrio
da Faculdade de Letras.)
26

AUC, proc. 275 da CAPOCUC - Pintura a

fresco das paredes do átrio da Fac. de Letras.
27

José Bayolo Pacheco de Amorim, programa

iconográfico dos frescos do edifício da
Matemática datado de Abril de 1966.
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Um panteão nacional
A representação plástica de um panteão nacional é vasta e resultou de cuidadosas
ponderações. Para as personalidades mais importantes ofereceu-se o destaque da
estátua. Assim aconteceu com os reis D. Dinis e D. João III. A pintura e o relevo

200
Francisco Franco, D. João III, 1944-1950.
(Foto do autor.)

consagraram as demais figuras. Observadas no seu conjunto, as personalidades
escolhidas podem dividir-se em três grupos principais: 1) reis, rainhas e políticos; 2)
santos e religiosos; 3) intelectuais. Algumas enquadram-se em mais do que um grupo

201

e são por isso particularmente valorizadas. É o caso de Nuno Álvares Pereira, guerreiro

Severo Portela Júnior, Glorificação do

e santo, e o de Isabel de Aragão, rainha e santa.

Génio Português, 1949-1951. Painel a
fresco no átrio da Faculdade de Letras.
(Foto do autor.)

Num universo de quatro dezenas de figuras históricas portuguesas, há pelo menos
cinco reis (D. Afonso Henriques, D. Dinis, D. Pedro, D. João IV e D. José), três rainhas
(Santa Isabel, D. Amélia e D. Leonor, a que se poderia talvez acrescentar Inês de Castro)
e, representando os políticos, o marquês de Pombal. A Rainha Santa surge quatro
vezes,28 seguindo-se D. Dinis e D. João III com três ocorrências.
A proposta de execução da estátua de D. João III, apresentada ao ministro das
Obras Públicas e Comunicações em Agosto de 1944 destacou os méritos do monarca,

28

A figura da Rainha Santa surge nos frescos de

Severo Portela Júnior nas Faculdades de Letras e
de Medicina, na tapeçaria de Domingos Rebelo
alusiva à assistência pública na sala do Conselho
da Faculdade de Medicina e no painel de faiança
policromada de Jorge Barradas na sala de leitura
da Biblioteca Geral.
29

Proposta datada de 15 de Agosto de 1944.

(AUC, processo 181 da CAPOCUC.)
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que justificariam a homenagem que por este meio se iria prestar: a sua «dedicação ao
ensino e à cultura nacionais» e, em particular, a «atenção» e o «carinho» prestados à
Universidade de Coimbra. Mas, ao erigir-lhe uma estátua, o Estado Novo estava
também reivindicando a sua herança. Assim como o rei cedeu os seus paços para
instalar a Universidade, o regime de Salazar encetou a construção de edifícios para
que ela pudesse continuar a honrar «as suas brilhantes tradições científicas e
culturais».29

Não foi porém consensual a escolha de D. João III para ocupar o Pátio da
Universidade. Na polémica travada na imprensa, Carminé Nobre defendeu a prioridade
de Camões, enquanto Torquato de Sousa Soares demonstrou grande apreço por este
monarca.
Apesar de a história de Portugal constituir um tema fundamental, apenas dois
frescos lhe são explicitamente consagrados: o de Portela Júnior na Faculdade de Letras
e o de Almada Negreiros. Não cremos que se possa tomar nenhum deles como
paradigma, mas, pela composição e pela cuidadosa selecção iconográfica, o trabalho
de Severo Portela Júnior reflecte com particular fidelidade a visão histórica do Estado
Novo, coroada por Nuno Álvares Pereira, figura referencial do nacionalismo,
beatificado em 1918. A valorização da dimensão religiosa da identidade nacional
alcançou, assim, o paroxismo. Na memória descritiva, este pintor considerou o «Santo
Condestável [...] a figura nacional que encarna as virtudes dos santos e a grandeza do
herói». Por isso, fê-lo erguer a espada para o céu, como se fosse uma cruz, envolta
numa auréola, e, convencido de que o génio português era «essencialmente cristão»,
multiplicou as referências religiosas: Santo António, Frei Heitor Pinto, São João de
Brito, Frei Manuel do Cenáculo e o Padre António Vieira, além da custódia de Belém,
do báculo, das cruzes, das figuras rezando, etc.. Embora noutras obras ocorram Pedro
Hispano e São João de Deus (duas vezes), é no painel de Portela Júnior que o elemento
religioso mais se destaca.
O fresco da Faculdade de Letras foi objecto de uma minuciosa e debatida
estruturação iconográfica. Cristino da Silva apresentou em Abril de 1949 um esboço
temático dividido em Tempos Antigos e Tempos Modernos, onde era praticamente
nula a presença portuguesa. Mas nas condições apresentadas para realizar os dois
painéis, Henrique Franco reclamou para si «a escolha dos assuntos, tendo em vista
não só o significado histórico, como também o efeito estético de harmonia com o
parecer do catedrático da Faculdade a que se destina a referida decoração». Não foi
por causa deste ponto, mas dos honorários e prazo de execução, que a CAPOCUC e o
ministro das Obras Públicas recusaram a proposta de Henrique Franco e convidaram
Joaquim Rebocho e Severo Portela Júnior.
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A definição dos temas continuou porém a passar pelos professores da Faculdade
de Letras. Aristides de Amorim Girão, director do estabelecimento, reuniu vários
pareceres que mostram o cuidado posto na definição do panteão das Letras. «Quanto
ao tema I - escreveu Amorim Girão -, todos acharam muito bem. Apenas alguém
optou por que se tirasse das «Bucólicas» a cena relativa a Virgílio, e por que fosse das

odes cívicasa alegoria respeitante a Horácio. Quanto ao Tema II, levantaram-se reparos
sobre as figuras de Vitor Hugo e de Rui Barbosa. Houve quem entendesse que melhor
ficariam, no lugar do primeiro, Ronsard, Montaigne, Pascal ou mesmo Voltaire; e que
substituiria com vantagem o segundo a figura do nosso P.e António Vieira, tanto mais
que anda também relacionado com o Brasil.»30
Pertenceu porém a Lopes de Almeida a proposta de reestruturação temática que
viria a conduzir à versão final. «Ao pronunciar-se sobre este assunto - refere ainda
Amorim Girão -, o Dr. Lopes de Almeida foi, entretanto, de parecer que um dos painéis
devia ser exclusivamente dedicado à glorificação do génio português, no que estou
absolutamente de acordo. E fez, a meu pedido, a exposição que envio também a V. Ex.a
para ser considerada como merece.»
Para Manuel Lopes de Almeida, o «génio português» encontrava-se representado
pelas figuras de Santo António, D. Dinis, Infante D. Henrique, D. João II, Gil Vicente,
Camões, João de Barros, Pedro Nunes, Frei Heitor Pinto, padre António Vieira, S. João
de Brito, Marquês de Pombal, Alexandre Herculano e Almeida Garrett, a que
acrescentou ainda D. Afonso Henriques, Afonso de Albuquerque, Eça de Queirós e José
Leite de Vasconcelos. Embora outros pudessem ser sugeridos, «os nomes escolhidos,
que se dispõem dos séculos XII ao XIX, parece que exprimem realmente um grande
contributo português para a história da civilização e da cultura universais».
Na proposta de decoração apresentada em 8 de Junho do mesmo ano, Severo
Portela Júnior sistematizou as personalidades em causa, cuja lista se modificara
entretanto: três reis (Afonso Henriques, D. Dinis e «o Rei da Restauração»); Infante
D. Henrique e Afonso de Albuquerque; Camões, Gil Vicente e Pedro Nunes; «os três
santos portugueses (Santo António de Lisboa, S. João de Brito, santo Condestável)»;
«as figuras do romantismo Herculano e Garrett»; e «um elemento que sugerirá o
esforço nacionalista do Regime», não especificado.31 Na minuciosa memória descritiva
induem-se por fim Frei Manuel do Cenáculo, Frei Heitor Pinto, o padre António Vieira,
João de Barros, o marquês de Pombal, Eça de Queirós, Antero de Quental e José Leite
de Vasconcelos.
Este fresco foi determinado pelo objectivo de representar duas dezenas de
personalidades históricas «de forma a criar-lhes um clima de dignidade e grandeza
que traduzisse o génio português», dando razão a Cristino da Silva, que definiu a
pintura mural como uma «representação simbólica, histórica»32. O trabalho de
composição restringiu-se a agrupá-las harmoniosamente, «evitando os contrastes de
indumentária» e as aglomerações excessivas. Na impossibilidade de incluir também
D. João II, Vasco da Gama, Mouzinho de Albuquerque, D. Carlos e outras figuras, o
espectador devia procurar o génio português «nas naus, no mar que se adivinha para
lá do padrão da conquista» e «na figura simbólica da Pátria» que domina o centro.
Do painel de Portela Júnior se poderia dizer que as figuras históricas estão
representadas enquanto portugueses, para lá das suas biografias específicas.
30

Parecer apresentado por Aristides de Amorim

A inclusão de figuras discutidas do liberalismo mostra o apurado sentido de

Girão em 28 de Abril de 1949, depois de ouvir o

apropriação de personalidades reformistas e, mesmo, revolucionárias.33 Mas o tema

parecer de alguns professores. (AUC, processo

nacional não se esgota nesta abordagem. Em outros frescos, na tapeçaria e nos relevos

275 da CAPOCUC.)

dos portais houve oportunidade de ressaltar o contributo de algumas figuras históricas
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AUC, processo 275 da CAPOCUC

para o progresso das ciências e da assistência médica e social.Trata-se da ciência vista
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Entrevista concedida à revista Arquitectura,

numa perspectiva nacional. É o que estudaremos a seguir.

Lisboa, n.° 119, Janeiro e Fevereiro de 1971, p.6.
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Luís Oliveira Andrade, História e Memória.

A Restauração de 1640: do Liberalismo às
Comemorações Centenárias de 1940. Coimbra,
Minerva Coimbra, 2001, sobretudo capítulo II.
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_________________3.
As alegorias do saber

0 tema principal das artes plásticas da Cidade Universitária de Coimbra não é a

História mas o Saber. À semelhança do que se verifica na Cidade Universitária de
Lisboa, proliferam as representações das diferentes disciplinas científicas. No entanto,
seria errado pensar que tal facto instaura uma espécie de neutralidade ideológica.
A representação do Saber serve o discurso patriótico, a Universidade e, por via da
alegoria, o próprio naturalismo estético. Começamos por este último ponto.
O recurso artístico à alegoria conheceu uma grande voga nos monumentos
comemorativos oitocentistas, como se pode observar em Machado de Castro e
Francisco de Assis Rodrigues. Na Cidade Universitária de Coimbra, o uso da palavra

alegoria acabou por exorbitar um pouco o sentido literal. O folheto comemorativo da
inauguração da Faculdade de Letras considera os dois frescos deste edifício alegorias
da Antiguidade Clássica e da glorificação do génio português quando, salvo uma ou
outra excepção, não se encontram neles representações simbólicas de ideias
abstractas mas, sim, retratos de personalidades maiores da história e das culturas
clássica e portuguesa. A CAPOCUC usou o conceito com grande liberdade, ao ponto
de o tornar quase sinónimo de tema ou de representação plástica.
O carácter alegórico de várias obras de arte resultou, não de uma opção dos
artistas, mas da imposição programática da CAPOCUC, que deliberadamente
encomendou uma estátua alegórica à botânica, um conjunto escultórico figurando a
Medicina (que Leopoldo de Almeida aceitou executar especificando que teria no
mínimo «três figuras alegóricas e seus atributos»34); etc.. O «esboceto da decoração
do anfiteatro da Faculdade de Letras», não assinado, sugere que seriam igualmente
alegóricos os baixos-relevos em gesso representando a Faculdade e os principais
ramos do conhecimento ali estudados: Filologia Clássica, Filologia Românica, Ciências
Geográficas, etc..
A terminologia da CAPOCUC acabou por contaminar as memórias descritivas,
mesmo quando os artistas forçaram um distanciamento estético. Na memória descritiva
do cartão da tapeçaria sobre o progresso técnico, Rogério Ribeiro escreveu que o tema
o orientou «no sentido de procurar uma linguagem plástica moderna, alegórica e dinâmica
embora dentro dum todo decorativo».35 Na realidade, este pintor não executou
alegorias, uma vez que não antropomorfizou os conceitos de terra, ar, água e fogo.
O saber é figurado segundo duas perspectivas fundamentais: a de globalidade

dos conhecimentos e a de progresso científico. Se em cada Faculdade se enaltecem as
figuras gradas do seu domínio científico (Letras, Medicina e Ciências), na Biblioteca
Geral aspirou-se a representar a totalidade do saber. A alegoria serviu sobretudo esta
ideia, apresentando-se como o recurso mais adequado para materializar as ideias de

botânica, filosofia, poesia, biologia, etc., sem perverter o naturalismo. Este tipo de

34

figuração concentrou-se na Praça da Porta Férrea, onde se reúnem todas as

de Medicina: obras de arte.

Faculdades e a Biblioteca Geral. Quatro grupos escultóricos, quatro estátuas e seis

35

baixos-relevos representam alegoricamente diversos campos do saber.

(AUC, processo 611 da CAPOCUC.)

AUC, processo 379 da CAPOCUC - Faculdade

Memória descritiva de 26 de Maio de 1966.
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A figuração alegórica do saber, com um sentido totalizante, foi adoptada
sobretudo na Faculdade de Letras e na Biblioteca Geral. Como já observámos, a ideia
de instalar quatro estátuas no patamar que antecede a Faculdade de Letras ocorreu
muito cedo a Cottinelli Teimo. Desconhecemos porém a quem se deve a ideia de as
identificar com alegorias à História (Tucídides), Filosofia (Aristóteles), Poesia (Safo) e
Eloquência (Demóstenes). Nos cinco portões de entrada colocaram-se trinta pequenos
202
Barata Feyo, Estátua alegórica da

Eloquência (Demóstenes), 1951.
(Foto do autor.)

baixos-relevos em bronze, executados por quatro alunos do curso especial de escultura
da Escola Superior de Belas-Artes do Porto, sob a orientação de Barata Feyo.
Nos portões das extremidades encontram-se representadas passagens das obras de
Gil Vicente e de Camões, os dois seguintes ilustram os poemas homéricos e o do

203

centro

Guilherme Camarinha, Alegoria ao

contemporâneos já falecidos: Antero, Nobre, Cesário, Eugênio de Castro, Florbela e

Escritor, ao Literato, 1951-1954.
Manufactura de Tapeçarias de Portalegre.
Sala do conselho da Faculdade de Letras.
(Foto do autor.)

recorda,

segundo

Barata

Feyo,

«os

mais

representativos

poetas

Fernando Pessoa».36
A ideia de integrar uma tapeçaria na Faculdade de Letras partiu, como referimos,
da Manufactura de Portalegre, que estabeleceu contactos preparatórios com Luís Cristino
da Silva e, ganho o interesse deste arquitecto, com Alberto José Pessoa. Para realizar o
cartão, foi convidado Guilherme Camarinha que, vivendo então em Paris, aceitou a
tarefa em Janeiro de 1951. Tratava-se de preencher quase na totalidade o fundo da
sala, de cantos arredondados, por cima de um grande sofá. Alberto Pessoa informou-o das cores dominantes que se previam para a sala: «paredes claras (talvez um
cinzento esverdeado) - mobília escura com estofos de veludo creme-dourado;
reposteiros e tapetes azuis (cor representativa da Faculdade)».37 À proposta apresen
tada pelo pintor em 17 de Novembro de 1951 e à memória descritiva do cartão,
entregue um mês depois, não se seguiu a execução do trabalho. Apenas decorridos
mais de dois anos ele foi retomado. Guilherme Camarinha refez a sua proposta em 24
de Março de 1954, apresentou o esboceto em 6 de Abril e entregou o cartão a 28 de
Novembro. A tapeçaria, com as vastas dimensões de 2,05x10,63 metros, esteve
exposta no Salão de Outono de Paris em 1956.38 O tema não foi imposto ao pintor.
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Olívio Machado França reivindicou a plena

autoria do trabalho em Setembro de 1995,
reagindo assim à comunicação que
apresentáramos em 1990 no Congresso História
da Universidade. Na atribuição aos quatro alunos
da Escola Superior de Belas-Artes do Porto (Maria
Alice Costa Pereira, Joaquim Barbosa, Manuel
Vigário e Olívio Machado França) seguimos as
indicações expressas pelo próprio Barata Feyo em
artigo publicado no ano imediatamente seguinte
ao da inauguração da Faculdade de Letras (Barata
Feyo, «Decoração dos portões da Faculdade
de Letras da Cidade Universitária de Coimbra»,

Arte Portuguesa, Porto, n.° 1,1952, pp. 89-93).
Não encontrámos no arquivo da CAPOCUC
documentação relativa a estes baixos-relevos.
No entanto, o folheto oficial da inauguração da
Faculdade de Letras refere que os relevos foram
executados por Barata Feyo «e por alguns dos
seus alunos do curso superior de escultura da
Escola de Belas-Artes do Porto». (Cidade

Universitária de Coimbra. Edifício da Faculdade
de Letras. S. I., MOP, [1951], pp. inumeradas.)
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Na proposta apresentada em 17 de Novembro

de 1951, o pintor indica as dimensões de
10,56X2,07 metros. (AUC, processo 369
da CAPOCUC.)
38

AA.W, 50 Anos de Tapeçaria em Portugal,

p. 50.
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Na carta que lhe dirigiu em 17 de Janeiro de 1951, Alberto Pessoa afirmou:
Não tenho quanto a temas qualquer ideia pré-estabelecida. Numa
Faculdade de Letras há pano para mangas... Desde a Mitologia Grega,
da poesia ou do teatro clássico até à literatura ou à poesia portuguesa
contemporânea,

da

Eloquência

à

História,

dos

Descobrimentos

às

Guerras Púnicas, de Camões a Fernando Pessoa,... e eu sei lá onde
acabar! encontrará, certamente V. Ex.a assunto de seu agrado para tratar.
Devo, no entanto, dar conhecimento a V. Ex.a que se estão a executar
dois frescos de grandes dimensões do hall principal, da Faculdade
representando: um, os Tempos Clássicos - a cultura clássica (literatura,
poesia, etc.) através das personagens e cenas mais representativas; o
outro, o mesmo tema traduzido para português. Deste modo poderá V.
Ex.a na escolha do seu assunto ou assuntos evitar bater estas teclas.39
Nesta conformidade, Guilherme Camarinha propôs «uma Alegoria ao Escritor, ao
Literato, sem fixar figuras ou circunstâncias históricas [ou] literárias por me parecer de
maior interesse no caso [da] Sala do Conselho e ainda porque naquele aspecto as
decorações murais dos colegas pintores Rebocho e Portela Júnior ilustram amplamente
[a] História e [as] figuras marcantes, literárias, dentro dela.» Assim, prossegue
Guilherme Camarinha na memória descritiva do cartão, «a minha maquette trata o
Escritor em figura central assistida dos símbolos de Pégaso - o detalhe da legenda
com o Abecedário será reduzido a muito menos importância - e ladeado de duas
musas que lhe sugerem Dores e Alegrias - como as duas circunstâncias dominante[s]
na Vida e como fontes capitais da actividade literária.»40
A liberdade de escolha concedida mostra quanto é difícil caracterizar o controlo
da arte e dos artistas no Estado Novo. A autonomia parece total, mas a estruturação
iconográfica foi directamente determinada pelos temas já tratados nos frescos e pelo

39AUC,

40

processo 369 da CAPOCUC.

Memória descritiva do cartão da tapeçaria da

conhecimento de Guilherme Camarinha das preferências do Estado, buscando

Faculdade de Letras, datada de 15 de Dezembro

assuntos nobres e prestigiosos.

de 1951. (AUC, processo 369 da CAPOCUC.)
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Em Fevereiro de 1951 previa-se que o anfiteatro principal (hoje com o nome de
Paulo Quintela) fosse decorado com sete baixos-relevos executados em placa de gesso
incisa e pintada. O autor escolhido foi Frederico George e os temas seriam tratados
alegoricamente. O maior representaria a Faculdade de Letras e os restantes versariam
os saberes ministrados nela: Filologia Clássica, Filologia Românica, Filologia
Germânica,
204
Duarte Angélico, Baixo-relevo alegórico da

Biologia, 1945-1950. Calcário de Outil.

Ciências

Geográficas,

Ciências

Históricas

e

Ciências

Filosóficas.

A dimensão total dos sete motivos, que não chegaram a ser executados, aproximar-se-ia dos doze metros quadrados.
António Duarte foi escolhido para realizar dois grupos escultóricos, em lioz, para
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os cunhais da Biblioteca Geral. No início de 1950, as esculturas estavam prontas e em

Euclides Vaz, Retratos de personalidades

Abril de 1951 já se havia procedido ao assentamento. Na documentação da

de relevo no âmbito da medicina e da

CAPOCUC não consta a indicação do tema. Pedro Dias e António Nogueira Gonçalves

assistência em Portugal, c. 1955.

vêem nas esculturas uma figuração das artes liberais, mas não é certo que assim

Cantaria de Rosal.
(Foto do autor.)

seja.41
A colocação de seis baixos-relevos no embasamento nasceu da necessidade de
atenuar a dureza da fachada principal, em grande parte cega ao nível do rés-do-chão.
A escolha dos temas foi atribuída ao director do estabelecimento, Manuel Lopes de
Almeida, que se desempenhou prontamente da tarefa.
Na escolha dos temas dos baixos-relevos da Biblioteca Geral, Manuel Lopes de
Almeida teve apenas uma condicionante: não repetir os temas das estátuas alegóricas
da Faculdade de Letras, ou seja, a História, a Filosofia, a Poesia e a Eloquência. Pareceu-Ihe, sem margem para dúvida, que os seis baixos-relevos «haveriam de figurar as
disciplinas essenciais que se representam no património intelectual da Biblioteca Geral
da Universidade». Mas como? Apesar da divisão em dois grupos, julgou que «não
deveria inspirá-los uma arrumação geral das disciplinas em Ciências e Letras, mas uma
representação simbólica e sintética de todos os conhecimentos». Para esse efeito,
seleccionou as «disciplinas fundamentais que tradicionalmente foram consideradas
como expressões de todo o saber»:
Deste modo, num daqueles grupos representar-se-iam a Matemática,
como símbolo do conhecimento abstracto e arte do pensar exacto, a
Física como símbolo da Natureza inorgânica e do Cosmos na sua
concepção mais geral, e a Biologia como ciência da Vida. No outro grupo,
representar-se-iam a Lógica como arte de pensar, a Gramática como

41

P. Dias e A. N. Gonçalves, O Património

Artístico da Universidade de Coimbra, p. 127.
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expressão do pensamento, e a Ética como ciência de todos os valores
morais ou do espírito.

À esquerda dos portões de entrada ficariam a Biologia, a Física e a Matemática, e
à direita a Gramática, a Lógica e a Ética. Por «motivos de ordem arquitectónica»,
Cristino da Silva propôs uma ordem diferente: Física, Biologia e Matemática, à
esquerda, e Lógica, Ética e Gramática, à direita. Mas Lopes de Almeida recusou a
sugestão.
Em 18 de Novembro de 1955, a CAPOCUC celebrou com Ruy Preto Pacheco um
contrato de execução de dois frescos para a escadaria, com as dimensões de catorze
metros quadrados cada, que acabaram por não se realizar. Os temas previstos eram

O Livro e As Letras. Maximino Correia aludiu com desagrado à decisão de desistir
destes frescos e da decoração (provavelmente na mesma técnica) que se projectava
para a sala da Biblioteca de S. Pedro. Na realidade, a culpa parece caber unicamente
ao pintor, que não cumpriu o contrato, apesar de ter recebido as duas primeiras
prestações.
Nas Faculdades de Medicina e de Ciências prepondera a ideia de progresso
científico, materializada nas descobertas e invenções e nas figuras que as
protagonizaram. Esta ideia estrutura as perspectivas históricas do conhecimento
médico, matemático e da ciência em geral. Seguindo a ideia de Feliciano Guimarães, o
pintor Portela Júnior julgou adequado subordinar o seu painel a sete fases, desde os
«clisteres e ervas» dos séculos XII e XIII até à «medicina reparadora» do século XX.
Para decorar os portais voltados para a nova Rua Larga, a CAPOCUC convidou
Euclides Vaz, a quem coube modelar doze baixos-relevos, com outros tantos bustos de
personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da medicina e da assistência
médica portuguesas, medindo 1,5 metros de altura cada. O professor Feliciano
Guimarães responsabilizou-se pela selecção iconográfica. De um conjunto inicial mais
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vasto, que ascendia a pelo menos dezoito figuras, escolheram-se nove e depois mais
três. Em Setembro de 1954, encontravam-se concluídos oito bustos e o escultor previa
acabar os restantes até meados de Outubro. A passagem à pedra (cantaria de
Rosal) decorreu aproximadamente entre Setembro de 1954 e Abril de 1955.
As personalidades por fim representadas foram: D. Mendo Dias, Pedro Hispano,
D. Dinis, D. Leonor, Garcia da Orta e D. João III, no portal poente; e Amatus Lusitano,

206
Leopoldo de Almeida, Ciências médicas:

figuração de um estudo preparatório do
grupo escultórico do cunhal da Faculdade

S. João de Deus, o Marquês de Pombal, José Correia Picanço, António Augusto da
Costa Simões e António Sena, no portal nascente.
A escolha das figuras representadas em relevo nas entradas principais da

de Medicina, s. d..

Faculdade de Medicina e as extensas legendas epigráficas demonstram o interesse em

(AUC, processo 379 da CAPOCUC.)

acentuar o progresso da medicina portuguesa através de figuras referenciais.
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história da medicina: «D. Mendo Dias, primeiro ensino de Medicina no Convento de

Pretendia-se ao mesmo tempo criar um panteão da ciência médica e dar uma lição de
Francisco Franco, Estátua de D. Dinis.
(NATCE.)

Santa Cruz de Coimbra (começos do século XIII); «Amato Lusitano, clínico, naturalista
e anatomista (século XVI)»; «A. A. da Costa Simões, introdução do método
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experimental em fisiologia e histologia (século XIX)»; etc.. O busto de D. Leonor

Leopoldo de Almeida, Ciências Médicas,

salienta a organização assistencial e os de D. Dinis, D. João III e marquês de Pombal

1955. Grupo escultórico e pormenor

conferem o enquadramento político, sempre cuidadosamente realçado.

de uma das figuras.

Convidado a executar «um grupo escultórico simbolizando a Medicina», Leopoldo

(Foto do autor.)

de Almeida remeteu a sua proposta à CAPOCUC em 20 de Julho de 1952.0 trabalho
ficou concluído em Abril de 1955, mas a passagem à pedra ainda decorria em Maio do
ano seguinte. O estudo realizado por este escultor no verso de um cartão de visita
mostra que, inicialmente, se propunha ladear a figura central com alegoria à Fisiologia,
à Terapêutica, à Bactereologia/Patologia e à Anatomia.42 Atendendo às mínimas
variações formais destas alegorias, é arriscado (e talvez inútil) adivinhar o tema de
cada uma das figuras que Leopoldo de Almeida acabou por escolher. Parece-nos
suficiente indicar que se trata de uma representação das ciências médicas, uma
ostentando uma versão abreviada do juramento de Hipócrates em grego e a outra
inscrições avulsas sobre diversos campos do saber médico.
São igualmente parcas as informações iconográficas acerca do grupo escultórico
de Leopoldo de Almeida instalado no cunhal do edifício da Física e da Química, na Praça
42

CAM, espólio Cristino da Silva, CSA 76.9.

282

da Porta Férrea, embora seja certo que simboliza as «Ciências Físicas e Químicas».

Numídico Bessone realizou os dois baixos-relevos para a entrada da Medicina
Legal, subordinados aos temas Vita e Mors, com 3,90x1,90 metros cada. Para os três
portões principais, Vasco Pereira da Conceição realizou quarenta e dois baixos-relevos
em bronze alusivos à história da medicina, figurando experiências alquímicas,
dissecações,

figuras

humanas,

símbolos

médicos,

animais

quiméricos,

etc..

Executou ainda um baixo-relevo no átrio poente subordinado ao mesmo tema.
Para cumprir com fidelidade a sua missão, conversou, em Julho de 1954, com Feliciano
Guimarães e recebeu por empréstimo dois livros sobre a história da Medicina.
E na fase terminal do trabalho pediu autorização para assistir a uma intervenção
cirúrgica.43 Nas tapeçarias da sala do Conselho, Domingos Rebelo representou os
momentos mais importantes da evolução da assistência pública em Portugal e a
contribuição dos portugueses para o desenvolvimento da medicina tropical.
Na sequência do programa decorativo geral para o edifício da Matemática,
elaborado por José Bayolo Pacheco de Amorim, Gustavo Bastos foi encarregado de
executar os baixos-relevos do portal, subordinados a dois temas: A Matemática como

Ciência da Natureza e A Matemática como Ciência do Pensamento, com 10,00x3,00
metros cada e um friso superior comum às duas partes com 6,50x1,10 metros. Para o
efeito, apresentou em 1966 duas memórias descritivas, nas quais procurou contemplar
as minuciosas indicações daquele professor. Na sala do Conselho da Faculdade de
Ciências foi colocada a última tapeçaria de Portalegre, com 5,50x3,30 metros, cujo
cartão foi executado por Rogério Ribeiro. Chegou a prever-se um painel decorativo na
fachada sul, subordinado ao tema O Desenho ou a Geometria Descritiva. Em 1965,
pensou-se em Lagoa Henriques para o executar. Para assinalar a inauguração do
imóvel, Vasco Pereira da Conceição modelou o cunho de uma medalha onde, à volta
de um nu masculino de braços abertos, dispôs signos identificadores das ciências:
esfera, pirâmide, circuitos eléctricos, rodas dentadas, o sistema solar, símbolos
matemáticos, etc..
No edifício da Física e da Química projectou-se em 1957 erigir um monumento a
Pedro Nunes, composto por uma estátua e um painel decorativo ilustrando a sua obra.

43

O pedido foi endereçado por Manuel de Sá e

Mello ao Instituto Português de Oncologia e
25 de Novembro de 1954, mas o seu director,
F. Gentil, considerou necessária uma autorização
expressa do ministro da Educação Nacional.

Este conjunto seria realizado por Álvaro de Brée, tal como o de Camões, e ficaria

Desconhecemos se o escultor chegou a cumprir a

também sob o pórtico.

sua intenção. (AUC, processo 379 da CAPOCUC.)

283

209
Vasco Pereira da Conceição, Baixo-relevo

em bronze dos portões da Faculdade de
Medicina, 1953.
(Foto do autor.)

Ao contrário da generalidade das obras de arte, encomendadas para locais bem
estabelecidos, a estátua alegórica à Botânica, realizada por Joaquim Martins Correia,
parece ter sido feita para um sítio indefinido do Jardim Botânico. Nos anos
subsequentes, arreigou-se a ideia de que ela fora instalada na estufa fria, no recato de
um espaço fechado, a fim de a sua nudez não ferir a susceptibilidade moral da
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comunidade universitária. No entanto, em ofício dirigido ao arquitecto Álvaro da

Rogério Ribeiro, Progresso Técnico,

Fonseca em 16 de Setembro de 1948, o secretário da CAPOCUC pediu-lhe que

1966-1969. Manufactura de Tapeçarias de

escolhesse «um local adequado» em termos que não sugerem qualquer preconceito

Portalegre. Sala do conselho da Faculdade
de Ciências.
(Foto do autor.)

ou determinação expressa de ela se afastar dos olhares públicos. Convinha apenas ter
presente a opinião de Manuel de Sá e Mello, para quem o mais apropriado talvez
fosse «a estufa fria ou quente (corpo central) visto no exterior lhe parecer não existir
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Almada Negreiros, Maquete do fresco do

átrio do edifício da Matemática «A
Matemática Portuguesa ao Serviço da
Epopeia Nacional», s. d.. (Edifício da Secção

local próprio, salvo na placa central no topo voltado à mata».44
A figuração do saber foi ainda diligentemente perspectivada por um olhar
patriótico. Em cada um dos ramos do saber, os responsáveis pelos programas
decorativos tiveram a preocupação constante de destacar o contributo português para

de Matemática da Faculdade de Ciências

o desenvolvimento das ciências e das letras e, no caso da Matemática, o contributo

da Universidade de Coimbra. 17 de Abril de

desta «epopeia» dos Descobrimentos. Se «queremos evocar a Matemática

1969. Lisboa, MOP/CAPOCUC, 1969.)
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Joaquim Rebocho, Antiguidade Clássica,
1949-1951. Painel a fresco no átrio da
Faculdade de Letras.
(Foto do autor.)

Portuguesa», escreveu José Bayolo Pacheco de Amorim, «evoquemo-la como primeira
servidora da Glória da Nação. Em Portugal, ela tinha uma missão a cumprir e bem a
cumpriu.»45 Para assinalar o facto, reservou-se um dos painéis, onde Almada Negreiros
acabou por destacar a «Escola de Sagres», Pedro Nunes, Fernão de Magalhães e os
avanços na astronomia, na cartografia, na marinharia e no conhecimento da Terra.46
Anote-se, por fim, a reiterada alusão à Antiguidade Clássica, visível em frescos,
estátuas e baixos-relevos. Galeno, Hipócrates, Esculápio, Paracelso, Augusto,
Aristóteles, Demóstenes, Safo, Apoio, Minerva, os poemas homéricos, a indumentária
de algumas estátuas alegóricas e o uso de inscrições em latim e grego são alguns dos
casos em que essa presença se concretiza.
A documentação oficial da CAPOCUC é, em geral, de extrema riqueza, permitindo
uma abordagem iconográfica minuciosa. Para algumas obras, contudo, não existem

AUC, processo 219 da CAPOCUC - Escultor

memórias descritivas ou, simplesmente, menções que coloquem fora de dúvida a

Martins Correia. Estátua alegórica à Botânica.

identificação das figuras. É esse o caso sobretudo do painel de Joaquim Rebocho

Programa para os painéis do edifício da

sobre a Antiguidade Clássica e, como já referimos, dos grupos escultóricos de António

44

45

Matemática. (AUC, processo 611 da CAPOCUC.)
46

O trabalho foi concluído apenas no Verão de

1969 e o resultado final decaiu muito, na opinião
de José Bayolo Pacheco de Amorim, porque a
falta de saúde de Almada Negreiros o impediu de
se ocupar pessoalmente da execução dos frescos.
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Duarte e de Leopoldo de Almeida. Mesmo conhecendo o tema, nem sempre é
absolutamente segura a identificação das figuras históricas ou alegóricas.
A Antiguidade Clássica, evocada profusamente, apresenta-se como figuração
privilegiada do Saber. Mas a sua presença ultrapassa o aspecto temático e, como
vimos, as próprias artes plásticas. Se o projecto de Cottinelli Teimo tivesse sido

plenamente executado, tornar-se-ia omnipresente. A Antiguidade Clássica constitui,
dentro da Cidade Universitária de Coimbra, uma verdadeira matriz cultural, com a
qual dialogam (e ombreiam) as figuras maiores da História de Portugal. Nesta medida,
o mundo greco-romano não se apresenta ideologicamente neutro, antes reforça o
discurso patriótico e o cunho de intemporalidade.
As indicações relativas ao fresco de Joaquim Rebocho, que mereceram a
concordância dos professores da Faculdade de Letras, previam a representação de
sete personalidades históricas (escritores) e de cenas das obras principais desses
autores: Homero («a poesia épica»), um «episódio da Ilíada ou Odisseia»; Píndaro («a
poesia lírica dos heróis») e «uma cena de uma ode»; Heródoto («a história») e um
«episódio das Guerras Médicas»; Platão («a filosofia») e a «alegoria de um Diálogo»;
Virgílio («a poesia bucólica») e «uma cena das Geórgicas ou das Bucólicas» (os
professores exigiram que a cena fosse extraída destas últimas); Horácio («a poesia
lírica sentenciosa») e a «alegoria sobre uma das odes» (os professores indicaram as

odes cívicas); e Santo Agostinho («a filosofia e a mística») e a «alegoria da Da Civitate
De/».47
Não é fácil distinguir todas estas figuras no painel finalmente executado, mas
Marco Daniel Duarte realizou um notável esforço de identificação, aliás extensível à
generalidade das obras de arte da Faculdade de Letras.48 O fresco acabou por incluir
várias menções avulsas, inicialmente não previstas: o Parténon, um arco de triunfo e
várias esculturas, nomeadamente a loba do Capitólio, a estátua de Augusto, o
Apoxyomenos de Lisipo e a Vitória de Samotrácia. O primeiro esboço, apresentado em
final de 1949, incluía uma surpreendente crucificação de Cristo, atenuada na versão
final. Em vez de Cristo em agonia, temos uma cruz quase totalmente encoberta por

47

AUC, processo 275 da CAPOCUC - Pintura

a fresco das paredes do átrio da Fac. de Letras.

um anjo e pela queda de um homem (do Homem?). Nem por isso deixa de ser
significativo que, colocados frente a frente, os frescos da Faculdade de Letras sejam

48

Marco Daniel Duarte, Faculdade de Letras da

Universidade de Coimbra: ícone do poder. Ensaio

ambos coroados com uma cruz, seja a espada de Nuno Álvares Pereira, seja a própria

iconológico da imagética do Estado Novo.

Paixão de Cristo.

Coimbra, Câmara Municipal, 2003.
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4.________________
0 imaginário coimbrão

213

Jorge Barradas, Coimbra Lírica: a sua

lenda e tradição, 1954-1956. Alto-relevo
em faiança policromada, localizado na

Nas representações plásticas de temas conimbricenses ecoam vários aspectos do
imaginário desta cidade, mas não o futrica. A Universidade quis apenas consagrar-se a
si própria, facto considerado tão legítimo queíorquato de Sousa Soares defendeu que

sala de leitura da Biblioteca Geral.

uma estátua de Luís de Camões não deveria ser erguida na Cidade Universitária

(Foto do autor.)

porque o Poeta nunca ali estudara. Esta opinião encontra-se determinada por
considerações políticas, relacionadas com a apropriação republicana realizada no
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Alberto José Pessoa e João Abel Manta,

Alçado do projecto do bloco das cantinas

Centenário de 1880, mas não deixa de ser significativa.
O sentido consagrante conferido às artes plásticas levou Maximino Correia a

com a figuração de um painel de azulejos,

elaborar uma lista de «pessoas que passaram pela Universidade de Coimbra como

1959.

estudantes ou mestres ou as duas coisas e cujo nome deveria ser perpetuado por uma

(AUC, processo 508 da CAPOCUC.)

obra de arte plástica, pintura ou escultura»: Luís de Camões, Pedro Nunes, Oliveira
Salazar («o maior estadista português de todos os tempos»), Garcia de Orta, Manuel
da Nóbrega, José Bonifácio de Andrade e Silva, Tomé Rodrigues Sobral, Avelar Brotero,
Ribeiro Sanches, Francisco de Lemos Pereira Coutinho, Bartolomeu de Gusmão,
Francisco Soares Franco, D. António Prior do Crato, Francisco Suarez e Domingos
Vandelli.49 «Poder-se-ia tentar chamar a atenção, principalmente dos pintores», lembra
o reitor, «para nos darem sob forma plástica quadros descritos na História da
Universidade.» O encontro de Eça de Queirós com Antero quando este discursava nas
escadas da Sé Nova, por exemplo, permitiria evocar uma vasta plêiade de escritores
onde, «sem cometer grandes anacronismos», se poderiam juntarTeófilo Braga, Guerra
Junqueiro, Eugênio de Castro e João de Deus.
O imaginário coimbrão encontra-se representado segundo várias perspectivas:
simples

aposição

de

emblemas

(candeeiros

e

calçada);

enaltecimento

de

personalidades históricas relacionadas com Coimbra (na generalidade da pintura
mural e nalguma escultura); representação dos monumentos de Coimbra (fresco de
Portela Júnior na Faculdade de Medicina); figuração alegórica dos paradigmas de
Coimbra (painel de Jorge Barradas); representação da Academia (painéis de azulejos
de João Abel Manta).
No fresco sobre a História da Medicina, Severo Portela Júnior decidiu,
inesperadamente, elaborar no canto superior esquerdo uma composição com sete dos
monumentos mais importantes de Coimbra, desde a Sé Velha à torre da Universidade
e à varanda do Museu Machado de Castro.
O tema do painel de terracota da Biblioteca Geral, executado por Jorge Barradas,
foi definido com Alberto Pessoa, arquitecto responsável pelo projecto do edifício.
Mas na proposta apresentada pelo escultor em 20 de Maio de 1954, Cristino da Silva
despachou no sentido de ouvir a opinião de Manuel Lopes de Almeida. O tema não foi
49

Maximino Correia, Ao Serviço da Universidade

de Coimbra, pp. 159-161.
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alterado: Coimbra Lírica, sua lenda e tradição. O ceramista recorreu à representação
da Rainha Santa Isabel, Inês de Castro, D. Pedro, Apoio, Minerva, o Poetae a Saudade.

Enquanto representação do imaginário coimbrão, o trabalho de Jorge Barradas limita-se a enumerar tópicos e figuras correntes, a que as alegorias do Poeta e da Saudade
conferem uma ressonância tradicional.
Na concepção das instalações académicas, Alberto José Pessoa e João Abel Manta
previram a colocação de dois painéis de azulejo no exterior, voltados para a Rua
Oliveira Matos e para a Praça da República, com cerca de 40 e 150 metros quadrados
respectivamente. Os autores procuraram assim «uma perfeita integração das Artes
Plásticas», ou seja, como escreveram na memória descritiva do painel da fachada do
teatro, uma «concepção una e simultânea do todo e do pormenor, da arquitectura e
da decoração, fundida numa só intenção plástica»:
O tom azul-cinzento dominante na composição deste painel não só
aproveita a riquíssima gama das cores tradicionais do azulejo, como
ainda contrasta harmoniosamente com os brancos e as terras (pedra,
mosaico branco e tijoleira) da fachada.
Para o outro painel previa a aplicação de tons cinzentos, azuis e terras (na fachada
não há tijoleira).50 Seria João Abel Manta a encarregar-se do trabalho. Quando a
proposta chegou ao ministro das Obras Públicas, Eduardo de Arantes e Oliveira preferiu

50 AUC, processo 508 da CAPOCUC - Instalações

entregar um a Jorge Barradas, o que acabou por não se verificar.

académicas. Obras de arte.
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Em 16 de Janeiro de 1959, João Abel Manta e Alberto José Pessoa apresentaram
apenas a memória descritiva do painel voltado para a Rua de Oliveira Matos.
A realização daquela obra sofreu contudo um processo atribulado devido ao parecer
negativo da Junta Nacional da Educação que, considerando que o seu assentamento
prejudicaria «a monumentalidade e a sobriedade da escadaria do conjunto
arquitectural da entrada da cidade universitária», propôs a sua colocação no interior
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João Abel Manta, Actividades culturais

da Associação Académica, 1958-1960.
(Foto do autor.)

do edifício. A parede ficou vazia até hoje e o trabalho de João Abel Manta foi relegado
para o jardim. Não será, hoje, ocasião de corrigir tal procedimento?
A realização da outra obra conheceu menos dificuldades. João Abel Manta dividiu
a vasta superfície que tinha à disposição em sete painéis com dez metros quadrados
cada. O contrato foi celebrado em Julho de 1960, tendo os cartões merecido a
concordância imediata da Junta Nacional da Educação. O assentamento decorreu
provavelmente em Maio de 1961.
João Abel Manta e Alberto José Pessoa previam que o painel voltado para a Praça
da República versasse as «actividades desportivas Académicas»51, mas o tema acabou
por fixar-se nos trajes académicos dos séculos XIV a XIX. No outro, localizado no
jardim interior encontram-se as «actividades culturais da Associação Académica»: «o
cinema, a rádio e a fotografia, o orfeão e grupos corais, a imprensa e a leitura, as

51

Memória descritiva do painel de azulejos

policromados do corpo III das instalações
académicas, datada de 16 de Janeiro de 1959.
(AUC, processo 508 da CAPOCUC.)
52

AUC, processo 508 da CAPOCUC - Instalações

académicas: obras de arte.
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danças regionais e o teatro académico».52
Estas obras não oferecem uma visão mitificada. A sucessão de trajes académicos
valoriza a mudança, em vez de se fixar na intemporalidade dos paradigmas e dos
mitos, como fez Jorge Barradas. E as actividades académicas, apesar da menção às
danças regionais, contêm um apelo à intervenção no presente.

_____________ 5.
A arte como narração

Em resultado de um esforço não absolutamente centralizado, as artes plásticas da
Cidade Universitária de Coimbra converteram-se numa narração. O indizível não existe
nessas obras, facilmente reversíveis para a linguagem escrita. Na verdade, cada fresco
foi narração antes de ser pintura. Isso deve-se ao facto de ser uma «pintura de
programa».53
As relações entre a pintura e a palavra são antigas. Apesar de constituírem códigos
de comunicação estruturalmente distintos, os aprendizes de retórica da Antiguidade
exercitavam-se na descrição de obras de arte, procurando reconstituir pelo verbo os
atributos da imagem. Ao invés, durante a Idade Média, a Bíblia constituiu uma
permanente fonte de inspiração. No Renascimento, desaparecidos os quadros
originais, alguns pintores procuraram reconstituí-los a partir das descrições literárias e,
acentuando o predomínio da palavra, vulgarizou-se o hábito de sujeitar os artistas a
um programa iconográfico minucioso.
Nas suas linhas gerais, foi este o processo seguido na Cidade Universitária de
Coimbra para desdobrar os temas das artes plásticas. Os professores, a quem coube
escolher o assunto, responsabilizaram-se também pelo seu desenvolvimento. Nalguns
casos, isso significou redigir um extenso programa, como foi o de José Bayolo Pacheco
de Amorim para o edifício da Matemática. O pintor e o escultor foram assim
encaminhados para soluções plásticas quase inevitáveis. Isso não exclui que alguns
artistas tenham apreciado tal forma de trabalho e que, como no caso de Almada
Negreiros, até tenham solicitado um desenvolvimento do programa original. Mas não
exclui também que outros, como Rogério Ribeiro, tenham conseguido ultrapassar a
feição descritiva.
Nos casos mais representativos de Severo Portela Júnior, Joaquim Rebocho e
Gustavo Bastos observa-se uma irremediável sujeição a conteúdos demasiado
extensos. Os professores que redigiram os programas ou que acompanharam o
desenvolvimento iconográfico dos temas valorizaram a perspectiva analítica e isso
teve como consequência composições sobrepovoadas e fragmentadas, um gosto do
pormenor, o predomínio das figuras humanas e o uso frequente de legendas.
A caracterização da pintura de programa italiana do século XVI, realizada por Michel
Hochmann, aplica-se com notável propriedade à pintura de programa da Cidade
Universitária de Coimbra: as representações reduzem-se «a uma adição de figuras e a
uma espécie de cortejo ou assembleia sem a mínima preocupação com o espaço no
53

qual essas personagens se devem inserir»54.
A evolução da matemática, resumida por José Bayolo Pacheco de Amorim, levou
em grande medida Gustavo Bastos a compor uma espécie de «quadros da história da
matemática». O mesmo se verificou com o mural de Portela Júnior sobre a história da
Medicina. Assim como a extensão do programa iconográfico levou Almada Negreiros

Traduzimos deste modo a expressão «peinture

à programme», de Michel Hochmann. (Michel
Hochmann,«L'e/rp/íras/s efficace. Linfluence des
programmes iconographiques sur les peintures et
les décors italiens au XVIe siècle», ina Olivier
Bonfait, dir., Peinture et Rhétorique. Actes du

colloque... Paris, Réunion des Musées Nationaux,

a solicitar uma ampliação do espaço disponibilizado para os seus painéis, a

1994 [Copyright], p. 46.)

composição algo confusa dos painéis da Faculdade de Letras resultou largamente do

54

Michel Hochmann, art. cit., p. 63.
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elevado número de episódios e de figuras que o pintor se viu na contingência de
representar, sem poder remeter nenhuma para segundo plano.
O confronto entre os programas e a sua materialização plástica mostra até que
ponto o modelo narrativo determinou as opções do artista, ou seja, em que medida
ele se limitou a ilustrar o discurso escrito. Nos frescos da Faculdade de Letras não há
narração porque não há tempo. Severo Portela Júnior, em vez de narrar a História de
216
Vasco Pereira da Conceição, História

da Medicina, 1954-1955. Pormenor.
Mármore de Estremoz. Este agrupamento
de seis baixos-relevos, localizado no átrio

Portugal através dos seus heróis, preferiu expô-los como paradigmas patrióticos e
cristãos. Esta opção corresponde à intenção dos professores que escolheram o tema.
O mesmo se aplica à Antiguidade Clássica representada por Joaquim Rebocho, que surge
sobretudo sob a forma de figuras exemplares. As indicações mais precisas reportam-se

da Faculdade de Medicina, representa a

porém à Faculdade de Ciências, para a qual José Bayolo Pacheco de Amorim redigiu,

magia, Hipócrates, o empirismo, a

como dissemos, um extenso programa e interveio na aprovação das maquetas.

anatomia, a medicina e a cirurgia.
(Foto do autor.)
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António Duarte, grupo escultórico

Este professor não desejou impor um tratamento narrativo. Pelo contrário, pediu
ao escultor do portal que tratasse a Criação do Mundo difusamente e até com «algum
misticismo». Ao pintor do cartão da tapeçaria, solicitou uma «alegoria de conjunto
exaltando o progresso técnico» e não uma «visão panorâmica e cronológica». Rogério

localizado num dos cunhais da Biblioteca

Ribeiro alcançou plenamente esse desiderato e sobrepôs a síntese à descrição.

Geral, 1944-1950.

O mesmo não se passou com Almada Negreiros e com o escultor Gustavo Bastos.

(Foto do autor.)

No parecer exarado sobre a maqueta deste último artista, José Bayolo Pacheco de
Amorim lamentou que o programa tivesse sido interpretado demasiado à letra.
O resultado foi, na sua opinião, «a nudez fria e desértica da composição» e a
acumulação de «figuras soltas», onde manifestamente falta «uma liga que as funda e
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Parecer de José Bayolo Pacheco de Amorim

datado de 12 de Outubro de 1966.
(AUC, processo 611 da CAPOCUC - Edifício
da Matemática. Obras de arte.)
56

Na tapeçaria sobre a assistência pública,

as torne capazes de nos sugerir uma ideia no seu conjunto».55
Para corresponder ao programa, a generalidade dos pintores optou pela referida
estética da fragmentação, pela acumulação de pormenores e finalmente, quando isso
não era suficiente ou se tornava necessário explicitar a mensagem, pelas inscrições.

Domingos Revelo legendou minuciosamente

Cinco circunstâncias se verificam: 1) a legenda breve e identificadora das estátuas,

as quatro cenas.

corrente nesse tipo de obra; 2) a legenda igualmente breve e identificadora de figuras

57

As inscrições sobre elementos arquitectónicos,

em particular os pórticos, não ultrapassaram

humanas representadas na pintura ou nos relevos; 3) a legenda extensa das cenas
representadas;55 4) as inscrições evocativas de figuras ou factos não representados; 5)

a fase de projecto. Excluímos desta enumeração
as indicações autorais, mais ou menos extensas,

e as inscrições epigráficas em português, latim e grego, mais extensas, abertas na

e as identificações de edifícios.

escultura e na arquitectura.57 É interessante verificar que a ideia de recorrer a inscrições
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nem sempre nasceu da necessidade de exprimir um conteúdo. Na memória descritiva
da escadaria monumental, Cottinelli Teimo previu que as duas esferas de pedra
levassem uma legenda com letras de bronze «em torno do equador», mas admitiu que
o conteúdo ainda não havia sido fixado.
0 uso abundante de inscrições estava na idiossincrasia de alguns artistas, como
Severo Portela Júnior, que legendou extensamente o painel da sala de audiências do
Tribunal

da

Covilhã,

mas

seria

errado

negligenciar

as

suas

virtualidades

propagandistas.58
A estatuária historicista, mais do que a alegórica, tem uma finalidade patriótica
primordial.Torna-se por isso crucial que o espectador identifique claramente as figuras
que tem diante de si. Nesta medida, as legendas adquirem um carácter quase
obrigatório. No seguimento do que já era habitual, o Estado Novo encarou este
pormenor com a devida atenção. Mas na Cidade Universitária de Coimbra, por um
lapso inabitual, algumas estátuas ficaram sem identificação. Assim aconteceu, por
exemplo, durante vários anos, com a de D. João III. Muitos visitantes sentiam-se
intrigados com esse «silêncio», hesitando na identificação da figura representada.
Um deles dirigiu-se ao ministro das Obras Públicas reclamando providências.
O ministro aceitou a crítica e deu instruções no sentido de resolver a falha.
Em contrapartida, observa-se um manifesto desinteresse em identificar as figuras
alegóricas. Os grupos escultóricos de António Duarte e de Leopoldo de Almeida e as
estátuas de Barata Feyo chegaram até ao presente sem qualquer inscrição que
esclareça os espectadores.
As inscrições parecem ampliar-se quando estão em causa figuras importantes
para o País ou para a Universidade. Este último caso é bem evidente nos bustos em
relevo dos portais da Faculdade de Medicina, concebidos desde o primeiro momento
com extensas legendas. O uso mais abundante resulta, porém, da intenção de evocar
figuras e factos ausentes da representação pictórica. Perante a impossibilidade de
colocar mais figuras no painel sobre a história da Medicina, Portela Júnior reservou,
como ele próprio escreveu na memória descritiva, «lápides às grandes celebridades»:
Harvey, Genner, Pasteur e Egas Moniz. Almada Negreiros inscreveu, nos seus frescos,

58

Lembre-se, por exemplo, a fixação em bronze

de um excerto do discurso proferido por Salazar
em 27 de Abril de 1948, durante a homenagem

quatro dezenas de nomes, desde Pitágoras a Einstein, embora apenas meia dúzia

que recebeu dos professores universitários,

deles se encontrem figurados.

no Pátio da Universidade.
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O

uso

ideologicamente

mais

significativo

observa-se

na

arquitectura.

À semelhança do que se verifica na Cidade Universitária de Roma, o pórtico previsto
para a Praça de D. Dinis receberia uma extensa inscrição em latim: «Hic est civitas
universitatis conimbricensis ad majorem dei gloriam in hoc signo vinces et cum spirito
tuo amen.»59 Outro desenho de Cottinelli Teimo coloca no pórtico voltado para a
Praça da Porta Férrea uma inscrição similar: «Universitatis conimbricensis ad majoribus
218
Maria Alice Costa Pereira, Joaquim
Barbosa, Manuel Vigário e Olívio Machado
França, Relevos em bronze dos portões da

Faculdade de Letras, 1951.

dei gloriam».60 Em 1958, sob a orientação de Cristino da Silva, muda a língua e a
inscrição prevista para a Praça de D. Dinis. Seriam agora dois versos de Os Lusíadas:
«Fez primeiro em Coimbra exercitar-se o valeroso ofício de Minerva.»610 uso do latim
teria conferido nobreza aos registos epigráficos. Afinal, os pórticos não se construíram
e as línguas grega e latina acabaram por se aplicar apenas no grupo escultórico de
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Leopoldo de Almeida que figura as Ciências Médicas (1955).

Numídico Bessone, A Leitura, 1953.
Relevo no interior da Faculdade de Letras.

_6._________________
0 naturalismo imperante

59 Carlos Bandeiras Pinheiro e João Paulo Paiva

Boléo (org. e introd.), O Pirilau que Vendia Balões

e Outras Histórias de Cottinelli Teimo. Lisboa,
Bedeteca / Baleiazul, 1999, p. 38.

O cânone escultórico

60 CAM, Espólio Cristino da Silva, CSA.76.8.
61 Os Lusíadas, canto III, estância 97. (AUC,

contratos selados da CAPOCUC, processo 87.)

É no estatismo, na sobriedade académica e na alusão à Antiguidade (presente
nos temas, no vestuário e nos nus) que melhor se observa uma proximidade entre a

62 «Modernismo "com ordem" - escreveu

escultura da Cidade Universitária de Coimbra e a de alguns regimes autoritários e

António Duarte -, foi a solução intermédia,

totalitários, nomeadamente o nazi. A escultura predominante no Estado Novo,

que o profissionalismo aturado do nosso meio
alimentou, a partir os anos vinte». A viragem

realizada na sequência do Gonçalves Zarco de Francisco Franco, manteve-se durante

para esta espécie de terceira via da escultura

décadas refém de um naturalismo simplificado e geralmente convencional, a que

portuguesa ter-se-ia operado precisamente com

António Duarte chamou «modernismo com ordem»62. Também o poderia ter

o Zarco de Franco, que se distanciou «estrutural

designado por classicismo moderno, atendendo à notória influência da Antiguidade,

mente» de Rodin. (António Duarte, «No
centenário do nascimento do escultor Francisco
Franco», Belas-Artes, Lisboa, 1985, p. 207.)
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seja por via directa, seja através da escultura que os regimes totalitários desenvolveram
nos anos trinta.

É este o cânone escultórico da Cidade Universitária de Coimbra, representado
pelas obras de António Duarte, Barata Feyo, Leopoldo de Almeida e Francisco Franco,
ou seja, de toda a estatuária. A sujeição ao «classicismo do natural», como lhe chama
Diogo de Macedo,53 é variável nos baixos-relevos em pedra. Numídico Bessone
escapou ao academismo pelo vigor plástico e Duarte Angélico pelo lirismo. Nos baixos-relevos, o modelo académico foi dado sobretudo por Vasco Pereira da Conceição, que
no átrio da Faculdade de Medicina captou friamente a realidade, e por Euclides Vaz,
que se viu compelido a reproduzir os bustos de personalidades históricas a partir de
estampas e fotografias.

Os cânones pictóricos
As representações pictóricas da Cidade Universitária de Coimbra são constituídas
por três técnicas muito diversas: o fresco, a tapeçaria e o azulejo. Ao contrário do que
se verifica na escultura, não predomina um cânone. Nos murais, o naturalismo de
Joaquim Rebocho e de Severo Portela Júnior coexiste com o estilo pessoal de Almada
Negreiros. Na tapeçaria, a sensibilidade lírica de Guilherme Camarinha e a recusa do
naturalismo de Rogério Ribeiro afastam-se do academismo de Domingos Rebelo.
No azulejo, é nula a sujeição às correntes oficiosas do Estado Novo: João Abel Manta
concebeu painéis modernos para um edifício moderno e Maria Manuela Madureira,
trabalhando já depois do 25 de Abril de 1974, converteu a sua obra num libelo contra
o anterior regime. O maior academismo observa-se portanto nos frescos de Portela
Júnior e de Joaquim Rebocho e na tapeçaria de Domingos Rebelo. Joaquim Rebocho
fez pairar as suas personagens sem ligação entre si, ao ponto de quase passar
despercebida, no meio de figuras «vivas», a estátua representada junto da coluna.
Observa-se uma diferenciação relevante nos dois painéis de Portela Júnior.
No primeiro, da Faculdade de Letras, o pintor criou uma composição densa, de tons
carregados. No segundo, da Faculdade de Medicina, mais luminoso, valorizou a
representação de nus, sobretudo masculinos, em posições estudadas para fazer
ressaltar o vigor muscular, e revelou um apreço especial por figuras maciças, de olhar
intenso. São particularmente significativas, neste último fresco, a enfermeira do canto
inferior direito e o paciente que se soergue da cama para enfrentar o olhar do
espectador.
A carreira e os escritos de Severo Portela Júnior (1898-1985) elucidam os
mecanismos de promoção desenvolvidos pelo Estado Novo e a estética oficiosa a que
esse fenómeno conduziu. Este pintor encetou a sua carreira de pintor apenas aos 29
anos. Depois de uma visita de estudo a Espanha, França e Itália, em 1933, como
bolseiro da Junta Nacional da Educação, recebeu inúmeras encomendas do Estado
para realizar frescos em tribunais, igrejas, escolas e na Exposição do Mundo Português.
As paisagens e os costumes alentejanos, que tinham feito a sua fama inicial, foram
então substituídos por grandes composições historicistas.
Durante a viagem pôde admirar muitas obras-primas da pintura europeia.
As impressões registadas em relatório são por vezes desconcertantes, mesmo sabendo
que, na sua opinião, «a arte plástica é uma imitação da natureza»64. Como é habitual
nos académicos de meados do século XX, reclamou a herança revolucionária
impressionista

e

pós-impressionista

mas

impôs-lhe

limites.

Assim,

lembra

«piedosamente os pioneiros» tombados «já na vala comum do esquecimento», entre
os quais inclui Picasso. Por outro lado, vê em Goya «deslizes estrondosos em retratos»
e «composições duma inferioridade marcante», apesar de enaltecer as Majas do
Prado. Considera «bastante banais» algumas figuras do 3 de Maio de 1808. Detesta

63

Diogo de Macedo, «Quatro novos escultores»,

Panorama, Lisboa, Setembro de 1941, p. 14.
64

[Severo] Portela Júnior, Arte Antiga, Arte

Moderna. Lisboa, 1936, p. 41. As passagens

a cor da Escola de Atenas, de Rafael, sobretudo as «carnações de tijolo, uns azuis

seguintes foram extraídas das pp. 43,44, 56, 58,

berrantes e desagradáveis». Refere-se à «bonecagem grosseira da gente dos

72, 76 e 77.
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Cabanels, dos Ingres e quejandos». Enquanto critica Ingres pela falta de cor, lamenta

Severo Portela Júnior, História da

os «desmandos pictóricos do jovem Delacroix»65. Corot também parece não o

Medicina, 1953-1956. Painel a fresco
localizado no átrio nascente da Faculdade

entusiasmar: «Realizou a Paisagem, não fez paisagens.» Agrada-lhe mais Millet e,
dentro dos impressionistas, Manet, Degas e sobretudo Courbet. Mas a sua máxima

de Medicina. Pormenor.

preferência recai sobre Velasquez, «o mais avançado dos pintores antigos» e «o maior
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técnico da pintura de todos os tempos»: «Através [d]a sua obra nota-se o virtuosismo

Severo Portela Júnior, História da

espantoso com que ele dominava o desenho e a perspectiva, o seu forte sentimento

Medicina, 1953-1956. Painel a fresco
localizado no átrio nascente da Faculdade
de Medicina. Vista geral.

da cor e da composição servidos por uma largueza de touche inigualável.» Quanto à
escultura, encontrou no Apoio de Belvedere, «estátua duma harmonia de linhas
correcta e misteriosa», um modelo de representação do corpo humano. «Encontrei -
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escreve Portela Júnior - algo de lânguido e voluptuoso naquele corpo adolescente,

Domingos Rebelo, A Assistência Pública,

nem viril, nem feminino, mas esbelto e vibrante, concentrando uma beleza estranha e

1954-1956. Manufactura de Tapeçarias de

impenetrável.»65

Portalegre. Sala do conselho da Faculdade
de Medicina.

Duas décadas volvidas, Severo Portela Júnior valorizou a introspecção dos retratos,
continuando a utilizar critérios oitocentistas de valorização estética: «desenho, cor,

(Foto do autor.)

composição, mancha forte e impressiva, delicadeza e força, improvisação e
premeditação, subtilezas de tons e cruezas de luz».67

65 Na realidade, menospreza Ingres por várias

razões: pelo «classicismo obstinadamente
intransigente», pela «frieza de sentimento», pela
falta de colorido e pela «perfeição convencional
que enerva» (p. 70).
66 No exemplar da Biblioteca Geral da

Universidade de Coimbra, oferecido pelo autor a
Pedro de Moura e Sá, este «crítico literário da
Emissora Nacional» (como se lê na dedicatória),
exasperado com as observações artísticas de
Portela Júnior e até com alegadas inclinações
homossexuais que encontrou a cada passo, fez
anotações marginais de estrema dureza:
«Super-besta, cavalgadura ao cubo. O que hei-de
eu dizer deste gajo?» (Nota manuscrita na p. 23.)
A menção à «verveesquisita e atraente» dos

putti de Donatello e a um «garboso archeiro»
da Capela Sistina levaram Pedro de Moura e Sá
a comentar sucessivamente: «Ai o gajo!!»«Ai,
ai...» (pp. 27 e 40) E por fim: «Que pederasta,
idiota, burro.» E a propósito de «certo cocheiro»
e de um inesquecível «garoto louro»: «Ai o p...»
67 [Severo] Portela Júnior,

Reflexões Sobre

Columbano. Caídas da Rainha, [Edição
do Autor?], 1955, p. 31.
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Os retratos
Uma das características fundamentais das artes plásticas é o predomínio dos
retratos. Eles ocupam os espaços mais significativos da via pública (estátuas de D.
Dinis e de D. João III), emergem em grande número de alegorias (Aristóteles pela
filosofia, por exemplo) e substituem-se aos acontecimentos nos murais da Faculdade
de Letras. A alegoria é sugerida aos artistas pela própria CAPOCUC como modo mais
eficaz de figurar ideias e conceitos, que de outro modo escapariam ao naturalismo
antropomórfico:

gramática,

eloquência,

botânica,

etc..

Perante

programas

iconográficos explicitamente narrativos (história da Medicina, história da Matemática
e história de Portugal), os artistas optaram por verdadeiros panteões do saber e da
Nação, aceitando representar plasticamente uma História dos grandes homens.
Na Cidade Universitária de Coimbra encontra-se mais de meia centena de
retratos, executados com manifesta preocupação de rigor histórico. O desejo de
representar tão fielmente quanto possível o rosto de D. Dinis levou o escultor a solicitar
autorização para estudar os restos mortais depositados em Odivelas. A autorização foi
concedida em 24 de Dezembro de 1943, com a recomendação de que o acto se
realizasse «sem publicidade e com o devido respeito».68
Uma parte da crítica apreciava estes cuidados. Flórido de Vasconcelos, por
exemplo, contestou em 1951 a exactidão psicológica de uma estátua de D. João II
realizada por Francisco Franco, vincando assim a ideia de ser esse um dos objectivos
centrais da figuração dos «personagens históricos».69
O respeito da rigorosa iconografia constituiu, nalguns casos, uma exigência dos
próprios professores responsáveis pelo programa decorativo. No parecer que redigiu
acerca da temática a adoptar para representar o «génio português», Manuel Lopes de
Almeida exarou indicações precisas. Atendendo a que se estavam representando

68

AUC, processo 120 da CAPOCUC - Execução

da estátua do Rei Dom Dinis. Não dispomos
de qualquer informação confirmando a ocorrência
da exumação.

figuras históricas, julgava necessário que o artista respeitasse a «exacta iconografia,
69

quando possível», e fosse rigoroso na «expressão histórica geral». Para o efeito, a

Flórido de Vasconcelos, «A estátua de Dom

João II», Diário de Coimbra, Coimbra, ano XXI,

Faculdade devia prestar aturada colaboração ao pintor.70 Este cuidado explica o

n.° 6762, sexta-feira, 23 de Fevereiro de 1951,

desagrado provocado pelo facto de Domingos Rebelo ter composto a rainha D. Amélia

pp. 1 e 5.

com um penteado que ela jamais usara.

70

AUC, processo 275 da CAPOCUC
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Os desvios à norma
Considerando como norma das artes plásticas da Cidade Universitária as obras
de Francisco Franco, António Duarte, Leopoldo de Almeida, Barata Feyo, Martins
Correia, Vasco Pereira da Conceição e Euclides Vaz, na escultura, e as de Severo Portela
223
Almada Negreiros, A Matemática desde

os Caldeus e Egípcios aos Nossos Dias,
c. 1970.

Júnior e Joaquim Rebocho, na pintura, os desvios à norma observaram-se sobretudo
nos trabalhos de João Abel Manta, Rogério Ribeiro, Almada Negreiros, Fernando
Conduto e Maria Manuela Madureira.
Como já verificámos, nos termos do projecto arquitectónico das instalações
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académicas, Alberto José Pessoa e João Abel Manta propuseram-se executar dois

Painel de azulejo de João Abel Manta,

painéis em azulejo policromado. Apesar de alguma hesitação ministerial, esse trabalho

relegado para o jardim das instalações

acabou por ser-lhes integralmente atribuído. A memória descritiva e a maqueta do

académicas por razões estéticas.
(NATCE.)

painel mais pequeno, previsto para a Rua Oliveira Matos, foram apresentadas em
Janeiro de 1959. Seguindo os trâmites habituais, o ministro das Obras Públicas
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solicitou o parecer da Junta Nacional da Educação, que chegaria três meses depois,

Fernando Conduto, escultura abstracta

devidamente homologado:

localizada no pátio dos edifícios da Física
e Química, 1971.

Independentemente da apreciação do azulejo, propriamente dito,
pondera a Junta Nacional da Educação a conveniência de não ser
colocado qualquer painel de azulejo no exterior do edifício a que se
destina, porquanto, dado o valor secundário do mesmo edifício, o

71

Parecer extraído do ofício enviado à CAPOCUC

referido painel prejudicaria, de certo modo, a monumentalidade e a

pela Direcção-Geral do Ensino Superior
e das Belas-Artes em 4 de Abril de 1959.
(AUC, processo 508 da CAPOCUC.)
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sobriedade da escadaria do conjunto arquitectural da entrada da cidade
universitária.71

A Junta Nacional da Educação, convidada a pronunciar-se sobre o aspecto
plástico, decide propor a supressão do painel, apesar de ele constar do projecto
superiormente aprovado. Foi isto que a CAPOCUC escreveu na contestação dirigida
ao ministro: «analisando o teor do referido parecer verifica-se que a entidade
consultada se desviou do assunto posto à sua apreciação, isto é, não se limitou a
julgar o elemento plástico em si, especialmente sob o ponto de vista interpretativo e
decorativo, mas sim a dar a sua opinião sobre o arranjo arquitectónico do local, que
anteriormente já tinha sido apreciado e aprovado por outras entidades superiores».72
As críticas sibilinas ao modernismo das novas instalações académicas, que
durante os anos anteriores correram nos meios oficiais, chegando ao ministro das
Obras Públicas, adquiriram no «pormenor» deste painel a única formulação oficial.
A distância à Alta não foi suficiente para evitar o confronto com o classicismo
monumental. Foi precisamente com base nesta preferência estilística e na proximidade
da sóbria e monumental escadaria, que a Junta Nacional da Educação reclamou a
supressão do painel, já que não podia embargar a construção do próprio edifício.
Uma vez que a execução dos azulejos já havia sido contratada, a Junta Nacional
da Educação aceitou a ideia de os montar «no interior» do edifício, desde que sofresse
«a revisão imposta pelas condições do ambiente». Mais enigmático, o ministro exarou
o seguinte despacho: «Tente-se encontrar solução mais sóbria para o problema.»
E essa foi o assentamento no jardim delimitado pelos três blocos, num muro construído
para o efeito.
A ruptura estética só chegou à Alta no final dos anos sessenta, com a tapeçaria de
Rogério Ribeiro, que escapou ao naturalismo e à narratividade explícita, e com os
frescos de Almada Negreiros, que, a despeito do extenso programa e da proliferação
de inscrições, sintetizou a presença humana e conferiu uma grande intensidade
cromática ao exíguo átrio do edifício da Matemática.
A maior cisão observou-se no imóvel da Física e da Química, já na década
seguinte, apesar da sua localização marginal. A escultura abstracta de Fernando
Conduto e o painel de azulejos de Maria Manuela Madureira (festejando a revolução
de 25 de Abril de 1974) acusam uma viragem que é também de natureza política.
Estas obras esboçam-se quando a CAPOCUC já havia sido extinta e quando, mesmo
dentro dos organismos do Estado, já eram patentes e talvez dominantes as críticas à

72

arte oficial dos anos quarenta e cinquenta.

(AUC, processo 508 da CAPOCUC.)

Informação de 30 de Abril de 1959.
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_7.____________________
Os monumentos a Camões
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Monumento a Camões, cerca de 1940.
À direita, a antiga Faculdade de Letras,
convertida em Biblioteca Geral.
(NATCE.)

A história dos monumentos a Camões em Coimbra começou no terceiro
centenário da sua morte. Eivados pelo patriotismo que animou a generalidade dos
festejos nacionais, os estudantes inauguraram em 8 de Maio de 1881 um monumento
concebido por António Augusto Gonçalves.73 Compunha-se de uma coluna de
mármore branco rematada por uma coroa de louros e de um leão de bronze. Na base,
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existiam várias inscrições: «A Luís de Camões», «Os estudantes de 1879 a 1881» e

Vista da Alameda de Camões com o

quatro versos do Poeta. Na face nascente: «Cesse tudo o que a antiga musa canta /

monumento ao Poeta, da autoria de
António Augusto Gonçalves, em 1930.
(Colecção António Ramires.)

Que outro valor mais alto se alevanta.» E na face poente: «Melhor é merecê-los sem
os ter/ Que possuí-los sem os merecer.»74 Para o instalar, escolheu-se o pequeno
espaço à direita da Porta Férrea, local hoje ocupado pelo acesso à Faculdade de Letras,
que passou a designar-se Alameda de Camões. Aqui ficou durante mais de sessenta
anos, até ao início das obras da Cidade Universitária. Depois de ajardinado, tornou-se
um lugar aprazível, sobranceiro à Rua do Cosme, onde Eugênio de Castro tinha casa,
e com uma vista ampla sobre a Baixa.
Este monumento foi destruído, mas de modo que a opinião pública julgasse
acidental. Na realidade, ele não se adequava ao discurso artístico predominante na
Cidade Universitária. Faltava-lhe o aparatoe a própria figuração de Camões. Os planos
delineados nos anos trinta ainda previam a manutenção da alameda e, provavelmente,
do monumento. Pelo contrário, todos os planos de Cottinelli Teimo, incluindo o
primeiro «ensaio de conjunto de massas», supõem a sua extracção. Em termos físicos,
a ameaça tornou-se notória em Setembro de 1943. A alameda foi entaipada e
convertida em depósito de materiais de construção. Os estudantes e conimbricenses
verificaram então a urgência de o transferir. Mas para onde? A decisão cabia ao
município. Reunida em 8 de Outubro de 1943, a Comissão de Arte e Arqueologia não
pôde pronunciar-se porque desconhecia o plano das obras da Cidade Universitária.
Contudo, era intenção sua mantê-lo nessa zona. Em Março do ano seguinte ainda não
se decidira qual o novo local. O interesse desvaneceu-se, enquanto se incrementavam
os trabalhos de construção da Faculdade de Letras. Sem protecção, o monumento foi
sendo conspurcado e cresceu a ameaça de um acidente que o destruísse. Durante
quatro anos, resistiu ao transporte de materiais, às demolições próximas e à abertura
de fundações, mas o desastre parecia não só provável como iminente. Em Junho de
1947, Carminé Nobre lembrou que ele estava prestes a perder-se, mas não foram
tomadas medidas. E a 24 de Julho do ano seguinte, o braço de uma grua caiu-lhe em
cima e partiu os elementos de pedra (a coluna e o plinto). Só então se procedeu à
desmontagem e ao transporte para lugar seguro. O leão ficou à guarda da Associação
Académica. A coroa de louros e a chave do cofre que existia na base, contendo uma

73
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mensagem do reitor à Academia e uma colecção de moedas de 1880, foram
encaminhadas para a abegoaria e depois para a biblioteca municipal. Do fuste não há
notícia. O cofre foi descoberto em 21 de Setembro de 1949 por trabalhadores
camarários.

A CAPOCUC não nutria qualquer apreço pelo monumento e não tencionava
reutilizá-lo. Uma homenagem escultórica a Camões sem que o Poeta se encontrasse
figurado constituía uma bizarria incompreensível não só para aquela comissão como
para a generalidade do público. Porquê um leão em vez de um busto ou de uma
estátua? Muitas pessoas consideravam o monumento insuficiente. Em 1940, uma
comissão presidida por António Garcia Ribeiro de Vasconcelos e da iniciativa da
Associação Académica, abriu uma subscrição pública para encomendar a Francisco
Franco um busto de Camões destinado ao Pátio da Universidade. O próprio Oliveira
Salazar julgou conveniente intervir directamente na questão. Em Março de 1944,
informou Maximino Correia que gostaria de ver erigido um novo monumento a
Camões «em que a arte suprisse a grandeza».75 O que algumas pessoas não estavam
dispostas a aceitar é que se lhe concedesse um lugar tão destacado como o Pátio da
Universidade. Entre elas contava-se Torquato de Sousa Soares, professor da Faculdade
de Letras, que em 1947 se envolveu numa polémica com Carminé Nobre.
Este articulista recusava que, estando o monumento a Camões em acelerada
degradação, se pensasse instalar uma estátua de D. João III naquele terreiro. Camões
era, na sua opinião, «o único português com categoria universal» que ali podia e devia
figurar. Em casual encontro no eléctrico, Torquato de Sousa Soares afirmou que o
75

Poeta não tinha lugar na Cidade Universitária porque nunca estudara em Coimbra.
Seria preferível colocá-lo na Portagem em vez do Mata Frades, responsável por uma
«lei monstruosa e iníqua».76
Quando o braço da grua se precipitou no solo parecia ter chegado definitivamente
ao fim o monumento erguido pela geração de 1880. Enganaram-se os que assim
pensaram, a começar pelos responsáveis da CAPOCUC, que, talvez conhecendo mal a
idiossincrasia conimbricense, julgaram que o assunto morreria depois de meia dúzia
de observações mais ou menos desalentadas na imprensa. Na realidade, foi o contrário
que aconteceu. Os lamentos não pararam, cresceram de intensidade, transformaram-
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Não estava em causa o valor artístico do monumento, mas a sua carga simbólica:
o patriotismo que inspirara os seus promotores, a figura excelsa do homenageado e a
identificação criada por gerações de estudantes. Na sessão da Assembleia Nacional de
31 de Janeiro de 1964, Augusto Simões juntou o seu lamento ao do Diário de Coimbra
pelo facto de não se ter «poupado o tradicional monumento a Camões, [...] cujo leão
de bronze tão conhecido era das gerações académicas». Este «doloroso menosprezo»,

228
Trabalhos de construção da Faculdade de
Letras, em meados dos anos quarenta.

afirmou o deputado, atingia a própria homenagem prestada pelos estudantes de
1880.77 Não existe portanto qualquer contradição no facto de as apóstrofes a favor da

Em primeiro plano, o monumento a

sua

Camões ainda intacto.

abonatórias da qualidade estética do trabalho de António Augusto Gonçalves. Deniz

preservação

serem

frequentemente

acompanhadas

de

menções

pouco

(NATCE.)

da Luz, sem qualquer contemporização, considerou-o um «aleijão execrável» em Abril
1943, quando ele ainda não corria perigo.78 No ano seguinte, estando a transferência
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Faculdade de Letras em construção e

na ordem do dia, o Notícias de Coimbra relegou-o para o estatuto de «modesto

monumento a Camões.

monumento».79 Para o Correio de Coimbra, era «pobre e singelo».80 E em 1964, a

(NATCE.)

finalizar um artigo reclamando a sua reconstrução, o Diário de Coimbra reconheceu
que não possuía «um valor artístico por aí além».81
O elevado estatuto simbólico do monumento a Camões, única fonte das críticas à
sua dispersão, foi também um dos principais obstáculos à escolha de um novo local.
A possibilidade de o colocar no Parque da Cidade, junto ao rio, desagradou à
Associação Académica. «Se material e juridicamente (?) ele pertence ao Município lembrava o jornal Via Latina de 4 de Março de 1950 -, espiritualmente pertence à
Academia!» Nessa medida, ele devia permanecer no seio da Universidade.
As razões alegadas pela Academia para reaver a posse do monumento pareciam
ser as mesmas que levavam a CAPOCUC e uma parte da Universidade a recusar que
fosse reerguido nas imediações do Paço das Escolas. Aparentemente, a CAPOCUC
alegava que ele não tinha «enquadramento no âmbito» da Cidade Universitária e que
«ficaria, portanto, ali deslocado».82 Faltar-lhe-ia decerto a feição monumental da nova
estatuária, mas o motivo principal relacionava-se com o seu cariz político. A geração
que o erguera não era apenas patriótica, era também republicana. Ora é precisamente
essa circunstância que subjaz às diversas posições em confronto, como se tornou claro
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na polémica travada entre Carminé Nobre e Torquato de Sousa Soares. O Diário de

Coimbra aludiu em 1964 à opinião dos que se opunham à sua reconstrução perto do
lugar original alegando que «o clima da Cidade Universitária lhe não é propício».
A palavra clima não significa apenas enquadramento monumental. Como vimos,
estava em causa a legitimidade de erguer (ou reerguer) um monumento a Camões na
Universidade, uma vez que ele jamais a teria frequentado!
Concluídas as instalações académicas da Praça da República, surgiu o alvitre de o
colocar no jardim interior. O IV centenário da publicação de Os Lusíadas parecia um
momento oportuno, mas nada se fez. Cumpridos cem anos sobre o levantamento do
monumento, as peças mantinham-se dispersas. Foi preciso esperar pelo dia 19 de
Junho de 1983 para que a longa reclamação produzisse efeitos.83 A reconstrução
realizou-se num espaço situado ao cimo da Couraça de Lisboa, ao lado do CADC,
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obtido graças à demolição de um prédio em tempos realizada pela CAPOCUC.

mencionada no artigo do Diário de Coimbra de

As partes em pedra apresentam pequeníssimas diferenças em relação ao original.

28 de Fevereiro de 1964, pp. 1 e 9, já citado.
83

A data precisa da reconstrução encontra-se

indicada por Carlos Santarém Andrade, «Vida e
morte da Alta de Coimbra (6)», A Tribuna de

Este monumento não era o único que evocava Camões em Coimbra. Menos
lembrada e menos amada, existiu uma estátua à entrada do Museu Machado de
Castro, retirada também durante as obras da Cidade Universitária. Representava
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Camões depois do naufrágio e fora esculpida por António Fernandes de Sá (1874-?).

Em Agosto e Setembro de 2005, procedeu-se à
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em 1902, nunca chegou a ser exposta por fugir ao cânone heroico. Em 1924, António
Augusto Gonçalves obteve o seu depósito a título precário no Museu Machado de
Castro.84 Uma fotografia publicada por A. da Rocha Brito no seu roteiro ilustrado de
Coimbra mostra-a em frente da porta da Igreja de S. João de Almedina.85

0 novo arranjo do Largo de S. João impôs a transferência das inúmeras lápides e
obras ali aglomeradas. A maioria encaminhou-se para o interior do museu, mas a
estátua foi remetida para o Parque da Cidade em Janeiro de 1951, aparentemente
com agrado geral. Não obstante, permaneceu aqui apenas durante sete anos.
Apesar de algumas pessoas terem diminuído a valia estética da obra de Fernandes de
Sá, ridicularizando-a até, para tristeza de António Augusto Gonçalves, levantou-se em
1957 um debate público sobre as inconveniências da sua localização. Nicolau da
Fonseca queria que ela continuasse no parque, embora em lugar de maior destaque.86
Cid de Eira propôs o Penedo da Saudade. Adolfo de Freitas preferia vê-la de novo
numa «pequena praceta da Cidade Universitária», para«lembrara nossa juventude o
que foi grande e portentoso Poeta da nossa Raça!»87
Em 13 de Setembro de 1957, a Comissão Municipal de Arte e Arqueologia
deliberou retirá-la do Parque da Cidade por considerar que o «seu estado de
conservação» era «muito precário».88 Daqui decorre que não poderia manter-se ao ar
livre. Redobrou então o interesse da imprensa. Diogo de Macedo publicou um artigo
no Diário Popular. O Despertar inseriu vários artigos durante o mês de Novembro.

A Voz do Calhabé lembrou que a estátua podia passar para o pátio interior do Museu
Machado de Castro ou para o Jardim Botânico. Em carta enviada a este mesmo jornal,
Albertino Marques defendeu que devia ser colocada «no Jardim Central do planalto
do poético Penedo da Saudade».89 Já no início de 1958, Nicolau da Fonseca reagiu
asperamente à opinião do Correio de Coimbra, que considerara «o monumento obra
de valor» mas inadequado para praças ou jardins devido ao seu «sentido
dramático».90
A troca empenhada de opiniões terminou em 22 de Fevereiro de 1958 quando,
na sequência da resolução tomada meses antes pela Comissão de Arte e Arqueologia,
a estátua de Camões depois do naufrágio\o\ transportada para o Museu Machado de
Castro.
Disperso o monumento e recolhida a estátua, Coimbra deixava Camões sem
qualquer homenagem pública permanente. Em 1957 a CAPOCUC diligenciou no
sentido de compensar essa falta. Depois de conversa mantida com Cristino da Silva,
Álvaro de Brée apresentou em 26 de Junho de 1957 uma proposta para executar os
modelos em gesso de duas estátuas com 4,50 metros de altura representando Luís de
Camões e Pedro Nunes. Curiosamente, a memória descritiva fora já redigida por
Cristino da Silva em meados do mês anterior. Elas localizar-se-iam no interior do
pórtico, com pilares de dezassete metros de altura, que uniria as Faculdades de
Medicina e de Ciências. Os feitos e a obra destas figuras seriam evocados numa
«composição decorativa» executada «em incisão no paramento de cantaria ou em
mosaicos de vidro, de tipo "Morano", constituindo um grande painel policromado».91
O projecto da CAPOCUC ficou por realizar. Os motivos relacionam-se decerto com o
facto de a sua colocação depender da conclusão dos edifícios em que se integravam e
da construção dos pórticos. Ora, os pórticos foram abandonados em final dos anos
sessenta e a Faculdade de Ciências conduiu-se apenas em 1975.
A ideia de erigir uma estátua a Camões não morreu, contudo, na opinião pública.
Em 1971, Manuel Bontempo lamentava que uma cidade com «tradições intelectuais»
como Coimbra não possuísse «uma estátua digna do glorioso Épico».92
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8.________________
Recepção estética e moral das artes
plásticas

230
Numídico Bessone, Vita, 1955. Pormenor.

231
Grupo escultórico da Biblioteca Geral,

Foi intensa a sensibilidade moral aos nus escultóricos da Praça da Porta Férrea,
mas escassas as opiniões escritas sobre a generalidade das artes plásticas da Cidade
Universitária. E, no entanto, a pintura e a escultura constituíam, tradicionalmente, o
campo por excelência das valorizações estéticas. Até ao início do século XX, o conceito

da autoria de António Duarte (1944-50).

naturalista de arte conduzia a considerações adjectivadas sobre a técnica, o tema, a

Os nus femininos da Praça da Porta Férrea

finalidade e a verosimilhança. O debate sobre o pudor parece ter abafado a dimensão

suscitaram muitos reparos de ordem

artística. Nas reacções escritas da comunidade académica, parcas e em geral expressas

moral.
(NATCE.)

num registo humorístico, dificilmente se encontra um sinal de apreço. Os jornais vertem
elogios formais. E os críticos nunca se interessaram muito.
O conservadorismo parece preponderar na Academia. O inquérito promovido
pelas Direcções-Gerais da Juventude Universitária Católica sobre a situação e a
opinião dos universitários em Março de 1964 revelou que 37,5% dos alunos de
Coimbra encaravam a arte como «um fenómeno destinado a realizar espiritualmente
o homem, no respeito devido aos valores morais», 29,4% como «um fenómeno
destinado a transmitir emoções capazes de produzir ou de acompanhar movimentos
de transformação social» e apenas 20,7% como «um fenómeno puramente estético
(a arte pela arte)»93. A escultura e a pintura de índole naturalista, apelando a um
classicismo

tido

como

intemporal,

parece

adequar-se

preferencialmente

ao

esteticismo, que colhe o favor de 1/5 dos alunos. A subordinação da arte à moral, cara
à maioria, não implicava também uma oposição liminar, excepto no caso dos nus.
O terço de estudantes que se revia numa arte social, imersa na contemporaneidade,
tenderia provavelmente a acentuar o carácter anacrónico e inócuo da generalidade
das obras já realizadas.
A pouca atenção registada centrou-se em Francisco Franco. A notícia da sua
contratação para executar a estátua de D. João III foi recebida com agrado pelo Correio

de Coimbra. A estátua de D. Dinis mereceu elogios e críticas. A revista Panorama
valorizou «as nobres e serenas interpretações» dos dois reis, enquanto João Falcato (e
com ele Flávio Vara) achou o D. João III «acachapado, monstruoso, enorme e feio».94
Maximino Correia reconheceu que a estátua de D. João III foi «muito discutida»
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imediatamente após ser colocada, mas atribuiu-lhe «real valor artístico»95.
Alexandre Alves Costa concede um merecimento diferente às duas estátuas régias,
preferindo a «magnífica estátua de D. João III» ao «fragilizado» D. Dinis.96
Os jornais da cidade referiram-se três vezes aos baixos-relevos de Numídico
Bessone para a Faculdade de Medicina. Em 16 de Setembro de 1954, o Correio de

Coimbra anunciou a encomenda e a 6 e 7 de Janeiro do ano seguinte o Diário de
Coimbra aludiu à visita de Manuel de Sá e Mello, de Cristino da Silva e de Arantes e
Oliveira ao atelier do escultor. Este último periódico valorizou a «concepção
artística» e a «grandiosidade» dos «dois baixos-relevos monumentais, cada um
deles com quatro por dois metros». É portanto rara e lacónica a receptividade
estética da imprensa.

A única tentativa de avaliação geral das artes plásticas encontra-se no roteiro
artístico de Pedro Dias e António Nogueira Gonçalves, onde se destaca a imponência
dos grupos de António Duarte, a imponência e elegância das esculturas de Barata
Feyo, o vigoróos relevos de Numídico Bessone, o cariz modernista dos baixos-relevos
de Angélico, a paleta colorida e o desenho forte de Joaquim Rebocho, o excelente

efeito do painel de azulejos de Maria Manuela Madureira e os «retratos deforma bem
realista, dentro da estética oficial vigente nos anos cinquenta», do fresco de Severo
Portela Júnior na Faculdade de Letras.97
Não foi por razões artísticas que as artes plásticas suscitaram as maiores atenções.
Os comentários escritos e verbais nasceram sobretudo de pruridos morais em relação
aos nus femininos. Os artistas conceberam-nos dentro do classicismo, mas muitos
espectadores reputaram-nos simplesmente impudicos. Serão as duas atitudes
contraditórias? A nudez apresenta, na verdade, uma dupla e paradoxal significação
iconográfica: pureza e autenticidade, por um lado; e paixão e libertinagem, por outro.
Francisco I, rei de França, que ordenou a realização de cópias de esculturas clássicas
famosas, parece que desfrutava o efeito excitante da nudez das estátuas sobre as
damas da corte.98
Uma parte significativa da comunidade universitária encarou com preconceito a
nudez artística patente na Praça da Porta Férrea, à semelhança aliás do que aconteceu
em Ponta Delgada, onde a visão dos órgãos sexuais de Adão na fachada nobre do
Palácio da Justiça provocou protestos contra a estátua de António Duarte. Reacções
ainda mais intempestivas se verificaram na Espanha franquista, já em 1969.
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A interpretação do corpo na arte dos regimes totalitários não é rigorosamente
uniforme. Na Alemanha e na União Soviética valoriza-se a figura do atleta, mas é
sobretudo na arte nazi que se observa o culto da beleza e da perfeição corporal.
Arno Breker e Leni Riefenstahl transmitem, através dos nus, uma ideia de pureza racial
a que os pintores e escultores estalinistas não aspiravam. Deste centramento no corpo
enquanto reserva de identidade provém a tendência dos pintores nazis para
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(Safo) localizada no patamar de acesso
a Faculdade de Letras, 1951. Pormenor.

valorizarem a dimensão erótica do nu, ausente na União Soviética, em Itália, na China
e, como é evidente, em Portugal e Espanha.
É abundante a presença de nus femininos nas artes plásticas da Cidade
Universitária. Basta observar os portões da Faculdade de Medicina para verificar esse
facto. No entanto, os seios desnudos nos baixos-relevos e na pintura não parecem ter
incomodado ninguém. O problema colocou-se em relação às estátuas. As obras de
Vasco Pereira da Conceição são de pequena dimensão e não acentuam o volume dos
seios. O contrário acontece na Praça da Porta Férrea e tanto bastou para ofender a
moral de algumas pessoas, ao ponto de a CAPOCUC ter ordenado um desbaste no
busto de Safo.
Observe-se que o nu integral é muitíssimo raro. Só Martins Correia, na alegoria à
botânica, foi um pouco mais longe neste ponto. Em geral, os artistas tiveram o cuidado
de tapar a zona genital (a profusão de panejamentos com esse fim nos baixos-relevos
dos portões da Faculdade de Medicina é quase obsessiva) e, em muitos casos, de
disfarçar os seios com túnicas.
O problema moral das artes plásticas colocou-se unicamente por causa da
estatuária da Praça da Porta Férrea, sobretudo da figuração de Safo, uma das primeiras
a ser instalada. A colocação posterior dos grupos de António Duarte e de Leopoldo de
Almeida «actualizou» o problema, sem o modificar. Salvador d'Eça Barata Feyo não
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esperaria, decerto, um tal clamor contra a alegada indecência da sua estátua.
No entanto, os problemas começaram logo que a figura foi assente. Algumas «almas
pudibundas», como refere Alberto Vilaça, ofenderam-se «com as seminuas e
avantajadas formas femininas» e reclamaram a sua retirada.99 Entre elas, contavam-se
os professores Amorim Girão e Damião Peres. Em conversa com alguns estudantes,
entre os quais Alberto Vilaça, o reitor Maximino Correia lamentou-se das pressões a
que estava sendo sujeito:
Não me largam por causa das estátuas da Faculdade de Letras. Até
cartas me escrevem. O Dr. Amorim Girão, enfim... Mas pessoas de alta
craveira intelectual como o Dr. Damião Peres!100
Aristides de Amorim Girão escolheu mesmo o acto de inauguração do imóvel da
Faculdade de Letras, ocorrido em 22 de Novembro de 1951, para demonstrar
publicamente a sua reprovação. No discurso que proferiu como director deste
estabelecimento, partilhou das críticas à arquitectura, mas preferiu acentuar os
«reparos, não já ao edifício em si, mas à frescura de algumas adjacências, deveras
lamentando que o estatuário não tenha conseguido materializar em pedra a alta
espiritualidade que deve ser timbre de uma escola digna deste nome»101.
Maximino Correia respondeu no relatório de 28 de Março do ano seguinte.
Reconheceu que as estátuas de Barata Feyo suscitaram «várias apreciações
discordantes, sem que entretanto se reconhecesse qualquer razão aos que
depreciativamente lhes referiam. Facilmente se demonstrou aos hipercríticos concluiu o presidente da CAPOCUC - que nem a Arte nem a Moral foram ofendidas
com tais manifestações.»102
Os estudantes reagiram com humor, talvez a forma menos desejada de recepção,
tratando-se da arte de Estado de um regime autoritário. O riso tem um efeito
dissolvente sobre a grandiloquência, aniquila os objectivos políticos e ideológicos.
Não por acaso, Robert Harris, no romance Fatherland\ construído sobre a hipótese de
que Hitler venceu a guerra, alude à troça que nos anos cinquenta se faria da grandeza
das estátuas deThorak. «Chamavam-lhe Thorax» devido às «figuras hercúleas, com
troncos enormes». «O senhor professor não recebe visitas hoje, está a trabalhar na
orelha esquerda do cavalo!»103
O humor derramado pela academia parece participar deste espírito de irrisão.
Sugeriam que o escultor «estava para vir a Coimbra, munido de escopro e martelo, e
de noite para evitar o escândalo, desbastar ao menos um tanto aqueles mais
específicos volumes que - com os das outras estátuas que depois ornaram a também
nova e fronteira Biblioteca Geral - viriam a fazer surgir o espontâneo topónimo de...
Largo das Mamudas.»104 Este foi apenas um dos epítetos criados para designar a
Praça da Porta Férrea. Passou a ser conhecida também por Via Láctea, assim chamada
pelos académicos, segundo o Diário de Coimbra, por causa dos «grupos escultóricos
que figuram na fachada da nova Biblioteca, onde as figuras femininas ostentam nus
os seios que, no dizer espirituoso dos rapazes, chegavam para alimentar uma casa de
família».105
Em O Doutor de Coimbra (Um auto coimbrão), publicado por Ercília Pinto em
1957, ainda ecoam as resistências morais. O repúdio da nudez insere-se numa crítica
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veemente à degradação dos costumes, expressa por «um velhote, restos de boémio,
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que aparece, exclamando para a plateia»:106
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Ali vêm dois de Direito:
Ela de delgada cinta
Ele de corpo bem feito.
E já vêm de braços dados,
Sendo só namorados...
233

Estátua de D. Dinis, da autoria de
Francisco Franco. Fotografia obtida antes
da construção da Faculdade de Ciências.
Ao fundo, a Biblioteca Geral e a Porta
Férrea.
(NATCE.)

A questão parecia séria para o católico Correio de Coimbra que, ao noticiar a
encomenda de dois baixos-relevos a Numídico Bessone para a Faculdade de Medicina,
fez votos para que saíssem «mais felizes que suas vizinhas estátuas da futura
Biblioteca», da autoria de António Duarte.107 Mas uma grande parte dos alunos
continuava a encará-las como motivo privilegiado de brincadeiras. Flávio Vara, num
pequeno livro contra a praxe publicado em 1958, destacou, entre as melhores partidas
alguma vez levadas a efeito pelos estudantes de Coimbra, «o espectáculo que certo
dia ofereceram as estátuas da Faculdade de Letras ao aparecerem todas vestidas de

soutiens».m
Se as esculturas de Barata Feyo foram, desde o primeiro momento, sujeitas a
manipulações humorísticas de sentido, isso ficou a dever-se em parte à ausência de
identificação. Para a generalidade dos espectadores, elas apresentavam-se sem
identidade. A zombaria, além da sua origem moral, preenchia um vazio. O fenómeno
estendeu-se às inexplicáveis esferas que rematam a escadaria monumental. Raul Lino
107

Correio de Coimbra, Coimbra, ano XXXIII,

n.° 1645,16 de Setembro de 1954, p. 4.
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Flávio Vara, O Espantalho da «Praxe»

Coimbrã. Lisboa, [Edição do Autor], 1958, p. 58.
109

Cristóvão de Aguiar, Relação de Bordo

(1964-1988). Diário ou nem tanto ou talvez

acentuou a sua inutilidade num parecer relatado em 1958. Por sua vez, os estudantes
foram mais adiante e apresentaram duas «explicações»: seriam os testículos do
Adamastor ou da estátua de D. Dinis, que se encontra logo atrás.109
Se é nos modos de recepção que se observa o poder da arte (quer dizer, o seu
sucesso artístico e ideológico) e se é nas artes plásticas que se veiculam os conteúdos

muito mais. Lisboa, Campo das Letras, 1999,

mais precisos, a reacção escrita dos estudantes, os principais destinatários, sugere um

p. 363.

irremediável distanciamento.
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Palavras finais
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_1.________
Arte e ideologia
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Praça da Porta Férrea, ladeada pela
Biblioteca Geral, Paço das Escolas
e Faculdade de Letras.
(NATCE.)

A ideia de remodelar as instalações da Universidade desenvolveu-se dentro da
convicção de que a acrópole prefigurava uma cidade universitária e que esta
potenciava as virtualidades de Coimbra «para a meditação e para o estudo», como
escreveu José Ramos Bandeira.1 Do ponto de vista do Estado, esta era também a
forma mais adequada de isolar e controlar a comunidade estudantil e, através das
opções urbanísticas, arquitectónicas e estéticas em geral, influenciá-la do ponto de
vista ideológico. Poder-se-ia dizer, adoptando uma referência à Cidade Universitária
de Roma expressa pela Revista Nacional de Arquitectura de Madrid, comprada pela
comissão de obras cerca de 1942, que o objectivo principal era: «Criar espírito (moral
e arquitectónico) de ordem na autoridade e de autoridade na ordem.»2
O arranque do projecto, em 1934, está intimamente ligado a um artigo
doutrinário de L. Cabral de Moncada, publicado n' O Século, que defendia que as
cidades universitárias, enquanto organização corporativa do ensino superior, eram,
«na sua essência, uma fórmula moderna desta "institucionalização", com corpo e
alma próprios, de todas as superiores actividades que o Estado dirige e coordena no
sentido de uma realização de valores».3
Ao apontar a ideologia subjacente à arquitectura «oficial» dos regimes
autoritários, entramos num campo difícil que, para ser bem avaliado, deve ser
confrontado com a realidade dos regimes liberais. No capítulo I, procurámos
fundamentar a existência de uma corrente arquitectónica essencial no século XX, com
uma validade muito ampla em termos geográficos e históricos: o classicismo
monumental. Ao mesmo tempo, tentámos enunciar as suas especificidades dentro
dos regimes «totalitários» e explicar a sua coexistência com outros modelos
arquitectónicos, nomeadamente o vernáculo.
O estudo da Cidade Universitária de Coimbra confirmou a diferenciação de
modelos, apesar da supremacia do classicismo monumental, e trouxe para primeiro
plano, graças ao debate entre Cottinelli Teimo e o Conselho Superior de Obras Públicas,
as divergências existentes dentro do Estado Novo quanto à importância do
nacionalismo arquitectónico e aos meios de o alcançar. A influência do classicismo
monumental observa-se na severidade dos edifícios, nas vastas perspectivas urbanas,
na simetria, na ortogonalidade, no uso de pilastras, pórticos e arcadas, que nalguns

1J.

Ramos Bandeira, Cidades Universitárias.

casos não passaram do papel. Mas, olhando com mais atenção, vemos Cottinelli Teimo,

Extracto de uma conferência... Coimbra, 1943,

que tão asperamente respondeu aos intuitos nacionalizadores do Conselho Superior
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de Obras Públicas, e Cristino da Silva, que preservou a ortodoxia monumental,
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modelos ruralista e «português suave». Esta diferenciação de modelos arquitectónicos
constitui uma das chaves para compreender a Cidade Universitária de Coimbra, a
arquitectura do Estado Novo e a dos regimes autoritários e totalitários em geral.
A ideologia aflora também nas artes plásticas. Alguns dos artistas mais
representativos do Estado Novo, sobretudo escultores (Francisco Franco, Leopoldo de

Almeida, Barata Feyo, António Duarte e Canto da Maia), produziram uma
uniformidade estética e iconográfica assinalável. O naturalismo alegórico da
estatuária, a figuração de um panteão cultural e patriótico nos relevos e nos murais da
Faculdade de Letras e a representação da história e de grandes vultos da medicina e
da matemática nos edifícios destas duas ciências configuram um demorado e
consagrante olhar sobre o passado. Registem-se, contudo, três ou quatro excepções
notórias, nomeadamente a escultura abstracta de Fernando Conduto, uma tapeçaria
de Rogério Ribeiro e os painéis de azulejo de João Abel Manta (nas instalações
académicas) e de Maria Manuela Madureira (alusivo à Revolução de 25 de Abril de
1974, no auditório da reitoria).
A palavra propaganda, hoje conotada com intuitos de persuasão e de
manipulação, tem sido aplicada à arte da generalidade dos regimes ditatoriais
posteriores à I Guerra Mundial. Alguns autores aceitam por isso a expressão arte de

propaganda e mesmo a de arte totalitária. Ora, entre a noção comum de arte
(orientada para a verdade, a beleza e a liberdade) e os conceitos de propaganda e de
totalitarismo (definidos pela manipulação e pela intimidação) existe um paradoxo
aparentemente insanável. Convém contudo recordar que os intuitos de propaganda
religiosa se encontram presentes na arte barroca e que qualquer obra de arte exprime
um conjunto de valores, uma determinada visão do mundo, ou seja, uma ideologia.
As objecções postas ao uso daquelas expressões encerram uma forte convicção
filosófica sobre a finalidade da arte, mas o inabalável apoio dos Estados ditatoriais a
uma arte promotora da sua legitimidade e dos seus valores e a correlativa prática
censória talvez legitimem o seu uso, independentemente da convicção com que os
artistas serviram a ortodoxia política.
Um dos debates mais interessantes travado em surdina em torno do incremento
de uma política do Espírito respeita precisamente à legitimidade de o Estado impor
uma orientação artística e uma mundividência. As oscilações entre o estrito
individualismo e os direitos do Estado (confundido ou não com a Nação) remetem
tanto para diferente conceitos de arte como para programas políticos e ideológicos
radicalmente diversos. A discussão que se possa fazer da arte no Estado Novo não
pode, por esse motivo, restringir-se aos aspectos estritamente estéticos. As hesitações
e paradoxos da política artística do Estado Novo compreendem-se melhor à luz das
dificuldades em definir as suas incidências ideológicas. O estudo dos mecanismos de
controlo das artes e dos artistas na Cidade Universitária de Coimbra mostrou uma
complexa teia de influências, nem sempre consonantes, mas onde a dependência dos
artistas em relação às encomendas do Estado levou não só a obedecer a um padrão
oficial mas frequentemente a antecipá-lo.
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2._________________________
A Cidade Universitária de Coimbra
e o imaginário
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A construção da Cidade Universitária de Coimbra entende-se à luz das

Vista geral de Coimbra.
(NATCE.)

indesmentíveis necessidades escolares e das conveniências políticas do Estado Novo,
mas restaria ainda obscura se não tivéssemos procurado explicar de que modo esta
«ansiedade de progresso» (afirmada por Alberto Sá de Oliveira, presidente da Câmara
Municipal de Coimbra, em 1949 e 1951)4 se articulou com o sempre indefinido mas
constantemente reafirmado «espírito coimbrão».
Apesar de uma primeira comissão especial ter começado a estudar a remodelação
dos espaços escolares em 1934, o projecto nasceu politicamente, para o País, três
anos depois, por intermédio do prefácio de Salazar ao segundo volume dos Discursos

e Notas Políticas. Numa página apenas, o presidente do Conselho esboçou um plano
e uma ideologia. O seu desejo de converter a Universidade numa cidadela, isolada dos
quarteirões residenciais, abrindo perspectivas sobre o rio Mondego e as encostas
verdejantes, remete directamente para o estereótipo bucólico de Coimbra, de profunda
repercussão nacional.
O elogio de Coimbra, exacerbado pelo sentimentalismo romântico, banalizou as
ideias de irreverência estudantil e de tranquilidade e beleza da cidade e arredores.
Na transição para o século XX, enquanto se consolidava a unanimidade acerca de
uma poética coimbrã, assistiu-se à apropriação ideológica do seu alegado espírito
conservador e ruralista. Em 1921, as circunstâncias incitaram Afonso Lopes Vieira a
elevá-la a arquétipo nacional e, indi recta mente, a fonte de virtudes. Alguns anos
depois, escrevia no Guia de Portugal: «Contemplando Coimbra dos eirados de Santa
Clara ou do sítio mais propício da Quinta das Canas, o viajante, se for português,
reconhecerá que está vendo a mais fina, a mais pura, a mais nacional das paisagens
do seu País».5 As adjectivações de inúmeros autores e, em particular de Salazar no
referido texto, acentuam a harmonia intrínseca de Coimbra, propícia aos poetas e
estudiosos e à formação da juventude.
Na década de vinte, enquanto os ideais conservadores erigiam Coimbra no altar
da Pátria, no pólo oposto reduziam-na a uma cidade fechada e passadista.
4
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novíssima à categoria de lugar-comum, lamecha e piegas por excelência, indigno
portanto de ocupar ou comover mentalidades e sensibilidades mais evoluídas que as
nossas».6 Dezasseis anos decorridos, Miguel Torga, observando o mesmo fenómeno,
porventura ainda mais acentuado, teceu violentas considerações sobre o «lirismo
beócio», esse endémico «sentimentalismo de meia-tigela» que se convertera em
estereótipo de Coimbra.7 Confirmando parcialmente o processo redutor a que estava
sendo sujeito o imaginário de Coimbra, José Maria Viqueira, professor espanhol da

Faculdade de Letras, no seguimento de anteriores afirmações, sublimou em 1964 a
corrente mitificadora, convertendo o paisagismo foldorizante em essencialismo

nacionalista. Quer dizer: colocou Coimbra no centro de uma identidade nacional
exacerbada, una e intemporal.8
Ora, tudo isto emerge do texto fundador de Salazar, sobretudo quando se refere
ao desejo de «isolar a colina sagrada, só activa para o estudo na doce e calma
atmosfera coimbrã» e de destruir o Observatório Astronómico do Terreiro da
Universidade «para deixar intacto aos oihos encantados o panorama maravilhoso do
Mondego, das Lágrimas, da quinta das Canas, do Seminário, das encostas de tristes
oliveiras, com a serra no horizonte longínquo». Neste aspecto, os princípios
urbanísticos propostos por Salazar enraízam num estereótipo romântico de Coimbra.
Mas isso não significa que os tradicionalistas se tenham revisto na Cidade Universitária
de Coimbra.
Nos anos quarenta, sem capacidade para defender o valor histórico dos
conjuntos urbanos, muitos autores encetaram a defesa da velha Alta unicamente
sob o signo do imaginário académico. Para se defender do progressismo exacerbado,
a Alta contava apenas com a sua aura romântica, banalizada em certos tópicos
como a irreverência estudantil e a tranquilidade e beleza da cidade e arredores.
Os poucos críticos da Cidade Universitária, incapazes de argumentar em termos
patrimoniais, retraíram-se no mero saudosismo: choravam as demolições sem
conseguirem contrapor o valor do imaginário à ideologia dos benefícios materiais.
Isso verificou-se sobretudo com os antigos alunos, que viram desaparecer, de forma
abrupta, espaços aos quais votavam um grande afecto. António Cabral, estudante
de Coimbra entre 1879 e 1886 e ministro nos últimos anos da monarquia, revelou
um desalento total ao prefaciar, em 7 de Dezembro de 1945, a segunda edição do
seu livro de memórias académicas:
Por todas aquelas ruas estreitas, agora talvez embaraçadas pelo
entulho, passei e corri centenas de vezes; em algumas daquelas casas,
hoje demolidas, conversei com exuberância e ri com alegria. Havia então
ruído e ar, onde, a esta hora, certamente só haverá silêncio e pó.9

________________________ 3.
0 património como propaganda

As demolições realizadas na Alta durante a década de quarenta revelaram,
eloquentemente, que a política patrimonial do Estado Novo estava sobretudo ao
serviço da propaganda. O conceito predominante de património não incluía a
arquitectura tradicional, muito menos a urbana, mas valorizava muito os edifícios
8

religiosos e militares. Seria de esperar, por isso, que as demolições se detivessem ao
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que as demolições na Alta ficaram em parte a dever-se ao carácter propagandista da
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Duarte Pacheco ao integrar um arquitecto da Direcção-Geral dos Edifícios e
Monumentos Nacionais na comissão administrativa, implicou-o nas decisões mais
controversas e ficou com argumentos (aliás desnecessários) para prescindir dos
pareceres daquele organismo e da Junta Nacional da Educação. Havia na área da
Cidade Universitária monumentos classificados e outros que, naquela época,
mereciam a atenção patriótica do País. No entanto, enquanto os políticos e os jornais

236
Colégio de São Pedro: fachada voltada
para o Terreiro da Universidade.
* (NATCE.)

enalteciam as apaixonadas reintegrações dos castelos e, em geral, a intensa actividade
restauradora, em Coimbra assistiu-se ao arrasamento da base de uma torre de
menagem do castelo de Martim de Freitas, da Igreja de S. Pedro, de um arco do
aqueduto quinhentista, de quatro colégios e de vestígios arqueológicos pré-pombalinos. Porquê? Porque, nesta circunstância, conveio mais ao regime afirmar a
sua capacidade empreendedora do que invocar as glórias passadas. A defesa do
património encontrava-se instrumentalizada pela ideologia. Em 1944, o próprio
Salazar se encarregou de instruir a CAPOCUC no sentido de instalar os serviços
universitários «mesmo com prejuízo da restauração de coisas antigas».10 Estas
determinações subjugaram totalmente o arquitecto dos Monumentos Nacionais,
Baltazar de Castro, que se atreveu a emitir um parecer segundo o qual a base da torre
medieval «não tinha interesse histórico e [...] podia ser demolida sem prejuízo para o
Património Histórico e Arqueológico do País»!11
As demolições assentaram no quase unânime desprezo votado à arquitectura
tradicional e na incompreensão do valor do aglomerado urbano. O plano de erigir uma
cidade universitária na Alta nasceu num período de franco crescimento urbano e,
sobretudo, em que os ideais de desenvolvimento faziam olhar sem complacência os
quarteirões degradados e os arruamentos tortuosos. Depois do súbito crescimento
resultante da instalação definitiva da Universidade e da longa imobilidade dos séculos
XVII a XIX, Coimbra começou a despertar em final de Oitocentos. Beneficiando da
adopção do sistema de transporte de tracção eléctrica, encetou, após a implantação
da República e, em particular, na década de vinte, um continuado alargamento que
veio romper definitivamente com os limites estabelecidos no século XVI.
O incremento da população e da área urbana excitou nos conimbricenses o desejo
de remodelar os bairros antigos, considerados, à luz da ciência, zonas insalubres,
miasmáticas e propiciadoras de vícios morais. Depois do alargamento da Rua do
Coruche em 1858 (que deu origem à actual Rua do Visconde da Luz), sucederam-se a
partir de 1891 inúmeros projectos de remodelação da Baixa. Acicatadas pela imprensa
local, que reclamava com veemência a transformação total desta vasta área, as
autoridades municipais tentaram aplicar uma estratégia de arrasamento global que,
nalguns casos, nem a Igreja de São Bartolomeu poupava. Em 1949, o Diário de

Coimbra não hesitava em apoiar esta última ideia com a justificação de que «o local
onde está o inestético templo ficaria desafrontado de maneira a permitir mais fácil
acesso à Praça do Comércio»12.
Estava-se perante uma autêntica «superstição de progresso»13 que, em face da
perspectiva de uma cidade higiénica e rectilínea, banhada pelo sol e atravessada por
automóveis, olhava os arruamentos tortuosos e alguns monumentos antigos como
entraves à modernização urbana e ao aperfeiçoamento social. Mesmo os defensores
do património tardavam a actualizar os seus conceitos operatórios. Abel Urbano, que
vituperou precisamente «o natural vandalismo dos homens, exacerbado por a
10

AUC, actas das reuniões da CAPOCUC, reunião

de 4 de Abril de 1944.
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excedentes de propostas e informações diversas.
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Diário de Coimbra, n.° 6184, terça-feira,

12 de Julho de 1949, pp. 1 e 4. Sublinhado nosso.
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Expressão usada por Abel Urbano, «Em defesa

superstição do Progresso», não se coibiu de propor com insistência o arrasamento da
Baixa e alguns restauros arquitectónicos contestáveis e, sobretudo, segundo princípios
desactualizados.
Foi talvez inesperadamente, atendendo às reclamações mais insistentes da
opinião pública, que as demolições sistemáticas se realizaram na Alta. Mas a sua
aceitação resultou, em grande medida, da longa campanha contra os arruamentos
heteróclitos da Baixa, que aliás durou até aos nossos dias. As críticas que nas décadas

dos monumentos de Coimbra. I) - Restos da
cerca medieval da cidade», Gazeta de Coimbra,
Coimbra, 16 de Janeiro de 1943, pp. 1 e 2.
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seguintes visaram a destruição do património, presentes na própria Assembleia
Nacional em 1956, coexistiram longamente com as apóstrofes a favor do

desventramento da Baixa. Isso ocorre em 1969 no Diário de Coimbra, que na mesma
página assume as duas posições, hoje tão paradoxais.
Nem os políticos nem a Universidade conceberam, em tempo útil, a possibilidade
de construir uma cidade universitária de raiz. Apesar de algumas vozes sugerirem nos
jornais essa hipótese e de, possivelmente, o próprio Duarte Pacheco a ter considerado,
ninguém se atreveu a colocar em causa a localização tradicional. Nem isso fazia
sentido depois de a comunidade universitária ter encetado, em 1934, uma luta pela

remodelação das instalações, partindo do princípio de que, por contraposição a Lisboa,
Coimbra era uma cidade universitária avant la lettre, bastando integrar mais três ou
quatro edifícios e proceder a algumas obras para completar o que os séculos haviam
naturalmente criado. Assim, a manifesta carência de espaço, sentida desde o início do
empreendimento, conduziu apenas ao alastramento das demolições e não, como hoje
somos tentados a supor, a discutir a localização da Cidade Universitária.
Os relatórios das duas comissões que laboraram entre 1934 e 1940 previam a
preservação dos edifícios públicos mais importantes, nomeadamente os Colégios de
S. Boaventura e dos Lóios, limitando-se a propor novas construções nos espaços
abertos pelas demolições dos quarteirões residenciais. Cottinelli Teimo, depois de um
estudo inicial, transformou a demolição em desaterro e não poupou nenhum imóvel dentro
da área reservada. E só a lentidão dos trabalhos e a oposição do ministro Eduardo de
Arantes e Oliveira impediram que o seu sucessor, Cristino da Silva, estendesse o
arrasamento para sul do Pátio da Universidade, para o Bairro Sousa Pinto e para o
espaço que medeia entre as escadas monumentais e a Quinta de Santa Cruz.

________________________ 4.
Recepção política da
Cidade Universitária de Coimbra

Em Portugal, apesar de alguns apelos nesse sentido, não existiu um enquadra
mento totalitário da actividade artística. Mas isso não impediu Salazar de criar um
órgão de propaganda que, coadjuvado pela selecção operada nas encomendas
estatais, procurou orientar as manifestações literárias e plásticas. No entanto, assim
como muitos artistas se aproximaram voluntariamente do modelo estético «oficial»,
as próprias individualidades e instituições do regime agiram por vezes de modo
desconcertado. Na Cidade Universitária de Coimbra entraram mesmo em confronto.
Referimo-nos ao interessante debate entre Cottinelli Teimo e o Conselho Superior
de Obras Públicas a propósito da expressão estética do edifício da Faculdade de Letras,
em 1945. A discussão, muitíssimo reveladora, evidenciou, entre outros aspectos, a
existência de várias correntes dentro da habitualmente designada «arte do regime», a
durabilidade e as insuficiências teóricas dos propósitos de reaportuguesamento da
arte e as resistências à arquitectura monumental. O relator do parecer do Conselho
Superior de Obras Públicas, Rodrigues de Carvalho, centrou as críticas no
despojamento decorativo da fachada e sugeriu a sua harmonização «com o ambiente
e tradições locais»,14 um lugar-comum insubsistente, como se encarregou de provar
Cottinelli Teimo apelando a noções caras ao modernismo, como o primado da planta

14

e da função.

de Letras.

AUC, processo 156 da CAPOCUC - Faculdade
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A imposição do modelo monumental, defendido por Cottinelli Teimo, teve de
vencer as resistências dos que reclamavam o reaportuguesamento da arquitectura.
No relatório da visita de estudo a Itália, em 1946, presumivelmente da sua autoria,
recusou o mimetismo da «reprodução arqueológica» em benefício da expressão
arquitectónica contemporânea. Já em meados da década de trinta, Cottinelli Teimo
demonstrara o seu desdém pelo «falso pitoresco» em benefício da «verdade nua e
237

crua» do caixote, desde que possuindo a necessária imponência.15 A conciliação com

Demolições no Largo da Sé Nova.
(NATCE.)

o Paço das Escolas dar-se-ia ao nível dos materiais, das proporções e da dignidade e

nobreza conferidas aos novos imóveis.16
Coerente com a sua ideologia, o Estado Novo (à semelhança do que vimos em
relação a outros regimes autoritários e totalitários) usou o monumentalismo para
afirmar o seu poder e as soluções regionalistas e historicistas para exprimir a ruralidade
e o nacionalismo. Dois objectivos e duas fórmulas que se encontram na Cidade
Universitária de Coimbra. Nas franjas de uma estudada grandiosidade, aflorou o estilo
«português suave», visível, por exemplo, no projecto da casa de habitação para o
director do Observatório Astronómico (da autoria de Álvaro da Fonseca, em 1950) e,
de um modo mais prosaico e também significativo, na remodelação da casa do
jardineiro do Jardim Botânico (1948).
A reacção dos alunos e conimbricenses à Cidade Universitária também merece
um comentário. É difícil decidir a influência das convicções políticas sobre essa reacção,
mas tudo indica que não foram o factor decisivo. Claro que os adeptos do plano
incluíam Salazar e o regime nos elogios, mas já o inverso não parece acontecer.
António Macedo, um opositor ao Estado Novo, na conferência proferida em 1945,
convidou os estudantes a não chorar as demolições porque das ruínas nasceria «uma
cidade universitária moderna, ao serviço do Homem e da Cultura».17
Se analisarmos a imprensa de Coimbra do pós-guerra, influenciada pelos quadros
do PCP, mantém-se a mesma ideia. Foi aliás imediatamente após assumir a direcção
do Diário de Coimbra que Deniz Jacinto, comunista militante e mais tarde deputado
pelo MDP à Assembleia Constituinte em 1975 e 1976, tomado por algum
messianismo e pela visão de edifícios grandiosos, apenas objectou com o problema
das expropriações e dos realojamentos. Do mesmo modo, a ponderação cautelosa das
consequências económicas e sociais, expostas na Gazeta de Coimbra em Dezembro
de 1942, não se acentuou sob a influência comunista. Paradoxalmente, o influxo
renovador das ideias de esquerda, propiciou alguns ataques, mais ou menos irónicos,
aos saudosistas, amantes das «vielas tortuosas e românticas».18
E é assim que, de forma menos surpreendente do que poderia parecer,
encontramos dentro das correntes conservadoras algumas das mais aceradas críticas
à demolição da Alta. Referindo-se à corrente de opinião que defendia a construção de
uma Cidade Universitária de raiz nos arrabaldes, o presidente da Câmara Municipal
Alberto Sá de Oliveira comentava, aos microfones da Emissora Nacional, em 5 de
Novembro de 1949, que «nem sempre os tradicionalistas eram os menos
revolucionários, no desejo de desintegrar a Universidade do seu ambiente tradicional».
A consciencialização gradual da perda de importante património erudito suscitou
uma reacção de maior firmeza. Mas os seus intérpretes não se distinguiam pela
orientação política. Ao contrário do que muitos conimbricenses hoje pensam, Bissaya
Barreto, além de não ter apoiado a construção da Cidade Universitária, foi talvez o seu
crítico mais assumido e pertinaz. E enquanto a esquerda tardava a situar politicamente
a Cidade Universitária, na Assembleia Nacional, em 1956, o deputado Abel de Lacerda

15 Cottinelli Teimo,

Os Novos Edifícios Públicos.

Lisboa, 1936, pp. 24-25.
16 AUC, processo 112A da CAPOCUC -

Da Academia do meu Tempo

aos Estudantes de Amanhã. Porto, 1945, p. 15.
18 João Ruas, «Prazer de construir»,

Gazeta de

Coimbra, n.° 4756, 21 de Outubro de 1944, p. 1.
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medieval, escultura e frescos únicos no País».
Em contrapartida, embora se encontre esquecida qualquer manifestação

Relatórios.
17 António Macedo,

considerava imperdoável a destruição, com dinamite, de «trechos de arquitectura

generalizada de desagrado (sinal de que a maioria da cidade, se não apreciou a obra,
aceitou ao menos, resignadamente, a decisão governamental), os proprietários e
inquilinos directamente visados pelas expropriações, alheios a qualquer intuito político,
dirigiram diversas exposições escritas a Oliveira Salazar e a Duarte Pacheco. Espoliados

dos seus prédios por valores com frequência inferiores aos da matriz predial e da
clientela constituída pelo meio académico, proprietários, comerciantes e industriais
apresentaram vários protestos colectivos. Num deles, redigido pelo advogado Sousa
Martins e tendo como primeiro subscritor Bissaya Barreto, chegou a acusar-se o Estado
de «indevido locupletamento repelido pela moral e pelo direito». Havia razões fortes
para o afirmar. O sistema de arbitragem das indemnizações, sem possibilidade de
recurso aos tribunais, permitiu as maiores manipulações, assentes no conluio entre os
árbitros do Estado e no uso de violência psicológica. Foi este sistema que permitiu
expropriações por valores irrisórios e que calou os protestos das vítimas, baixando
imenso os custos iniciais da Cidade Universitária e acelerando o início das obras.
Assim, nem as reacções à Cidade Universitária foram determinadas pelas ideias
políticas e ideológicas, nem, muito menos, as maiores críticas provieram da esquerda.

____________________ 5.
Os críticos e a Universidade
subordinada

Foi a delapidação patrimonial que levou o historiador de arte Vergílio Correia,
admirador da arquitectura nazi e espectador silencioso de grande parte das
demolições, a reagir impetuosamente contra a actividade da Direcção-Geral dos
Edifícios e Monumentos Nacionais. Poucos meses depois, em final de 1944, coube a
António Nogueira Gonçalves apontar o extravio de «valores artísticos ou
arqueológicos apreciáveis» durante as demolições. Estas opiniões não vinculam,
porém, a generalidade do corpo docente, que revelou opiniões muito diversas.
Anselmo Ferraz de Carvalho, por exemplo, aliás um homem de esquerda, pediu, em
1948, a demolição das casas em frente da Imprensa da Universidade, na Rua da Ilha.
Mesmo os críticos orientavam-se segundo princípios tão distintos que, nalguns casos,
se podem considerar antagónicos. Enquanto Mário Augusto da Silva, professor da
Faculdade de Ciências, se opunha por considerar que o intuito do Estado era apenas
criar uma «fachada monumental para deslumbrar o pacato burguês ou o visitante em
digressão turística», EusébioTamagnini (ex-nacional sindicalista e ministro de Salazar)
recusava-se apenas a abandonar o Colégio de S. Boaventura e o conselho escolar
daquela Faculdade reclamava a ampliação do perímetro da cidade universitária.
Os professores foram afastados das decisões estratégicas, tendo-se limitado a
elaborar os programas das instalações, a seleccionar os temas de alguns frescos e
relevos e pouco mais. O Governo esperava que, excepto quando fossem convidados a
pronunciar-se, os professores se mantivessem calados. As manifestações de
independência de pontos de vista, mesmo que não pusessem em causa as orientações
fundamentais, apresentavam-se como desafio e transgressão. Para sanar algumas
dissensões, o director-delegado da CAPOCUC, Manuel de Sá e Mello, recordou em
1952 que, nos termos de um despacho de Salazar, emitido catorze anos antes, as
indicações dos professores tinham um carácter meramente consultivo e limitado aos
aspectos pedagógicos. No entanto, parece evidente que a generalidade do corpo
docente aceitou as virtudes do projecto e, a despeito de uma ou outra voz crítica,
limitou-se, até meados dos anos sessenta, a lamentar aspectos de pormenor, como a
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estética dos novos edifícios, a lentidão dos trabalhos e a demolição do Colégio de
S. Boaventura.
As obras da Cidade Universitária estão profundamente relacionadas com a
presença de Maximino Correia nos cargos de reitor e de presidente da CAPOCUC.
A este último título não correspondeu o máximo poder, que se encontrava repartido
sobretudo pelo director-delegado, Manuel de Sá e Mello, e pelos arquitectos Cottinelli
238

Teimo e Cristino da Silva, que respondiam directamente perante o ministro das Obras

Faculdade de Letras em construção.
Em primeiro plano, a Casa dos Meios e,
ao fundo, a Sé Nova e o Colégio das Artes.

Públicas.
Nos anos quarenta, os órgãos dirigentes da Associação Académica e os
estudantes que escreviam na Via Latina, o jornal da Academia, demonstraram menos

(NATCE.)

empenho em criticar a obra do que em intervir na sua concretização. A ausência de
239

uma reacção concertada resultou, não da censura ou do aparelho repressor, mas

Gonçalo Byrne, Maqueta do Plano de

Reconversão dos Espaços dos Colégios

sobretudo da concordância em relação aos princípios estruturantes do plano.

de 5. Jerónimo, das Artes, Laboratório

Esta afirmação serve tanto para a Direita como para a Esquerda. Em 27 de Março de

Químico e área envolvente, 1995.

1943, João de Matos Antunes Varela escrevia, sem margem para dúvidas, o seguinte:

(Fotografia António Barros.)

Que a tradição seja acatada apenas até ao ponto de não prejudicar
as condições de higiene, de conforto, de bem-estar mesmo [...]. Por
outras palavras: - quando uma irredutibilidade manifesta se patentear
entre os dois termos do binómio tradição-bem-estar e um deles haja de
ser elidido, sem dúvida que a elisão deverá recair sobre o primeiro e
nunca sobre o segundo.19
Outros alunos, posicionados no campo do Partido Comunista, propuseram, já em
1949, a construção da sede da Associação Académica no Bairro Sousa Pinto,
considerando-o um «sítio ideal», «suficientemente espaçoso» e que apenas exigia
«mais algumas» demolições.20
Se olharmos para a generalidade dos estudantes que exprimiram por escrito as
suas impressões, ficamos com a ideia de que assistiram em silêncio ao desapareci
mento dos quarteirões residenciais e da Igreja de S. Pedro. Raramente se sensibilizaram
com a difícil situação da generalidade dos expropriados.
Em síntese:
O Senado universitário, ao saber dos passos dados no sentido de construir a
Cidade Universitária de Lisboa, dirigiu a Salazar um pedido de remodelação das
instalações, praticamente inalteradas desde a reforma pombalina. Entre 1934 e 1940,
duas comissões maioritariamente compostas por professores sugeriram vastas
demolições, mas foi sobretudo Cottinelli Teimo que, a partir de 1942, rompeu com as
preexistências urbanas.
A comunidade universitária e a opinião pública em geral, convencidas de que se
iriam aplicar as linhas traçadas por Salazar, em 1937, na introdução a um dos seus
volumes de discursos, tardaram a compreender o alcance das obras. Mas, desprezando
a arquitectura tradicional ou não podendo recusar os melhoramentos previstos,
aceitaram-nos ou mantiveram-se na expectativa. De qualquer maneira, o poder
político remeteu a Universidade para um papel secundário, a que nem o próprio reitor
Maximino Correia terá escapado.
A imprensa, exceptuando a acção de Adriano do Nascimento no Notícias de

Coimbra e de Vergílio Correia no Diário de Coimbra, a propósito da Igreja de S. Pedro,
permaneceu escassamente interventora até meados dos anos cinquenta.
A Esquerda, extremamente sensível às condições de trabalho dos estudantes e
professores, apoiou o projecto e, num caso ou noutro, até pediu mais demolições.
A Direita saudosista lamentava mais do que criticava.
19 João Varela, «Cidade Universitária»,

Via Latina,

Coimbra, ano III, n.° 14, 27-3-1943, pp. 1 e 3.
20 Alberto Vilaça, «A Sede da A.A.»,

Via Latina,

Coimbra, ano IX, n.° 37,9-5-1949, p. 5.
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Finalmente, os proprietários e inquilinos protestaram veementemente, mas,
impossibilitados de se oporem a um processo expropriativo perverso, tiveram de se
render ao autoritarismo do Estado, que realizou em Coimbra uma obra de afirmação
política à custa de um património incompreendido e desprezado.

_____________6.
«A Alta de volta»

A transferência do hospital da Universidade para as novas instalações de Celas e
a criação dos pólos II e III da Universidade veio abrir um novo capítulo na história da
Cidade Universitária de Coimbra. A libertação de espaços no Laboratório Químico e
nos Colégios de S. Jerónimo, das Artes e de Jesus permitiu repensar o uso de uma
vasta área e até da Cidade Universitária no seu todo. Para o efeito, a Universidade
promoveu um concurso de ideias, para o qual foram convidados os arquitectos
Alexandre Alves Costa, Fernando Távora, Gonçalo Byrne e Raul Hestnes Ferreira.
A apresentação pública dos projectos ocorreu em 29 de Novembro de 1995.
Os termos do concurso exigiam «o aumento da diversificação funcional, que se
concretiza essencialmente pela proposta de instalação de residências universitárias,
de restaurantes e comércio», «a valorização do património museológico, com a
definição de uma área significativa destinada ao novo Museu das Ciências e ao Museu
Académico, integrando-se no circuito turístico da Alta», e «a definição de uma
estratégia de acessibilidades, a desenvolver em conjunto com o Município, incluindo o
estabelecimento de políticas de estacionamento, de transporte público e a criação de
novos acessos pedonais».21
A escolha incidiu no projecto de Gonçalo Byrne e foi sob a sua orientação que se
procedeu a alterações no tráfego automóvel, reservando aos peões a circulação no
21

troço da Rua Larga em frente à Faculdade de Medicina. Espera-se que a aplicação

A Alta de Volta. Concurso para o Plano

de Reconversão dos Espaços dos Colégios

deste novo plano revitalize a Cidade Universitária e inverta o processo de mono-

de 5. Jerónimo, das Artes, Laboratório Químico

funcionalização do espaço imposto pelo Estado Novo.

e área envolvente. Coimbra, EDARQ, 1997, p. 12.
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A

construção

da

Cidade

Universitária

de

Coimbra

prolongou-se

durante

muito

mais tempo do que se previa, mas os atrasos foram encarados de duas maneiras.
Nos anos quarenta, as meras dificuldades técnicas e logísticas e a escassez de matérias-primas ocasionada

pela II Guerra Mundial pareciam justificações plausíveis. Maximino

Correia foi um dos primeiros a lamentar o «ritmo frouxo» das obras, escolhendo para
o

efeito

a

cerimónia

de

reabertura

solene

da

Universidade

em

Outubro

de

1945.

Justificou o facto com o problema dos realojamentos, com a escassez de cimento e
com

«as

dificuldades

de

prejudicar, transitoriamente,
Estas

explicações

um

trabalho em

que

há

que

perturbar

certos

serviços e

outros».1

tornaram-se

menos

plausíveis

ao

longo

dos

anos

cinquenta

e

insustentáveis quando se assistiu à súbita edificação da Cidade Universitária de Lisboa.
Passou
O

então

a

falar-se

de

«estagnação»

e

a

sugerir-se

falta

de

vontade

política.

Diário de Coimbra assumiu as posições mais duras. Depois de um apontamento

publicado em 4 de Novembro de 1959, aproveitou a visita do ministro das Obras
Públicas

a

Coimbra

para

expor

«o

complexo

problema

da

Cidade

Universitária».

Quase vinte anos volvidos sobre o início dos trabalhos, tornara-se possível aludir às
«obras de Santa Engrácia». Nos últimos anos, lê-se em 1960, «o ritmo abrandou, as
1

coisas começaram a arrastar-se, a tomar aspectos de lentidão inexplicável, verificando-se

hoje

que

o

primeiro

edifício

construído2

já

não comporta

estando desactualizado na altura em que outros ainda não tiveram
Não

surpreende

assim

que

as

calendarizações

a

população

escolar,

pela

sucessiva

dilatação

dos prazos. Em Dezembro de 1947, previa-se que as obras estivessem terminadas no
prazo de cinco ou seis anos, ou seja, em 1952 ou 1953.4 No discurso proferido na
inauguração

do

Arquivo

da

Universidade,

em

1948,

o

ministro

n.° 4901, quinta-feira, 18 de Outubro de 1945,
p. 1.

começo»3.

primem

«A reabertura solene da Universidade»,

Gazeta de Coimbra, Coimbra, ano XXXV,

das

Obras

Públicas,

José Frederico do Casal Ribeiro Ulrich, afirmou que os edifícios da Faculdade de Medicina

2

Embora o primeiro edifício concluído tivesse

sido o Arquivo da Universidade, o articulista
refere-se à Faculdade de Letras.
3

«O complexo problema da Cidade

Universitária», Diário de Coimbra, Coimbra,
n.° 10 103, segunda-feira, 20 de Junho de

e do Hospital estariam prontos em 1953 e os restantes (Faculdade de Ciências, sede

1960, pp. 1 e 7.

da Associação Académica e adaptações no Museu de História Natural e no Colégio de

4

S. Bento) em 1954 ou 1955.5 O jornal académico O Ponney resumia tudo numa data.

intensificadas», Diário de Coimbra, n.° 5617,

A inauguração da «grandessíssima obra» seria no dia 31 de Fevereiro...6

quinta-feira, 11 de Dezembro de 1947,

Os trabalhos parecem ter sido incrementados a partir de meados dos anos sessenta.
Assim afirmou o Correio de Coimbra, em 1966, ao verificar o estado dos dois últimos

«As obras da Cidade Universitária vão ser

pp. 1 e 3.
5

José Frederico do Casal Ribeiro Ulrich,

«Discurso de Sua Excelência o Ministro das

edifícios.7
A conclusão da Cidade Universitária em 1975 passou despercebida, sem qualquer
cerimónia, no meio da vertigem política posterior ao 25 de Abril. Na verdade, ficou
incompleta porque o hospital, previsto para a face norte da Praça de D. Dinis, foi
construído em Celas. O tempo era agora, mais do que nunca, de criticar e de converter

Obras Públicas, Engenheiro José Frederico do
Casal Ribeiro Ulrich», Anuário da Universidade

de Coimbra (1948-1949), Coimbra,
Universidade de Coimbra, 1950, p. 9.
6

«Cidade Universitária», O Ponney, Coimbra,

ano XIII [sic], n.° 334, 18 de Novembro de

a Cidade Universitária de Coimbra num símbolo do salazarismo.

1950, p. 8.
7

«Cidade Universitária», Correio de Coimbra,

Coimbra, ano XLV, n.° 2210, 31 de Março de
1966, p. 3.
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1933

Ideia de remodelação urbana por Ângelo da Fonseca
dos

hospitais,

este

médico

propôs

a

remodelação

das

- Num relatório acerca

instalações

universitárias

de

modo a configurar uma «Cidade Universitária».

1934

Cidade Universitária
uma

cidade

- Tornada pública a decisão governamental de criar em Lisboa

universitária,

o

Senado

da

Universidade

de

Coimbra,

sob

proposta

de

Mário de Figueiredo, decidiu, em 23 de Maio, apresentar ao Governo uma exposição
defendendo que as condições naturais da Universidade de Coimbra lhe dão «o direito
e o dever de reclamar para si» uma cidade universitária, «ou antes, a valorização da
que já possui». Recusando, por razões financeiras, planos grandiosos para a Cidade
Universitária, o Governo manifestou, em fins de Outubro, a intenção de nomear uma
comissão

de

professores

encarregada

de

delinear

o

projecto

geral

da

intervenção.

O Senado Universitário, em sessão de 30 desse mês, foi informado destes factos e de
que o ministro das Obras Públicas e Comunicações decidira integrar na comissão de
obras os arquitectos Raul Uno e Luís Benavente.

Nomeação da primeira comissão de obras para a Cidade Universitária de
Coimbra

- Uma portaria do Ministério das Obras Públicas e Comunicações, com data

de 4 de Dezembro de 1934, nomeou Raul Lino e Luís Benavente para «estudarem um
projecto de urbanização em torno do núcleo das actuais instalações universitárias de
Coimbra». Uma segunda portaria, com data de 11 do referido mês, nomeou a comissão
«destinada a redigir o programa que há-de servir de base à elaboração do plano geral
das instalações da Cidade Universitária de Coimbra»: Luís Carrisso, Mário de Figueiredo,
Eugênio de Castro e Morais Sarmento. O programa foi redigido, mas ficou sem execução.

1937

Reflexão de Salazar sobre as obras a executar na Cidade Universitária Oliveira Salazar redigiu, no prefácio ao volume II dos seus Discursos, um programa de
obras em dois parágrafos, que pode considerar-se o momento de arranque político do
projecto. Está datado de 1 de Dezembro de 1937.

1938

Cidade Universitária: Salazar aceita o pedido do Senado de reorganizar a
comissão de obras

- Em 24 de Maio, o Senado Universitário solicitou ao Governo

que nomeasse uma segunda comissão de obras, uma vez que a primeira se havia
dissolvido após o falecimento de Luís Carrisso e o «afastamento dos seus membros».

1939

Nomeação da segunda comissão de obras para a Cidade Universitária de
Coimbra

- Uma portaria de 28 de Agosto de 1939, publicada no Diário do Governo

de 6 de Setembro, nomeou a segunda comissão de obras da Cidade Universitária de
Coimbra,

composta por Morais Sarmento, José

Alberto dos Reis,

Anselmo Ferraz de

Carvalho e Aristides de Amorim Girão.

1941

Criação da Comissão Administrativa do Plano de Obras da Cidade
Universitária de Coimbra (CAPOCUC)
das

Obras

Outubro

Públicas

cria

a

e

Comunicações,

CAPOCUC,

- O Decreto-Lei n.° 31 576, do Ministério

publicado

encarregada

de,

a

no

Diário do Governo de

partir

dos

«estudos

feitos

15

de
pelas

comissões anteriores nomeadas por portarias de 11 de Dezembro de 1934 e de 28
de

Agosto

de

1939,

organizar

«os

programas

definitivos»,

elaborar,

administrar,

dirigir e fiscalizar os projectos das obras. A sua composição foi a seguinte: Maximino
Correia,

Manuel

Duarte

Vilela, Baltazar de Castro.
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Moreira

de

Sá

e

Mello,

Cottinelli

Teimo,

Armando

Stichini

1942

Planos gerais da Cidade Universitária
planos
um

gerais:

«ensaio

o

primeiro,

de

meramente

conjunto

de

massas

- Cottinelli Teimo realizou neste ano dois

preparatório,
conciliando

foi

os

intitulado

vários

pelo

dados

do

próprio

como

problema»;

o

segundo, designado por Maximino Correia como a «planta inicial da Cidade Universitária
de Coimbra», serviu de base às expropriações aprovadas por Duarte Pacheco e Oliveira
Salazar em Setembro.

Expropriações
os

seus

- Em final de Fevereiro, trinta proprietários foram notificados de que

prédios

situados

na

Alta

seriam

expropriados

para

construir

a

Cidade

Universitária. Em Março e Abril seguinte seguiram as restantes notificações. Em Outubro
e Novembro, as comissões de arbitragem das indemnizações reuniram-se em Coimbra
para avaliar os prédios da primeira fase de expropriações.

Reclamações colectivas de expropriados

- Em 16 de Dezembro, o Governo Civil

de Coimbra remeteu ao ministro das Obras Públicas e Comunicações uma comunicação
dirigida

a

Oliveira

discordavam

do

expropriativo

e

Dezembro,
escrito

Salazar

plano
dos

setenta

uma

da

por
Cidade

valores
e

segunda

sete

um

de

número

Universitária,

indemnização

pessoas

reclamação

indeterminado
da

já

atingidas

contestando

sua

a

proprietários

oportunidade,

arbitrados.

pelas

de

Ainda

em

expropriações

globalidade

do

do

regime

meados

apresentaram

projecto

da

que

de
por

Cidade

Universitária.

1943

Planos gerais da Cidade Universitária

- Cottinelli Teimo elaborou mais três planos.

Surge a Escadaria Monumental, proposta por Duarte Pacheco.

Vergílio Correia contesta a política patrimonial da CAPOCUC no Colégio
de S. Pedro

- Em Janeiro e Fevereiro, Vergílio Correia entrou em conflito com a CAPOCUC

nas páginas do Diário de Coimbra por causa da remodelação do Colégio de S. Pedro.
Este historiador de arte, que considerava necessário preservar os elementos manuelinos
descobertos em Dezembro de 1942, considerou uma barbaridades obliteração praticada
pela CAPOCUC.

Castelo de Coimbra
presidida

pelo

- Em Maio, a Sociedade de Defesa e Propaganda de Coimbra,

advogado

Fernandes

Martins,

demonstrou

interesse

em

valorizar

os

últimos vestígios da torre de menagem, procurando deste modo opor-se à sua anunciada
demolição.

Demolição da Igreja de S. Pedro

- Em Junho, iniciou-se a demolição da Igreja de

S. Pedro, que veio a levantar graves problemas dentro da CAPOCUC e do próprio
regime devido ao valor histórico e artístico das peças destruídas ou compradas por
particulares. O processo arrastou-se até 1945.

Expropriações

-

As

comissões

de

arbitragem

das

indemnizações

reuniram-se

em

Coimbra para avaliar os prédios das segunda e terceira fases nos dias 14 a 22 de
Junho e 12 de Agosto.

Reclamações individuais contra as expropriações

- Perante o insucesso das

reclamações colectivas apresentadas em Dezembro de 1942, os proprietários e inquilinos
prejudicados pelas expropriações começaram, em final de Junho a apresentar protestos
a título individual, que se estenderam pelo segundo semestre.

Arquivo da Universidade
do

Arquivo

da

Universidade,

- Em 5 de Outubro, encetou-se a construção do edifício
concluído

em

Outubro

de

1947

e

inaugurado

no

ano

seguinte.

Reclamação colectiva contra as expropriações

- Em 4 de Novembro, entrou no

Ministério das Obras Públicas e Comunicações uma exposição redigida pelo advogado
Sousa Martins, encabeçada por Bissaya Barreto e subscrita por mais de meia centena
de

proprietários.

expropriações

Trata-se

realizadas

na

da
Alta,

reclamação
que

mais

culmina

virulenta

com

a

apresentada

acusação,

pouco

contra

as

velada,

de

«indevido locupletamento repelido pela moral e pelo direito».

Falecimento de Duarte Pacheco

em 16 de Novembro.

Incêndio no Colégio dos Lóios,

onde se encontrava instalado o Governo Civil, na

madrugada do dia 18 de Novembro.
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1944

Colégio dos Lóios

- Em 15 de Fevereiro, começou a demolir-se o que restava do

Colégio dos Lóios, consumido por um incêndio três meses antes.

Reportagem de Rocha Júnior no Diário

de

Notícias

- Em 20 de Março, Rocha

Júnior publicou no Diário de Notícias uma reportagem sobre a Cidade Universitária de
Coimbra que mereceu o Prémio Afonso de Bragança do SNI, atribuído por maioria.
Contra as evidências que acabaria por admitir, este jornalista defendeu que o património
240

arqueológico e artístico estava sendo escrupulosamente salvaguardado.

Paço das Escolas: fachada voltada

Oliveira Salazar

- Em final de Março ou início de Abril, Oliveira Salazar deu indicações

para a Praça da Porta Férrea.
sobre a residência dos estudantes, as clínicas, o uso a dar aos Colégios dos Grilos e de

(NATCE.)

S. Boaventura, as instalações de Farmácia, a Faculdade de Medicina e o Monumento a
Camões.

Viagem ao estrangeiro

- Entre 22 de Abril e 2 de Maio, Manuel de Sá e Mello,

Cottinelli Teimo, Alberto José Pessoa e Lucínio Guia da Cruz realizaram uma visita de
estudo à Cidade Universitária de Madrid. Maximino Correia e Manuel de Sá e Mello
repetiram a visita em Outubro.

Esculturas de António Duarte para a fachada da Biblioteca Geral

- Em 29 de

Abril, António Duarte assinou o contrato de execução dos dois grupos escultóricos da
fachada da Biblioteca Geral, na Praça da Porta Férrea, com três figuras cada e uma
altura de 3,5 metros.

Hospital da Universidade

- João Simões, o primeiro arquitecto encarregado de

projectar o Hospital da Universidade, a erigir sobre os Colégios de S. Jerónimo e das
Artes, desistiu da tarefa em 19 de Maio. Substituiu-o Walter Distei.

Conferência de Belisário Pimenta
uma

conferência

sobre

- Em 23 de Julho, Belisário Pimenta proferiu

O Castelo de Coimbra e os Imperativos Militares da Beira

Litoral no jardim do Hospital dos Lázaros (Colégio dos Militares), organizada pela
Sociedade de Defesa e Propaganda de Coimbra para chamar a atenção para o valor
dos últimos vestígios do castelo, ameaçados de demolição.

Estátua de D. João III, por Francisco Franco

- Em Agosto, estando já trabalhar na

estátua de D. Dinis, Francisco Franco foi convidado a apresentar uma proposta para a
execução de outra de D. João III, a que se seguiu, rapidamente, a assinatura do contrato.

Estátua de Júlio Henriques, por Barata Feyo

- Em Agosto, foi assinado o contrato

de execução da estátua de Júlio Henriques, por Barata Feyo, instalada no Jardim Botânico.

António Nogueira Gonçalves e a Igreja de S. Pedro
Nogueira

Gonçalves

informou

o

director-geral

do

Ensino

- Em 9 de Setembro, António

Superior

e

das

Belas-Artes

sobre a delapidação do património em curso na Cidade Universitária de Coimbra e
sobretudo na Igreja de S. Pedro.

Adriano do Nascimento e a Igreja de S. Pedro
do

Nascimento

publicou

no

- A partir de Novembro, Adriano

Notícias de Coimbra uma série de artigos reclamando o

depósito de todas as peças de valor da Igreja de S. Pedro no Museu Machado de
Castro. A sua campanha manteve-se até final de Janeiro de 1945.

Paço das Escolas

- Neste ano e no seguinte, procedeu-se à renovação das fachadas

norte e poente do Paço das Escolas. As obras foram retomadas em 1949 e 1950.

1945

Obras no Colégio de S. Pedro

- Sob a orientação de Baltazar da Silva Castro,

realizaram-se neste ano e nos seguintes importantes obras de remodelação interior e
de valorização da fachada nascente.

Remodelação do Jardim Botânico

- Neste ano, foi apresentado o projecto de

remodelação do Jardim Botânico, da autoria de Cottinelli Teimo e Armand van Bellinghen,
executado nos anos seguintes.

Bairros sociais

- Iniciou-se a construção do Bairro de Casas Económicas de Celas

(concluído dois anos depois) e do Bairro da Cumeada (concluído c. 1951).

Início das obras da Escadaria Monumental

- Projectada por Cottinelli Teimo em

1944, a Escadaria Monumental começou a ser construída em 4 de Janeiro de 1945,
conduindo-se em Junho de 1949.
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Colégio dos Grilos

- Em 10 de Janeiro, iniciaram-se os trabalhos de instalação

provisória

Associação

da

sede da

Académica

no

Colégio

dos

Grilos,

projectados

por

Alberto José Pessoa e concluídos em 28 de Junho de 1948.

Igreja de S. Pedro
acerca
desta

do

extravio de

igreja, que

- Em 24 de Fevereiro, Manuel Heleno apresentou um relatório
peças

confirmou

de
as

valor artístico e arqueológico durante a
alegações

demolição

de António Nogueira Gonçalves e colocou

implicitamente em causa a actuação da CAPOCUC.

Reconversão interior do edifício da Imprensa da Universidade

- Em 2 de

Março teve início a reconversão interior do edifício da Imprensa da Universidade a
sede de O Instituto, dirigidas por Alberto José Pessoa. As obras conduíram-se em 15 de
Maio de 1948.

António Macedo aprova a Cidade Universitária
Macedo,
Estado

presidente
Novo

e

da

futuro

Associação
fundador

Académica
do

Partido

em

- Em 14 de Maio, António

1929-30

Socialista,

e

1930-31,

proferiu

uma

opositor

do

conferência

na

antiga Faculdade de Letras onde defendeu a conveniência das demolições em curso
em nome de «uma cidade universitária moderna».

Estátua de D. Dinis, por Francisco Franco

- Ao fim de mais de dois anos de

trabalho, Francisco Franco apresentou, em final de 1945, o modelo em gesso, com
quatro metros de altura, da estátua de D. Dinis. No entanto, a sua passagem à pedra e
a colocação no local demorou vários anos.

Faculdade de Letras

- Em 21 de Dezembro começaram as obras de construção da

Faculdade de Letras, que vieram a ser concluídas em 14 de Setembro de 1951.

1946

Bairro da Lomba da Arregaça

- Iniciaram-se as obras de construção deste bairro

de cem casas, concluído em 1950.

Estádio na ínsua dos Bentos e viagem ao estrangeiro

- Em 4 de Maio, António

Gomes Egêa apresentou um anteprojecto de estádio universitário, a construir na ínsua
dos Bentos, na margem direita do Mondego. Com o fim de se documentar, parece ter
visitado as instalações desportivas de Oxford e Cambridge em final deste ano.

Estátua alegórica à Botânica, de Joaquim Martins Correia

- Esta estátua, com

2,60 metros, encontra-se no Jardim Botânico. O contrato para a sua execução foi
assinado em Julho.

Viagem de alguns membros da CAPOCUC à Suíça e a Itália

- Maximino Correia,

Manuel Duarte Moreira de Sá e Mello, e Cottinelli Teimo, na qualidade de membros da
CAPOCUC, realizaram uma viagem à Suíça e a Itália em Outubro e Novembro, durante
a qual visitaram as instalações universitárias (e médicas em particular) das cidades de
Roma, Milão, Zurique, Basileia, Genebra, Lausana, Berna e Friburgo.

1947

Destruição dos restos do castelo

- Com grande afluência de público, procedeu-se

em 31 de Janeiro ao rebentamento dos restos de uma das torres de menagem do
castelo de Coimbra.

Walter Distei começa a projectar o Hospital da Universidade

- Walter Distei

aceitou o encargo em 6 de Junho, substituindo João Simões, que desistira deste trabalho
três semanas antes. Entregou um anteprojecto em Dezembro deste ano e outro em
Março de 1948.

Início da demolição do Arco do Castelo

- Em final de Agosto, procedeu-se à

demolição do Arco do Castelo, construído após o terramoto de 1755 para suportar o
cunhal do edifício do Colégio de S. Jerónimo.

Observatório Astronómico, em Santa Clara

- Em Outubro, começou a construção

do edifício central, da autoria de Edgard Duarte de Almeida, concluído em Janeiro de
1950.

Arquivo da Universidade

- Ainda em Outubro, conduiu-se a construção do edifício

do Arquivo da Universidade, iniciado quatro anos antes.
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Estádio na ínsua dos Bentos
ao

final

de

1947.

Em

Março

- António Gomes Egêa trabalhou neste projecto até

do

ano

seguinte

os

estudos

foram

definitivamente

interrompidos, visto se ter alterado o local da sua implantação: Parque de Santa Cruz,
primeiro; Santa Clara, por fim.

Bairro de Celas

- Em 1 de Dezembro, foi inaugurado o Bairro de Casas Económicas

de Celas, iniciado dois anos antes.
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Escadaria Monumental

1948

Bairro da Conchada

- Começou a construção do Bairro da Conchada, na Quinta da

em construção, ainda
Misericórdia, com vinte moradias.

sem os remates esféricos.

Estádio na ínsua dos Bentos

(NATCE.)

- Em Março, foi definitivamente interrompido o

projecto de construir o estádio universitário na ínsua dos Bentos, que vinha sendo
elaborado por António Gomes Egêa.

Demolições

- Em 5 de Abril começou a demolição de vinte e um prédios situados nas

imediações do Largo da Feira, mais precisamente entre as Ruas de S. João, do Rego de
Água e do Dr. Daniel de Matos e no Largo Dr. José Rodrigues. Em 19 de Agosto foi
encetada a demolição dos prédios da Rua Pedro Rocha.

Demolição do Arco do Bispo

- Em final de Abril procedeu-se à demolição do Arco

do Bispo.

Falecimento de Cottinelli Teimo

em 18 de Setembro de 1948.

Inauguração do Arquivo da Universidade
inauguração

do

novo

edifício

do

Arquivo

da

- Em 16 de Outubro, procedeu-se à

Universidade,

da

autoria

do

arquitecto

Alberto José Pessoa, ocupando a área total de 3 767 m2.

1949

Decorreram, com grande intensidade, demolições e rebaixamentos na Rua
Larga, Largo do Castelo e Largo da Feira

- Em meados de Abril, encontrava-se

completamente arrasado o quarteirão compreendido entre o Largo do Castelo, o Marco
da Feira e a Rua Larga, que incluía o Colégio dos Lóios. Em meados de Maio iniciaram-se as demolições dos prédios do lado nascente da Rua dos Estudos. Em Dezembro,
conduíram-se

as

demolições

na

Rua

Larga;

os

últimos

edifícios

destruídos

foram

os

Colégios de S. Boaventura e de S. Paulo Eremita.

Cristino da Silva, vogal-arquitecto da CAPOCUC

- Luís Cristino da Silva tomou

posse do cargo de vogal-arquitecto da CAPOCUC em 5 de Janeiro, sucedendo a Cottinelli
Teimo.

Estádio Universitário na Quinta de Santa Cruz

- Vasco Regaleira estudou a

implantação do estádio universitário na Quinta de Santa Cruz.

Estátuas alegóricas da Faculdade de Letras, por Barata Feyo

- Em Abril, foi

assinado o segundo contrato de execução. O primeiro havia sido rubricado em Novembro
de 1945.

Conclusão das obras da Escadaria Monumental

- Iniciadas em Janeiro de 1945,

as obras da Escadaria Monumental conduíram-se em 28 de Junho de 1949.

Associação Académica no Colégio dos Grilos
-se

os

dos

Grilos,

trabalhos

de

mediante

instalação
projecto

de

provisória
Alberto

da
José

- Em 28 de Junho, concluíram-

Associação

Académica

Pessoa.

transferência

A

no

Colégio

processou-

-se em Agosto. A Associação Académica manteve-se aqui até à inauguração das actuais
instalações na Praça da República, em 1962.

Fresco de Portela Júnior na Faculdade de Letras
Portela

Júnior

assinou

o

contrato

de

execução

do

- Em 24 de Outubro, Severo

fresco

intitulado

Glorificação do

Génio Português, no átrio da Faculdade de Letras. No mês seguinte, o pintor apresentou
a memória descritiva e uma fotografia do esboço.

Fresco de Joaquim Rebocho na Faculdade de Letras
Joaquim

Rebocho

assinou

o

contrato

de

execução

do

- Em 14 de Novembro,

fresco

da

Faculdade

de

Letras alusivo à Antiguidade Clássica.

Colégio de S. Bento
Instituto

de

Antropologia

- Em Novembro ou Dezembro, concluiu-se a instalação do
em

parte

do

Colégio

de

S.

Bento,

definitivos de adaptação tivessem tardado até à década de sessenta.
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embora

os

trabalhos

Demolição dos Colégios de S. Boaventura e de S. Paulo Eremita

- Estes

colégios, localizados na Rua Larga, foram demolidos no final do ano.

1950

Demolições na Rua dos Estudos

- Por volta de 23 de Março, começaram a ser

demolidos os prédios do lado nascente com vista à ampliação do hospital.

Bairro da Fonte do Castanheiro

- Este bairro, iniciado quatro anos antes, foi

inaugurado em 27 de Abril.

Relevos de Duarte Angélico para a fachada principal da Biblioteca Geral
- Em 30 de Junho, o escultor assinou o contrato de execução de seis baixos-relevos,
com 3m2, em pedra de Outil.

Remodelação da fachada principal da antiga Faculdade de Letras para
servir como Biblioteca Geral

- Os trabalhos decorreram entre Agosto e Novembro.

As outras três faces já haviam sido modificadas.

Tapeçaria de Camarinha
executar

o

cartão

da

- Em Outubro, Guilherme Camarinha foi convidado a

tapeçaria

da

Sala

do

Conselho

da

Faculdade

de

Letras,

entregue apenas em Novembro de 1954.

Conclusão do edifício central do Observatório Astronómico,

em Santa Clara,

iniciado em Outubro de 1947.

1951

Ninho dos Pequenitos

- O sítio onde se encontrava o Ninho dos Pequenitos foi

definitivamente destinado à construção das instalações académicas.
Ultimaram-se os arruamentos do

Bairro da Cumeada.

Baixos-relevos da Faculdade de Letras, por Numídico Bessone

- Este escultor

realizou quatro baixos-relevos para a Faculdade de Letras: dois no átrio principal (2,5
m2 cada) e dois no átrio da entrada norte (1,5 m2 cada)

Demolição do Observatório Astronómico, no Paço das Escolas

- A demolição

começou no dia 18 de Março. Três meses depois já se havia concluído esse trabalho e
procedido ao lajeamento do terreno.

Esculturas de Barata Feyo

- Em 3 de Maio, a estátua deTucídides foi instalada no

patamar da Faculdade de Letras. Já ali se encontravam as figurações de Demóstenes e
de Safo. Ficou apenas a faltar a de Aristóteles.

O asfaltamento da Praça da Porta Férrea

começou em 23 de Agosto.

Inauguração do edifício da Faculdade de Letras

- Inicialmente prevista para o

dia 28 de Maio, acabou por ocorrer em 22 de Novembro para coincidir com o Congresso
da União Nacional. Obra da autoria do arquitecto Alberto José Pessoa, ocupando a
área total de 18 499 m2. A fim de não atrasar o início das aulas, as aulas começaram
aqui a decorrer em Outubro.

Inauguração do Observatório Astronómico
inaugurada

a

Faculdade

de

Letras,

em

22

- No mesmo dia em que foi

de

Novembro,

procedeu-se

também

à

inauguração do Observatório Astronómico, situado fora da Alta, em Almas do Freire
(Santa Clara). Com projecto dos arquitectos Edgard Duarte de Almeida e Álvaro da
Fonseca, ocupa a área de 1 445 m2.
As

fundações da Faculdade de Medicina

encontravam-se quase concluídas em

meados de Novembro.

1952

Esculturas de Leopoldo de Almeida

- Entre 1952 e 1956, Leopoldo de Almeida

realizou o grupo escultórico situado no cunhal da Faculdade de Medicina, na Praça da
Porta Férrea, com seis metros de altura, representando as Ciências Médicas.

Bairro da Conchada

-

Conduiu-se

a

construção

deste

bairro,

na

Quinta

da

Misericórdia, com vinte moradias. À inauguração das casas, em 15 de Junho, sucedeu,
dois anos depois, a da globalidade do bairro.

Edifício da Faculdade de Medicina

- Concluídos os alicerces, a nova empreitada

de construção da Faculdade de Medicina começou em 26 de Junho.

Igreja de S. Pedro

- Em 29 de Agosto, os operários que escavavam no local onde se

erguera a Igreja de S. Pedro encontraram um túmulo românico.
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Colégio de S. Bento

- Entre Novembro de 1952 e Dezembro de 1958, Álvaro da

Fonseca realizou os projectos de adaptação do Colégio de S. Bento a Instituto de
Antropologia e a Instituto Botânico.

Hospital da Universidade

- Em 30 de Dezembro, Walter Distei entregou o projecto

definitivo, aprovado pela CAPOCUC seis meses depois, mas que ficou sem execução
devido às substanciais alterações do programa entretanto efectuadas.
242
Interior do Colégio de São Bento.

1953

(NATCE.)

Vasco Pereira da Conceição executou os relevos em bronze dos portões da
Faculdade de Medicina.
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Críticas de Raul Lino à Cidade Universitária

Biblioteca Geral, inaugurada em

parecer da Junta Nacional da Educação, criticou o plano geral da Cidade Universitária

1956.

e a expressão arquitectónica dos novos edifícios.

- Em fins de 1953, Raul Lino, em

(NATCE.)

1954

Críticas de João Pereira Dias

- A partir deste ano, João Pereira Dias, director da

Faculdade de Ciências, criticou com aspereza crescente a lentidão das obras da Cidade
Universitária, que estava prejudicando sobretudo esta Faculdade, com menos instalações
em 1959 do que tinha em 1941.

Instalações desportivas no Parque de Santa Cruz

- Manuel Travassos Valdez

trabalhou ao longo de todo este ano de 1954 no projecto de construção das instalações
desportivas no Parque de Santa Cruz. Em Março do ano seguinte seria indemnizado
por, entretanto, se ter escolhido outro local, na margem esquerda do Mondego.

Sede da Associação Académica

- Em Abril ou Maio, Oliveira Salazar recebeu a

direcção-geral da Associação Académica para tratar do problema da sede. Pouco depois,
o ministro das Obras Públicas, Eduardo de Arantes e Oliveira, visitou Coimbra e, já no
Verão, Alberto José Pessoa e João Abel Manta começaram a trabalhar no projecto das
instalações no sítio do Ninho dos Pequenitos, realizando então dois esboços.

Fresco de Severo Portela Júnior para a Faculdade de Medicina

- Em 3 de

Maio, Severo Portela Júnior ficou formalmente encarregado de realizar um painel a
fresco sobre a Evolução da Medicina no átrio nascente da faculdade de Medicina.

Tapeçaria de Domingos Rebelo

- Em 3 de Maio, Domingos Rebelo recebeu o

encargo de realizar os cartões de duas tapeçarias para a Sala do Conselho da
Faculdade de Medicina.

Relevos da Faculdade de Medicina
baixo-relevo

do

átrio

poente,

em

- Vasco Pereira da Conceição executou o

mármore,

medindo

4,8x3,7

metros.

Euclides

Vaz

realizou os baixos-relevos em pedra da entrada.

Relevo em faiança policromada, por Jorge Barradas

- Contactado em Março

para executar um relevo em faiança policromada para a sala de leitura da Biblioteca
Geral,

Jorge

Barradas

apresentou

a

memória

descritiva

em

Novembro

e

deu

por

concluída a obra em Fevereiro de 1956.

Fresco de Portela Júnior na Faculdade de Medicina

- Em 3 de Maio, Severo

Portela Júnior assinou o contrato de execução do fresco Evolução da Medicina no átrio
da Faculdade de Medicina. O trabalho veio a realizar-se no primeiro semestre de 1956.

Cristino da Silva propõe demolições significativas ao fundo da Escadaria
Monumental
recusou

dois

-estruturas

- Em Junho, E. de Arantes e Oliveira, ministro das Obras Públicas,
anteplanos

desportivas

ao

de

Cristino

fundo

da

da

Silva

Escadaria

que

previam

Monumental,

a
cuja

instalação

de

infra-

concretização

exigia

extensas demolições.

Tapeçaria da Sala do Conselho da Faculdade de Letras, de Guilherme
Camarinha

- Convidado a realizar o cartão desta tapeçaria em Outubro de 1950,

Guilherme Camarinha entregou-o apenas em Novembro de 1954.

Baixos-relevos da entrada do Instituto de Medicina Legal, de Numídico
Bessone
Bessone

- Na sequência de um pedido de trabalho formulado à CAPOCUC, Numídico
foi

Vida e a Morte.
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encarregado

de

executar

estes

dois

baixos-relevos,

representando

a

1955

Complexo desportivo de Santa Cruz

- Em Janeiro foi abandonado o projecto de

construir as instalações desportivas no Parque de Santa Cruz, que mobilizara o trabalho
de Travassos Valdez durante dois anos. Em alternativa, preferiu-se a margem esquerda
do Mondego, em Santa Clara. Neste sentido, Cristino da Silva esboçou em 18 de
Janeiro um programa que incluía residências estudantis.

Baixo-relevo de Vasco Pereira da Conceição

- Este escultor concluiu o modelo

em gesso do baixo-relevo do átrio poente da Faculdade de Medicina.

Sede da Associação Académica

- João Abel Manta, Alberto José Pessoa e Norberto

Correia realizaram três estudos e concluíram o anteprojecto das instalações académicas.

Instalações desportivas de Santa Clara

- Em 18 de Janeiro, Cristino da Silva

apresentou o programa das instalações desportivas de Santa Clara. Até Agosto, Alberto
José Pessoa realizou seis estudos alternativos. Neste mesmo mês, os terrenos começaram
a ser adquiridos.

Tapeçarias da Sala do Conselho da Faculdade de Medicina

- A realização dos

cartões de duas tapeçarias para a Sala do Conselho da Faculdade de Medicina foi
adjudicada a Domingos Rebelo em 3 de Maio.

Manuel Chaves e Castro e as muralhas
Museu

Etnográfico

de

Coimbra,

encetou

- Manuel Chaves e Castro, director do

Diário de Coimbra, em Novembro, uma

no

campanha, infrutífera, a favor da preservação do que restava das muralhas, entre a
antiga Porta da Traição e o castelo.

1956

Museu Machado de Castro

- Iniciaram-se as profundas obras de remodelação do

Museu Machado de Castro, que se prolongaram pelo ano de 1957, projectadas por
Luís Amoroso Lopes.

Críticas de José R. Botelho e Celestino de Castro

- Estes arquitectos realizaram

na revista Arquitectura uma crítica lúcida à Cidade Universitária de Coimbra, apontando
a

excessiva

sua

preocupação

de

compacidade,

a

monumentalidade,

quarteirões demolidos e a

impossibilidade
o

de

desaparecimento

se
das

expandir,
tradições

a

exagerada

inerentes

aos

ausência de uma planificação criteriosa (que demonstraria

as vantagens de edificar a Cidade Universitária nos arredores).

Complexo desportivo de Santa Clara

- Alberto José Pessoa dispunha de seis

soluções para projectar as instalações desportivas de Santa Clara.

Relevo em faiança policromada, por Jorge Barradas

- Em 7 de Fevereiro, Jorge

Barradas concluiu a execução do relevo em faiança policromada para a sala de leitura
da Biblioteca Geral, iniciada em 1954.

Críticas na Assembleia Nacional

- Na sessão de 8 de Fevereiro da Assembleia

Nacional, o deputado Abel de Lacerda criticou a destruição de «trechos de arquitectura
medieval, escultura e frescos, únicos no País», resultante da demolição da Igreja de
S. Pedro.

Fresco de Portela Júnior na Faculdade de Medicina
executou,

durante

o

primeiro

semestre,

o

fresco

- Severo Portela Júnior

Evolução da Medicina no átrio da

Faculdade de Medicina.

Inauguração da Faculdade de Medicina

- Ocorrida em 29 de Maio. Autoria de

Lucínio Guia da Cruz, ocupa a área total de 31 500 m2.

Inauguração da Biblioteca Geral da Universidade

- Efectuada em simultâneo

com a Faculdade de Medicina, em 19 de Maio. Resultou de uma profunda remodelação
da antiga Faculdade de Letras (erigida por sua vez a partir do Teatro Académico).
Projecto de Alberto José Pessoa. Área total: 10 218 m2.

Remodelação do Parque de Santa Cruz
Vianna

Barreto

apresentou

um

projecto

de

- Em 26 de Outubro, António Facco

remodelação

do

Parque

de

Santa

Cruz,

severamente criticado pela Comissão Municipal de Arte e Arqueologia em Janeiro de
1958. Este projecto ficou sem execução.

Instalações desportivas de Santa Clara

- O projecto geral das instalações

desportivas de Santa Clara foi aprovado por despacho ministerial de 15 de Novembro.
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1957

Corpo III das Instalações Académicas suscitam o desagrado do ministro
das Obras Públicas

- Em 28 de Janeiro, o ministro das Obras Públicas, E. de Arantes

e Oliveira, colocou fortes reservas ao projecto do Corpo III das instalações académicas
e, mesmo, ao empenho colocado por Alberto José Pessoa na sua elaboração. Ao longo
deste ano, ficaram concluídos os projectos dos três corpos das instalações académicas.

Início da construção das instalações desportivas de Santa Clara
244

- Em Julho,

iniciaram-se as obras do parque desportiva de Santa Clara, na margem esquerda do

Colégio da Trindade.

Mondego. Os trabalhos deste ano resumiram-se sobretudo ao alteamento da margem.

(NATCE.)

245

1958

Arborização e ajardinamento do complexo desportivo de Santa Clara -

Claustro do Colégio das Artes,

Levados a cabo até 1961, segundo projectos de llídio Alves de Araújo e de Manuel

adaptado ao uso hospitalar.

Cerveira.

(NATCE.)

Protestos contra o alteamento da Ladeira do Castelo e o estreitamento da
rua que serve o Bairro Sousa Pinto

- Este protesto, levado a cabo pelos moradores

246
daquele bairro, foi encabeçado por Bissaya Barreto. Mas os telegramas que enviou à

A sede da Associação Académica
foi construída no local do Ninho

CAPOCUC e a Oliveira Salazar não foram suficientes para impedir as obras.

dos Pequenitos, aqui numa planta

Adaptação do Colégio da Trindade a Escola Superior de Farmácia

dos anos trinta, assinada por Luís

sequência de um contrato estabelecido este ano, João Filipe Vaz Martins estudou a

Benavente e Raul Lino.

- Na

adaptação do Colégio da Trindade a Escola Superior de Farmácia. Tanto este projecto

(NATCE.)

como o de Cristino da Silva, elaborado em 1965, ficaram sem execução.

Críticas de Raul Lino à Escadaria Monumental

- Em 11 de Fevereiro, Raul Lino,

em parecer da Junta Nacional da Educação, demonstrou pouco apreço pela Escadaria
Monumental e pelo que ela representa em termos culturais. Ao mesmo tempo, em
face do plano de construções e de arruamentos, viu-se na contingência de considerar
necessária a demolição do último arco do aqueduto.

Colégios de S. Jerónimo e das Artes
ministro

das

Obras

Públicas,

Eduardo

de

- Em despacho exarado em 8 de Outubro, o
Arantes

e

Oliveira,

recusou

a

«demolição

maciça» destes colégios por considerá-los «edificações valiosas e em muitos aspectos
com interesse arquitectónico».

Aqueduto de S. Sebastião

- Em final de Novembro, procedeu-se à demolição do

último arco.

1959

Faculdade de Ciências

- Iniciou-se o rebaixamento do terreno onde se construiria

esta Faculdade.

Jardim das Instalações Académicas

- Em Agosto, Manuel Cerveira apresentou o

projecto de ajardinamento do espaço delimitado pelos três corpos das cantinas, teatro
e sede da Associação Académica.

Demolições junto ao aqueduto

- Em 3 de Novembro, começou a demolição dos

prédios encravados no Aqueduto de S. Sebastião.

1960

Maximino Correia abandona a CAPOCUC
CAPOCUC

desde

1941

e

reitor

da

Universidade

- Maximino Correia, presidente da
desde

1943,

abandonou

ambos

os

cargos, por motivo de saúde, em 30 de Janeiro.

Painel de azulejo policromado, por João Abel Manta

- Depois de em Abril de

1959 a Junta Nacional da Educação ter emitido um parecer negativo sobre o painel de
azulejo

policromado,

da

autoria

de

João

Abel

Manta,

inicialmente

previsto

para

a

fachada nascente das instalações académicas, este foi instalado no jardim interior.

1961

Colégio dos Militares

- Por volta deste ano, procedeu-se à demolição do Colégio

dos Militares, ou melhor, do edifício erguido no seu lugar após várias e profundas
remodelações.

Painéis de azulejo da fachada norte das Instalações Académicas

- Os cartões

dos sete painéis foram aprovados pela Junta Nacional da Educação em 26 de Outubro
de 1960 e aplicados em Maio de 1961.
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1962

Inauguração das instalações académicas
Pátio do Colégio de S. Bento

na Praça da República.

- Manuel Cerveira apresentou em Janeiro o projecto

de arranjo do pátio do Colégio de S. Bento.

Instalações desportivas de Santa Clara

- Em Fevereiro, foi inaugurado o campo

principal.

Biblioteca Geral

- Em 19 de Março, abriu ao público a Biblioteca Geral.

Aposentação de Manuel de Sá e Mello

- Em 22 de Novembro, Manuel de Sá e

Mello abandonou o cargo de director-delegado da CAPOCUC por limite de idade,
sucedendo-lhe Augusto Louza Vianna.
Em 3 de Dezembro, M. Ferrão de Oliveira e Manuel Laginha entregaram o anteprojecto
do

1963

Observatório Geofísico e Magnético,

construído junto à costa de Mira.

Louza Vianna, novo director-delegado da CAPOCUC

- Louza Vianna ocupou

este cargo entre 2 de Janeiro deste ano e a extinção da CAPOCUC, ocorrida em Agosto
de 1969.

1964

Começou a construir-se o edifício da Matemática.

1965

Instituto de Antropologia

- Conduíram-se as obras de instalação deste Instituto

no Colégio de S. Bento.

Escola de Farmácia

- Cristino da Silva apresentou o estudo de um grande edifício

para a Escola Superior de Farmácia, a erigir a sul do Terreiro da Universidade. Esta ideia
não teve seguimento.

1966

Esculturas de Leopoldo de Almeida

- Neste ano, Leopoldo de Almeida começou

a executar o segundo grupo escultórico destinado ao cunhal da Faculdade de Ciências,
na Praça da Porta Férrea.

Baixos-relevos do pórtico do edifício da Matemática, por Gustavo Bastos
- A maqueta do trabalho, apresentada neste ano, mereceu as críticas de Pacheco de
Amorim

e

uma

ordem

de

revisão

da

composição

da

Junta

Nacional

da

Educação.

Em Junho do ano seguinte, o trabalho foi considerado aceitável.

Edifício da Física e Química

- Em Janeiro, iniciaram-se os trabalhos de construção.

Exposição fotográfica sobre a Alta demolida

- Organizada pela Sociedade de

Defesa e Propaganda de Coimbra, patenteou muitas das fotografias mais tarde reunidas
no

álbum

A Velha Alta... Desaparecida,

proporcionou

uma

revisitação

saudosa

a

conimbricenses e antigos estudantes, mostrou aos mais novos a extensão da perda e
permitiu

manifestar,

através

da

imprensa,

um

amplo

descontentamento.

De

acordo

com O Século Ilustrado de 16 de Abril, a exposição já havia sido visitada por «milhares
de pessoas, primeiro na Comissão de Turismo e actualmente no Museu Etnográfico».

Aposentação de Cristino da Silva
o

cargo

de

vogal-arquitecto

da

- Em 21 de Maio, Cristino da Silva abandonou

CAPOCUC

por

limite

de

idade,

sucedendo-lhe

João

Filipe Vaz Martins, que apenas tomou posse do cargo em 1967.

Cartão da tapeçaria da Sala do Concelho da Faculdade de Ciências, por
Rogério Ribeiro

- Rogério Ribeiro recebeu o encargo de pintar o cartão da tapeçaria

para a Sala do Conselho da Faculdade de Ciência e Tecnologia, intitulada O Progresso

Técnico. O cartão foi definitivamente aprovado em 9 de Janeiro de 1968.

Colégio de S. Bento

- Em Outubro, foram inauguradas as instalações do Museu e

Laboratório Antropológico, no antigo Colégio de S. Bento, cuja segunda fase de
remodelação se iniciara em final de 1960. Projecto de Álvaro da Fonseca.

Adaptação do Colégio dos Grilos a sede da Mocidade Portuguesa

- Concebida

por Amoroso Lopes, esta adaptação decorreu entre aproximadamente 1966 e 1970.
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1967

Escola de Farmácia junto aos Arcos do Jardim

- Em 10 de Fevereiro, José Pedro

Martins Barata foi encarregado de executar o anteprojecto do edifício da Escola Superior
de Farmácia, a erigir no Bairro Sousa Pinto. Esta obra ficou por executar.

João Filipe Vaz Martins

- Em Março, tomou posse do cargo de vogal-arquitecto da

CAPOCUC, sucedendo a Cristino da Silva que se aposentara em 21 de Maio de 1966.

Salazar delibera sobre o hospital
247

- Em nota datada de 14 de Julho, Oliveira

Salazar excluiu «a hipótese de construir o Hospital Escolar sobre o actual Hospital da

Alberto José Pessoa, Biblioteca

Universidade».

Geral, inaugurada em 1956.
(NATCE.)

1968

Frescos de Almada Negreiros no edifício da Matemática

- Os dois painéis,

A Matemática Portuguesa ao serviço da Epopeia Nacionale

intitulados

A Matemática

desde os Caldeus e Egípcios até aos nossos dias, foram realizados neste ano e no
seguinte.

1969

Inauguração do novo edifício da Secção de Matemática da Faculdade de
Ciências

- Ocorrida em 17 de Abril. Projecto da autoria de Lucínio Guia da Cruz. Área

total de 10 874 m2. Esta inauguração, presidida por Américo Tomás, foi aproveitada
pelos

estudantes

para

reclamar

a

democratização

do

ensino

e

a

reintegração

de

professores e alunos expulsos. As prisões e suspensões subsequentes provocaram uma
onda de protesto em toda a Academia (que se traduziu pelo luto académico, greve às
aulas e abstenção de exames) e a ocupação da Universidade pela polícia de choque.
Para

assinalar

a

inauguração,

Vasco

Pereira

da

Conceição

concebeu

uma

medalha

comemorativa.

Pórtico da Praça de D. Dinis
de

22

de

Abril,

rejeitou

- Um parecer do Conselho Superior de Obras Públicas

definitivamente

a

instalação

de

um

pórtico

monumental

interligando os edifícios da Física e Química, da Matemática, da Faculdade de Medicina
e do Hospital.

Restauro de azulejos do Colégio dos Grilos

- Joaquim Rebocho procedeu ao

restauro dos painéis de azulejos setecentistas da escadaria do Colégio dos Grilos. O
trabalho decorreu entre Julho de 1969 e Setembro de 1970.

Extinção da CAPOCUC
Direcção-Geral

de

- O Decreto-Lei n.° 49169, de 5 de Agosto de 1969, criou a

Construções

Escolares,

nela

integrando

a

Comissão

Administrativa

do Plano de Obras da Cidade Universitária de Coimbra.

1970

Colégio dos Grilos
edifício
de

a

Centro

azulejos

- Em 3 de Agosto, conduíram-se as obras de adaptação deste

Universitário

setecentistas

da

da

Mocidade

escadaria,

Portuguesa.

executada

por

A

reconstituição

Joaquim

dos

Rebocho,

só

painéis
ficou

pronta em Setembro.

1973

Casa dos Contadores

- Em meados do ano, conduíram-se as obras de reconstrução

da Casa dos Contadores, iniciadas em Dezembro de 1968 ou já em 1969.

1974

Casa de Sub-Ripas

- Em Fevereiro, foi adquirida a Casa de Sub-Ripas a fim de nela

instalar um dos institutos da Faculdade de Letras, que acabou por ser o de Arqueologia,
para aqui transferido nos anos oitenta.

1975

Painel de azulejo da Faculdade de Ciências

- Maria Manuela Madureira realizou

para o Auditório da Reitoria um painel de azulejo policromado, com 9,5x4,5 metros,
que intitulou Para Além de Saturno.

Abertura do novo edifício dos Departamentos de Física e Química da
Faculdade de Ciências e Tecnologia
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- Autoria de Lucínio Guia da Cruz.

1985

Colégio de Santo Agostinho recebe a Faculdade de Psicologia - Em Outubro,
a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação transferiu-se da Faculdade de
Letras para o Colégio de Santo Agostinho (também conhecido por Colégio Novo ou da
Sapiência ou dos Órfãos).

1986

Publicou-se o álbum fotográfico A Velha Alta... Desaparecida, com introdução de
Armando Carneiro da Silva. A 2 a edição saiu em 1991.

1987

Inauguração do novo

Hospital da Universidade, que permitiu libertar os Colégios

de S. Jerónimo e das Artes.
1995

«A Alta de Volta» - Em 29 de Novembro, decorreu a apresentação pública dos
projectos do concurso de ideias para o Plano de Reconversão dos espaços dos Colégios
de S. Jerónimo e das Artes, do Laboratório Químico e da área envolvente, para o qual
foram convidados Alexandre Alves Costa, Fernando Távora, Gonçalo Byrne e Raul
Hestnes Ferreira. A escolha recaiu no projecto de Gonçalo Byrne.
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Apontamentos biográficos

335

ALMEIDA, Serafim Edgard Figueiredo Duarte de
(1903) Arquitecto e artista lírico. Formado em Arquitectura pela Escola de Belas-Artes
de Lisboa. Como barítono, estreou-se no Teatro de S. Carlos, tendo gravado diversos
discos.
Foi nomeado arquitecto da CAPOCUC, em regime de assalariado, em Julho de 1943,
provendo a vaga deixada por João Garcia de Castilho. Encontra-se ligado à Cidade
Universitária por obras de pequena dimensão e, na sua quase totalidade, situadas fora
da Alta. São da sua autoria os projectos seguintes: instalação dos Institutos de Zoologia,
Antropologia e Mineralogia no edifício do Museu de História Natural (1944); ampliação
do pavilhão da Clínica Psiquiátrica, em Celas (Dezembro de 1948); Estação de Botânica
Marítima, na Figueira da Foz (1949). Neste âmbito, a sua principal obra foi o edifício
central do Observatório Astronómico, em Santa Clara, executado entre 3 de Outubro
de 1947 e 9 de Janeiro de 1950. Os pavilhões são da autoria de Álvaro da Fonseca.
(AUC, processos 3,155 e 337 da CAPOCUC; Actas da CAPOCUC, livros 1 e 3; Contas
da Gerência de 1944; contratos selados, proc. 30a; correspondência expedida, ofício
n.° 7917, de 29 de Agosto de 1944.)

ANGÉLICO, Afonso Alexandre Duarte
Escultor. Concluiu o curso superior de escultura na Escola de Belas-Artes de Lisboa em
meados dos anos quarenta.]
Autor dos seis baixos-relevos alegóricos da fachada principal da Biblioteca Geral, com
3 m2 cada, em pedra de Outil. Contrato celebrado em 30 de Junho de 1950.
(AUC, processo 379 da CAPOCUC.)

ARAÚJO, llídio Alves de
Arquitecto paisagista. Autor do ajardinamento do complexo desportivo de Santa Clara
(Março de 1958), no qual interveio também, na parte final, Manuel Cerveira (Novembro
de 1960). Igualmente responsável, com o mesmo Manuel Cerveira, do projecto de
arborização destas instalações, dividido em três fases, datado de 1959 e 1960.
(AUC, processo 531 da CAPOCUC.)

BARRADAS, Jorge
(1894-1971) Pintor, artista gráfico, ceramista. Integrou a primeira Exposição dos
Humoristas (1912). Participou na Exposição do Mundo Português (1940). Dedicou-se
à cerâmica a partir de 1945.
Autor do baixo-relevo em faiança policromada da sala de leitura da Biblioteca Geral,
intitulado Coimbra Lírica, sua Lenda e Tradição( 1954-1956).
(AUC, processos 379 e 383 da CAPOCUC.)

BARRETO, António Facco Vianna
Engenheiro-silvicultor e arquitecto-paisagista. Autor do anteprojecto de remodelação
do Parque de Santa Cruz (1956), que mereceu severas críticas da Comissão Municipal
de Arte e Arqueologia. Projectou, igualmente em 1956, o ajardinamento do pátio da
Faculdade de Medicina, do Largo da Sé Nova e da Rua Larga (junto à Faculdade de
Medicina).
(AUC, processos 436 e 458 da CAPOCUC.)
1 «Obras de arte para a Cidade Universitária de

Coimbra», Diário de Notícias, 5 de Dezembro
de 1950, p. 1.
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BASTOS, Gustavo
(1928) Escultor, natural da Figueira da Foz. Licenciado pela Escola de Belas-Artes do
Porto, aqui leccionando desde 1962. Obteve uma menção honrosa na Exposição da
Primavera, da Sociedade Nacional de Belas-Artes, em 1953.2
Autor dos baixos-relevos do portal do edifício do Departamento de Matemática, que
em 21 de Junho de 1965 se pensava atribuíra Almada Negreiros. Tema: A criação do

mundo: o Universo, as Matemáticas como ciência da natureza e a Matemática como
ciência do pensamento, da razão pura. Este trabalho foi mal recebido por Pacheco de
Amorim que, num parecer de 16 de Outubro de 1966, lamentou a interpretação literal
do programa realizada pelo escultor e «a nudez forte e desértica da composição».
(AUC, processos 379 e 611 da CAPOCUC.)

BELLINGHEN, Armand van
(1913) Quem é Alguém, de 1947, apresenta-o como «horticultor e arquitecto de
jardins»3. Nasceu em Lovaina (Bélgica). Estudou na Escola de Horticultura de Vilvorde
(Bélgica) e trabalhou nas plantações públicas de Gand (1936). Estagiou no jardim
botânico de Kew Gardens de Londres (1938-39). Mobilizado para a II Guerra Mundial,
foi feito prisioneiro e libertado. Contratado pela Câmara Municipal de Lisboa em 1940.
Por despacho do ministro das Obras Públicas de 21 de Junho de 1944, foi nomeado
para dirigir os trabalhos de jardinagem do Jardim Botânico de Coimbra, no âmbito da
CAPOCUC. Mantinha-se ao serviço da CAPOCUC em Agosto de 1948, estando então
de partida para o Congo Belga.
Assinou, com Cottinelli Teimo, em 1945, o projecto de remodelação deste Jardim
Botânico. Dirigiu o ajardinamento do edifício da Imprensa da Universidade, convertido
em sede do Instituto de Coimbra em 1947 e 1948. Em 18 de Maio de 1948, informou
a CAPOCUC de que, em ocasião oportuna e na posse de todos os dados, iniciaria o
estudo da arborização do terreno do Observatório Astronómico de Santa Clara, o que
provavelmente não terá feito, atendendo a que se ausentou do país escassos meses
depois.
(AUC, processos 3A, 114B, 114C, 198 e 254 da CAPOCUC.)

BENAVENTE, Luís
(1902-1992) Arquitecto. Frequentou a Escola de Belas-Artes de Lisboa a partir de
1922, mas veio a completar o curso de Arquitectura na Escola de Belas-Artes do Porto
em 1929-30. Em 1931-1933, colaborou com Pardal Monteiro na execução do Instituto
Superior Técnico e com Cristino da Silva no projecto do Liceu de Beja. É autor do
Palácio da Justiça de Guimarães. Na Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos
Nacionais, onde entrou como Arquitecto de 3.a classe em 1936 e de que veio a ser
director entre 1952 e 1958, procedeu à recuperação do Palácio Foz e de parte do
Palácio de Belém, em Lisboa, e do hotel de Seteais, em Sintra.
Na fase inicial da sua carreira, realizou vários trabalhos em Coimbra, um dos quais na
Universidade. Referimo-nos ao edifício do banco e das consultas externas, adossado à
fachada nascente do Colégio de S. Jerónimo (1931-1934).
Integrou, com Raul Lino, uma primeira comissão de obras da Cidade Universitária de
Coimbra, encarregada em final de 1934 de apresentar um relatório que conduzisse a
«um projecto de urbanização em torno do núcleo das actuais instalações universitárias
de Coimbra». Aparentemente, a sua acção foi mais determinante do que a de Raul
Lino. O ministro das Obras Públicas, Duarte Pacheco, considerou insuficiente o trabalho
produzido pela comissão, que integrava também quatro professores.

2

Num apontamento autobiográfico redigido cerca de 1983, Luís Benavente referiu-se

Bastos», Diário de Coimbra, 21-2-1954, pp. 1 e

ao seu trabalho no âmbito das duas comissões de obras da Cidade Universitária de

9; Gonçalo de Vasconcelos e Sousa, «Diálogos

Coimbra (1934-1940) e criticou a intervenção posterior de Cottinelli Teimo. Luís

Mário Azenha, «O estatuário Gustavo

com o escultor Gustavo Bastos», Museu, Porto,
n.° 2, 1994, pp. 105-123.

Benavente confessa ter ficado «seduzido pelo ambiente histórico» da cidade.
3

«Bellinghen (Armand van)», Quem é Alguém.

A escrupulosa manutenção e valorização do património daqui decorrente teria sido,

Lisboa, Portugália Editora, 1947,

para si, um princípio orientador nas comissões da Cidade Universitária. Incumbido de

p. 117.
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«lançar as bases para o ordenamento e recuperação da zona alta da cidade», julgou
que devia subordinar esse objectivo à valorização do «qualificado património
universitário existente», evitando «intromissões» prejudiciais e «obra nova que com
ele não esteja de acordo» e não prejudicando «a perspectiva sobre espécies de valor
legadas pelos séculos». Como argumento, citou Oxford e Heidelberg. Na verdade, esta
atitude levou-o a preservar os colégios mas não os quarteirões residenciais, como aliás

248
Casa de Eugênio de Castro, na Rua do

se depreende da nota autobiográfica, escrita na terceira pessoa. Luís Benavente oculta
as vastas demolições que o seu plano impunha.

Cosme. Vista tomada da Alameda
de Camões.

(AUC, processo 115 da CAPOCUC.)

(NATCE.)

BESSONE Borges de Medeiros Amorim, Numídico
(1913) Escultor. Discípulo de Veloso Salgado e de Simões de Almeida (Sobrinho) no
Curso de Escultura da Escola de Belas-Artes de Lisboa, onde se matriculou em 1932.
Obteve também o Curso de Pintura da Escola de Belas-Artes do Porto, em 1939.
Permaneceu vários anos em Itália como bolseiro. A estátua de D. João IV apresentada
na Exposição do Mundo Português (1940) foi a sua primeira obra. Executou inúmeras
estátuas e bustos de figuras históricas portuguesas.
Autor de quatro baixos-relevos situados no interior da Faculdade de Letras, datados de
1951: dois no átrio principal (2,5 m2 cada) e dois no átrio da entrada norte (1,5 m2
cada). Dois anos depois retocou os relevos mais pequenos, intitulados A Leitura e A

Escrita.
(AUC, processos 318, 377 e 379 da CAPOCUC.)

BORGES, Ruy António da Silveira
Arquitecto. Esteve ligado à Cidade Universitária de Coimbra entre 1944 e 1950.
Projectou a instalação dos serviços administrativos da Universidade no Colégio de S.
Pedro e desenhou diverso mobiliário. São da sua autoria os móveis do gabinete do
director do Arquivo Geral (1946); da Secretaria Geral (e Reitoria?) (1946); de O Instituto
(1946); da Faculdade de Direito, Instituto Jurídico e Casa do Guarda-Mor (1949); e do
Observatório Astronómico, em parceria com António Gomes Egêa (1950)
(AUC, processos 39A, 166 e 317 da CAPOCUC e contratos selados da CAPOCUC,
processos 17,18 e 37.)

CAMARINHA, Guilherme Duarte
(1912-1994) Pintor. Professor do ensino secundário e da Escola Superior de BelasArtes do Porto, onde se diplomou em 1937. Dedicou-se à pintura mural e, sobretudo,
à realização de cartões para tapeçarias, sendo assinalável a sua colaboração com a
Manufactura de Tapeçarias de Portalegre. Prémio Sousa Cardoso em 1936, Prémio
Gulbenkian de Pintura em 1957 e Prémio Nacional de Tapeçaria em 1967.4
Autor do cartão da tapeçaria da Sala do Conselho da Faculdade de Letras. Foi convidado
em Outubro de 1950, quando se encontrava em Paris. Escolheu como tema «uma
Alegoria ao Escritor, ao Literato, sem fixar figuras ou circunstâncias históricas [ou]
literárias». Entregou o cartão apenas em Novembro de 1954.
(AUC, processos 369, 379 e 611 da CAPOCUC.)

CASTRO, Baltazar da Silva
(1891-1967) Formado em Engenharia Industrial, Arquitectura e Escultura pelo Instituto
Superior Industrial e pela Escola de Belas-Artes do Porto. Director interino dos
Monumentos Nacionais do Norte (1930-1936). Director dos Monumentos Nacionais
de Lisboa (1936-1947). Em Dezembro de 1948, abandonou a DGEMN para ocupar o
4

António Nunes, «Guilherme Duarte

cargo de inspector superior de Obras Públicas. Arquitecto quase sem obra fora do

Camarinha», Munda, Coimbra, n.° 34,

restauro de monumentos. Nas viagens que realizou pela Europa em 1931,1934,1938

Novembro de 1997, pp. 49-56; R. S. (Reinaldo

e 1948, não renovou os seus princípios de intervenção monumental, anacronicamente

dos Santos), «As tapeçarias de Camarinha»,

Colóquio, Lisboa, n.° 2, Março de 1959,
pp. 13-15.
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assentes na ideia de reintegração da unidade de estilo, com frequência à custa dos
elementos decorativos setecentistas.

Arquitecto assistente da CAPOCUC desde 5 de Dezembro de 1941 até, pelo menos,
1950. Trata-se de um homem da confiança de Duarte Pacheco que, sujeito à sua
pressão e à de Salazar, não pôde evitar uma acção discricionária sobre os monumentos
classificados da zona universitária da Alta.
De acordo com uma informação de Sá e Mello de 8 de Setembro de 1944, informou
que a torre do castelo de Coimbra «não tinha interesse histórico e que podia ser
demolida sem prejuízo para o Património Histórico e Arqueológico do País». Da Igreja
de S. Pedro, também sujeita a demolição, «limitou-se a pedir duas colunas de cantaria
e as armas de S. Pedro [...] como sendo os únicos objectos que sob os aspectos histórico
e arqueológico poderiam interessar o Estado». Considerou também a estátua de S.
João, que coroava o Colégio dos Lóios, sem o menor interesse artístico, arqueológico
ou histórico.
(AUC, processos 3, 38, 40 da CAPOCUC; Pessoal, caixa 3, processo 203; Actas das
sessões, livros 1, 2 e 3; correspondência expedida pela CAPOCUC, ofício n.° 7917,
dirigido a Cottinelli Teimo em 29 de Agosto de 1944. DREMNC, processo «Universidade
de Coimbra. 1931/52.)

CASTRO, Eugênio de
(1869-1944) Poeta. Licenciou-se no Curso Superior de Letras em 1888, vindo a leccionar
na Faculdade de Letras de Coimbra entre 1914 e 1939. Dirigiu este estabelecimento
em 1921 -1924 e 1930-1939. Foi também jornalista e adido à legação de Portugal em
Viena de Áustria.
Integrou a primeira comissão de obras da Cidade Universitária de Coimbra, nomeada
em 1934. Demitiu-se em 27 de Março de 1936 por discordar de «muitos dos alvitres
apresentados», nomeadamente o que propunha a demolição da sua casa na Rua do
Cosme, a norte da Alameda de Camões (local hoje ocupado pelo edifício da Faculdade
de Letras). Mas não custa aceitar que as suas divergências fossem mais profundas.
À sua sensibilidade de conimbricense e de conhecedor da cidade (publicara um Guia

de Coimbra cerca de 1918), talvez repugnassem demolições tão extensas. A casa de
Eugênio de Castro foi demolida em 1 de Setembro de 1944, menos de um mês depois
da sua morte.
No discurso proferido em 22 de Novembro de 1951, na inauguração dos edifícios da

Maximino Correia, «Discurso [...]», Anuário

5

Faculdade de Letras e do Observatório Astronómico, o reitor Maximino Correia lamentou,

da Universidade de Coimbra (1951-1952).

perante a grandiosidade da obra feita, as «palavras que num dos mais importantes

Coimbra, 1953, p. 52.

jornais do País se escreveram [...] em referência à casa do Doutor Eugênio de Castro,

6

abrangida e demolida, como a minha, em holocausto ao progresso da nossa
Universidade»: a mesma picareta que começou a demolir a sua casa abriu também o

seucoval.5 Referia-se a Eugênio Montes, da Real Academia Espanhola, que na «Elegia
a Eugênio de Castro», publicada no Diário de Notícias de 20 de Agosto de 1944,

Eugênio Montes, «Elegia a Eugênio de

Castro», Diário de Notícias, 20 de Agosto de
1944, pp. 1 e 2.
«A morte de Eugênio de Castro», Diário de

7

Notícias, Lisboa, 18 de Agosto de 1944, pp. 1 e
2. A Vida Mundial Ilustrada lembrou o assunto

escreveu acerca dos últimos dias do poeta: «Em certa idade já se não pode mudar nem

em 11 de Julho de 1946. Numa visão geral do

de casa nem de nada. [...] Ele sabia que o enterravam ao enterrarem as suas paredes.

estado das obras, referiu que a demolição

Aquela picareta abria-lhe também a

sepultura.»5.

A mesma censura fora feita dois dias

«causou ao autor dos Camafeus Romanos
tristeza, que a indemnização recebida esteve

antes, em artigo não assinado7.

longe de compensar: 86 mil escudos».

O desaparecimento da casa constituiu um dos seus maiores e derradeiros desgostos.

8

A dor que ela provocou converteu-se num tópico recorrente das apreciações negativas

pp. 1 e 9. Curiosamente, e isso talvez seja

da Cidade Universitária, chegando mesmo à Assembleia Nacional, no discurso proferido
por Augusto Simões na sessão de 31 de Janeiro de

1964.8

Entre outros autores,

Diário de Coimbra, 2 de Fevereiro de 1964,

significativo, o tópico encontra-se ausente da
evocação realizada por Câmara Reys na Seara

Nova. (Câmara Reys, «Eugênio de Castro»,

salientam-se Anselmo Ferraz de Carvalho e Jaime Lopes Dias.9 Este último, depois de

Seara Nova, Lisboa, ano XXVIII, n.° 1132-

transcrever esta passagem com algumas liberdades, recordou as circunstâncias em

1133, 17 a 24 de Setembro de 1949, pp. 153-

que decorreu a saída de Eugênio de Castro. Estabelecido que «passaria a viver na
residência que fora do seu irmão Luís, no Penedo da Saudade», tornou-se necessário
inventar um estratagema que o fizesse colaborar. «Senhoras da família convidaram-no

154.)
9

A. Ferraz de Carvalho, «Eugênio de Castro

visto por um filistino», O Instituto, Coimbra,
n.° 109, 1957, p. 59.

a meter-se num carro para ir ver o arranjo da nova habitação, mas como já estava tudo
10

disposto para o receber e não voltar, lá ficou.»10

Jaime Lopes Dias, Coimbra e Eugênio de

Castro na Poesia, na Saudade e na Cultura.
Coimbra, 1970, p. 18.
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0 correspondente em Coimbra do Diário de Notícias assinalou, com pesar, os últimos
momentos da casa de Eugênio de Castro.11 Ironicamente, naquele lugar levantou-se a
Faculdade de Letras, em cujos portões se inseriram diversos baixos-relevos em bronze,
um dos quais relembra a figura de Eugênio de Castro.
(AUC, processo 25 da CAPOCUC; Actas da CAPOCUC, livro 1.)
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CERVEIRA, Manuel Ferreira da Costa

Jardim das instalações académicas,
da autoria de Manuel Cerveira, 1959.
(NATCE.)

Engenheiro-agrónomo, arquitecto-paisagista. Trabalhou no âmbito da Cidade
Universitária de Coimbra entre 1959 e 1964, período durante o qual elaborou diversos
projectos de ajardinamento na Alta, na Praça da República e em Santa Clara. Assim,
projectou, em data indeterminada mas anterior a 1960, o jardim junto às escadarias
de acesso ao Largo da Sé Nova; delineou o ajardinamento do espaço delimitado pelos
três corpos das Instalações Académicas (Agosto de 1959) e do exterior do Teatro
Académico Gil Vicente (Junho de 1961); enquadrou paisagisticamente o aqueduto de
S. Sebastião e a Rua Martim de Freitas, segundo projecto de 19 de Dezembro de 1959
(cinco anos depois, apresentou um novo estudo do aqueduto para fazer face à
degradação do ajardinamento verificada naquele local); foi responsável, com llídio de
Araújo, pela arborização da zona desportiva de Santa Clara realizada em 1959 e 1960;
foi, por fim, o autor do arranjo do pátio do edifício do Colégio de S. Bento, apresentado
em Janeiro de 1962.
(AUC, processos 499, 531, 532, 550, 590 e 605A da CAPOCUC.)

CONCEIÇÃO, Vasco Pereira da
(1914) Escultor e medalhista, diplomado pela Escola de Belas-Artes de Lisboa. Prémio
Soares dos Reis de 1955.
O seu trabalho na Cidade Universitária de Coimbra concentrou-se sobretudo na
Faculdade de Medicina. Neste edifício, começou por realizar, em 1953, os relevos em
bronze dos três portões. No ano seguinte, apesar dos contactos mantidos com Álvaro
de Brée, acabou também por se encarregar do baixo-relevo em mármore de Estremoz
para o átrio poente, com 4,8x3,7 metros. Concluiu os modelos em gesso em Janeiro
de 1955. Fora da Faculdade de Medicina, executou mais três obras: o escudo de armas,
em pedra, implantado no pedestal da estátua de D. Dinis, da autoria de Francisco
Franco; os medalhões para os candeeiros da Praça da Porta Férrea, representando o
selo da Universidade (1955-1956); e a medalha comemorativa da inauguração do
edifício do Departamento de Matemática (1969).
(AUC, processos 39D, 240A, 362, 379 e 663 da CAPOCUC.)

CONDUTO, Fernando
(1937) Escultor. Formado em Escultura pela Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa.
Leccionou na Escola de Artes Decorativas António Arroio (1962 e 1963) e na Escola
Superior de Belas-Artes de Lisboa (depois na Faculdade de Arquitectura) entre 1976 e
1998.12
Autor de uma escultura abstracta, em metal, situada no pátio central do edifício da
Física e Química (1971).
A presença de Fernando Conduto na Cidade Universitária de Coimbra criou uma
manifesta dissonância estética e ideológica: o ferro perante a pedra, o abstraccionismo
em face da estatuária figurativa, a vanguarda contra o puro academismo, uma obra
aberta contra a linearidade de conteúdos, a liberdade em vez da ordem. A escolha de
uma obra de Fernando Conduto para o pátio dos edifícios da Física e da Química
denota uma mudança profunda no poder político e uma crise na arte do regime,
11 «Está a ser demolida a casa onde Eugênio

de Castro escreveu os seus versos imortais»,

Diário de Notícias, Lisboa, ano 80, n.° 28220,
segunda-feira, 4 de Setembro de 1944, p. 1.
12 Fernando Conduto,

2000.
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Conduto. S.I., E. do A.,

acentuada a partir dos anos sessenta.

CORREIA, Joaquim Martins
(1910-1999) Escultor e pintor. Diplomado pela Escola de Belas-Artes de Lisboa, onde
foi assistente a partir do ano lectivo de 1958/59. Colaborou na Exposição do Mundo
Português (1940). Obteve os Prémios Soares dos Reis (1942) e Manuel Pereira (1943
e 1947). Bolseiro do Instituto para a Alta Cultura em Espanha e Itália.
No

âmbito

da

Cidade

Universitária

de

Coimbra

executou

uma

estátua

alegórica

à

Botânica, de 2,60 metros, cujo contrato foi assinado em Julho de 1946.
(AUC,

processos

206

e

379

da

CAPOCUC.

IAN/TT,

AOS/CP-71,

pasta

2.3.14/12,

f. 225.)

CORREIA, Maximino
(1893-1969)

Professor

José de Morais

da

Faculdade

de

Medicina

da

Universidade

de

Coimbra,

onde

se licenciou em 1917. Vice-reitor desta mesma Universidade de 16 de Junho de 1939
a 1943, e reitor a partir de 15 de Março de 1943. Presidente da CAPOCUC desde 6 de
Dezembro de 1941. Abandonou ambos os cargos em 30 de Janeiro de 1960, por
motivo de doença, como refere numa carta a Oliveira Salazar, escrita quatro dias antes.
Antes de aderir à causa de Salazar pugnou no campo republicano e chegou a conspirar
contra

a

Ditadura

Militar.

Tornou-se,

porém,

um

fiel

servidor

do

Estado

Novo.

O paternalismo e o diálogo com que procurou cativar os estudantes (e mesmo a opinião
pública) tiveram como limite a estrita obediência aos princípios do regime salazarista.
Em 28 de Junho de 1945, no mês seguinte ao da demissão da direcção da Associação
Académica presidida por Salgado Zenha, recebeu das mãos do ministro da Educação
Nacional

as

insígnias

Alberto

Vilaça:

da

«Fora

grã-cruz
as

da

Instrução

ocasiões

em

que

Pública.13

No entanto,

veiculava

as

como recorda

detestadas

pressões

governamentais, o reitor era habitualmente afável e, por vezes, até se abria com os
"rapazes".»14
Durante

as

expropriações,

não

defendeu

a

população

das

evidentes

injustiças

que

estavam a ser cometidas, com as indemnizações a situarem-se frequentemente abaixo
do valor da matriz predial. Dentro da CAPOCUC, remeteu para Manuel de Sá e Mello
e

para

os

técnicos

superiores

da

comissão

a

tarefa

de

responder

às

desalentadas

cartas de reclamação que recebeu. Na imprensa, calou as injustiças com um mero
aceno de legalidade.
No

entanto,

é

legítimo

questionar

a

aceitação

linear

das

demolições.

Vivendo

em

Coimbra desde que desceu de Vila Flor (Bragança), em 1911, para estudar Medicina,
teve trinta anos para aprender a amar os arruamentos da Alta. A comoção com que
decerto assistiu a elas foi contida publicamente por motivos políticos, mas no íntimo a
perda não o deixou indiferente. De outro modo, como entender que, exercendo um
gosto antigo, tenha fotografado alguns aspectos da Alta desaparecida? E como entender
que, paradoxal mente, as suas fotografias tenham integrado uma exposição realizada
em 1960 e que contou com trabalhos de Júlio Condorcet Pais Mamede e de Armando
Carneiro da Silva, dois denodados críticos da Cidade Universitária?
A modéstia de se considerar um obscuro colaborador na obra da Cidade Universitária
tem pleno cabimento no facto de, aparentemente, as principais decisões terem escapado
à

sua

da

iniciativa.

Maximino

Universidade

na

Correia

CAPOCUC,

assumiu

como

frequentemente o papel de representante

intermediário

das

opiniões

e

protestos

dos

professores e não como centro de poder, na realidade exercido por Sá e Mello e Cottinelli
Telmo/Cristino da Silva e pelo ministro das Obras Públicas. Uma ou outra vez, essa
posição

revelou-se

dogmaticamente,

bastante

perante

o

incómoda.
conselho

Em

escolar

1945,
da

enquanto

Faculdade

de

Sá

e

Mello

Ciências,

a

afirmava
suficiência

do espaço reservado para a Cidade Universitária, Maximino Correia dizia o contrário
ao

Diário de Coimbra, admitindo ser esse exactamente o «problema mais grave».

13

Francisco Morais, Reitores da Universidade

de Coimbra. Coimbra, (Tertúlia Académica?),
Foi por expressa indicação de Manuel de Sá e Mello, emitida em 1 de Maio de 1952,
que

a

delegação

da

CAPOCUC

em

Coimbra

deixou

professores, erigindo o reitor como único canal de transmissão.

de

contactar

directamente

os

1951, p. 124.
14

Alberto Vilaça, De Memória em Punho.

Histórias que Abril soltou. Coimbra, Livraria
Minerva, 1992, p. 54.
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Alguns dos seus discursos e relatórios foram compilados em volume intitulado Ao

Serviço da Universidade de Coimbra (1939-1960). Certas passagens revelam dúvidas
quanto aos aspectos estéticos da Cidade Universitária que ajudou a construir. E, contudo,
no relatório da viagem de estudo à Cidade Universitária de Roma em 1946 expressou
grande entusiasmo pela arquitectura monumental de Piacentini e pela estatuária de
sabor clássico. Em Outubro e Novembro deste anos, realizou uma visita de estudo de
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Colégio de São Pedro e Porta Férrea.
(NATCE.)

vinte dias a Itália (Roma, Bolonha e Milão) e Suíça (Zurique, Friburgo, Berna e Genève),
na companhia de Cottinelli Teimo e Manuel de Sá e Mello, com o fim de estudar as
instalações das Faculdade de Medicina e de Ciências.
(AUC, processos 29M, 38 e 46 da CAPOCUC. Actas da CAPOCUC, livros 2 e 6.
Correspondência expedida pela CAPOCUC, ofício 4981 .ANTT, AOS/CP-71, pasta 2.3.14/
13, f. 267. DREMNC, processo n.° 06 0325013.)

CORREIA Pinto da Fonseca, Vergílio
(1888-1944) Historiador de arte, etnólogo e arqueólogo. Professor na
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra desde 1921. Director do
Museu Machado de Castro.
Em artigo originalmente publicado no Diário de Coimbra de 26 de Junho de 1939,
referiu-se ao plano da primeira comissão de obras em termos que denotam
concordância. Esta opinião é tanto mais significativa quanto se fundou no exame do
plano.
Vergílio Correia encarou com agrado a anunciada revolução urbanística, assistiu sem
protesto público às expropriações e demolições, simpatizou com o estilo arquitectónico
classicizante e monumental de Cottinelli Teimo, apenas protestando quando ficou em
causa a destruição de património classificado. O entranhado amor pelo património
arquitectónico conimbricense, de que era então o maior especialista, levou-o a valorizar
os vestígios pré-pombalinos descobertos no Paço das Escolas e no Colégio de S. Pedro
e a responder aos que o acusavam de querer transformar as antigas instalações
universitárias em museu, censurando por sua vez os responsáveis de procederem
ilegalmente e com falta de coragem. Firme nas convicções e ciente do valor patrimonial
dos elementos descobertos, não hesitou em considerar uma barbaridade a sua
obliteração. A arquitectura tradicional não teve em si nem um estudioso nem um
cultor, ao contrário do que sucedeu com António Nogueira Gonçalves que, no inventário
artístico da cidade de Coimbra, recenseou minuciosamente os elementos exteriores
mais marcante dos imóveis não eruditos. Isso explica, talvez, a aceitação de arrasamentos
tão extensos, embora fosse de esperar uma chamada de atenção para a importância
da envolvência na leitura dos monumentos. Formado na visão individualizada dos
monumentos, Vergílio Correia não teve olhos para o valor dos conjuntos urbanos, nem
sensibilidade para a dimensão histórica e simbólica dos arruamentos.
(AUC, corresp. expedida pela CAPOCUC, ofício 6405. DREMNC, proc. «Universidade
de Coimbra 1931/52».)

CRUZ, Lucínio Guia
(1914) Arquitecto. Diplomado pela Escola de Belas-Artes do Porto. Projectou o cinema
Roma, em Lisboa.15
Entrou ao serviço da CAPOCUC em 2 de Fevereiro de 1942. Realizou diversas viagens
de estudo pela Europa a fim de preparar alguns edifícios e instalações: Cidade
Universitária de Madrid (1944); Espanha (Madrid), Itália (Roma, Bolonha e Milão),
Suíça (Zurique, Berna, Bâlle e Neuchatel), Suécia (Estocolmo e Upsalla), Holanda (Delft
e Leiden), França (Paris), Bélgica (Bruxelas e Gand) e Inglaterra (Oxford, Cambridge e
Londres), em Abril e Maio de 1948; França (Paris), Bélgica (Tervuren), Holanda
15

Idem, ibidem; «Alameda de D. Afonso

Henriques», Arquitectura, Lisboa, n.° 133, Abril
de 1946, pp. 6-10; «Cinema Roma. Arq.
Lucínio Cruz», A Arquitectura Portuguesa,
Lisboa, Julho a Outubro de 1957, pp. 5-13.
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(Amesterdão), Dinamarca (Copenhaga), Suécia (Upsalla) e Noruega (Oslo), em Agosto
e Setembro de 1948; Genebra, Zurique, Basileia, Estrasburgo, Heidelberg, Francfort,
Bona, Utreque, Amesterdão, Londres, Oxford, Bruxelas, Lille, Paris e Bâlle (1954);
Genebra, Basileia, Zurique, Estocolmo, Oslo, Londres, Bruxelas e Aix-La-Chapelle (1957);

Autor dos projectos de instalação dos Institutos de Zoologia, Mineralogia e Antropologia
no Museu de História Natural e no Colégio de S. Bento. As suas obras maiores na
Cidade Universitária de Coimbra são, contudo, a Faculdade de Medicina (inaugurada
em 1956) e a Faculdade de Ciências (edifício da Matemática e da Física e Química,
inaugurados respectivamente em 1969 e 1975).
Desenhou o mobiliário dos seguintes edifícios ou serviços: Arquivo Geral, excepto o
gabinete do director (1946); Instituto Botânico, instalado no Colégio de S. Bento (1946
e 1951); Faculdade de Medicina (1954). Em 9 de Novembro de 1954 foi encarregado
de estudar o mobiliário da Faculdade de Ciências (Departamentos de Matemática,
Física e Química).
(AUC, processos 3, 8A, 40, 46, 87, 112A, 324, 339, 361, 379, 457, 471 e 514 da
CAPOCUC; Contas da gerência da CAPOCUC de 1944; Contratos selados da CAPOCUC,
processos 37, 57 e 70; Correspondência expedida pela CAPOCUC, ofício n.° 7917,
dirigido a Cottinelli Teimo em 29 de Agosto de 1944.)

DISTEL, Walter
Arquitecto. Dedicou-se sobretudo a projectar hospitais, especialidade que tomou de
seu pai, Hermann Distei. A sua história pessoal, até 1949, foi sintetizada pelo próprio
numa carta dirigida a João Emauz Leite Ribeiro, administrador do Banco de Portugal:

Lisboa, 11 de Março de 1949
Exmo. Sr. João Emauz Leite Ribeiro
lllus. Administrador do Banco de Portugal
Lisboa
Exmo. Senhor Administrador:
Queira l/. Excelência aceitar os meus mais reconhecidos agradecimentos
pela amável recepção que se dignou dispensar-me.
Conforme desejo expresso por 1/. Excelência, a seguir faço uma curta
exposição da minha situação, sob o pedido de fazer o favor de dar
conhecimento da mesma a Sua Excelência o Ministro das Obras Públicas,
Exmo. Sr. Engenheiro Frederico Ulrich.
A convite do Governo Português, iniciou meu pai, no ano de 1938, os
trabalhos dos projectos para os Hospitais Escolarfesj de Lisboa e Porto.
Trabalhei neste projecto como seu colaborador, tendo eu assinado, em nome
de meu pai, o contrato com Sua Excelência o então Ministro das Obras Públicas,
Exmo. Sr. Engenheiro Duarte Pacheco.
Durante uma estadia maior em Portugal, trabalhei nos Projectos e
elaborei, pessoalmente, para a Comissão dos Hospitais Universitários, com a
intervenção do Sr. Engenheiro M. Tavares Cardoso, o Projecto para o Instituto
Português de Oncologia.
Durante a guerra vim, a convite do Governo Português, a Portugal com
o meu Pai, que entretanto faleceu, a fim de elaborarmos os estudos para os
Hospitais de Angola e Moçambique.
O fim da guerra, porém, impediu o meu regresso à Alemanha, e Sua
Excelência o Ministro das Obras Públicas confiou-me a elaboração dos
projectos para o Hospital Militar Principal de Lisboa e Hospital Escolar de
Coimbra. Os respectivos contratos foram fechados com uma importância
básica de cerca de 1/3 das despesas reais, com uma anotação que mais tarde
deveriam fazer suplementos ao contrato referente ao custo efectivo da
construção. [...]
Pelo que acima deixo exposto, pode V. Excelência avaliara minha crítica
situação, especialmente em vista das circunstâncias - em parte miseráveis em que se encontra a minha família e o meu atelier em Hamburgo, o que,
como é óbvio, constitui para mim sérias preocupações para o futuro.
Muito grato, pois, ficaria se l/. Excelência se dignasse dar conhecimento da
minha grave situação a Sua Excelência o Ministro, diligenciando persuadi-lo
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da imperiosa necessidade que tenho em recebera autorização do pagamento
dos meus honorários.
Reiterando os meus melhores agradecimentos pela benevolente e valiosa
atenção de V. Excelência no meu assunto, digne-se aceitar os protestos da
minha mais alta consideração e estima.
De V. Excelência
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Mto. Att. Vnr. e Mto. Obgdo.

Remodelação da fachada principal da
Biblioteca Geral, em 1950. À esquerda,
grupo escultórico de António Duarte.
(NATCE.)

No âmbito da Cidade Universitária de Coimbra, Walter Distei trabalhou durante várias
décadas no projecto de um Hospital Escolar, a instalar sobre os Colégios de S. Jerónimo
e das Artes, que acabou por não se realizar. Aceitou o encargo em 6 de Junho de 1947,
substituindo

João

Simões.

Entregou

um

anteprojecto

à

escala

de

1/500

em

22

de

Dezembro de 1947 e outro na escala de 1/200 em 19 de Março de 1948. Devido à
demora do parecer da Faculdade de Medicina, o projecto definitivo apenas ficou pronto
em 30 de Dezembro de 1952. Alterações substanciais do programa exigiram novos e
prolongados estudos, que chocaram com a exiguidade do espaço disponível e com os
crescentes entraves postos à demolição dos colégios de S. Jerónimo e das Artes, quer
por parte do ministro quer por parte da opinião pública (de que se destaca Bissaya
Barreto). Walter Distei continuou a elaborar anteprojectos até à década de sessenta,
quando se deliberou construir o hospital fora da Alta.
(AUC,

processos

232,232A,

238,361

da

CAPOCUC;

Acta

da

sessão

da

CAPOCUC

de

22 de Março de 1951.)

DUARTE, António
(1912)
se

Escultor.

diplomou.

criado

uma

vasta

José-Augusto
atingido

a

vezes

Siedl».17

«o

maturidade

a

da

Escola

de

Belas-Artes

resultante

melhor
na

Fernando

com

Realizou

Belas-Artes,

da

profissionalmente

estatuária

França

Novo.16

Estado
por

Professor
Dedicou-se

de

Pamplona

inúmeras

estátuas

Academia

Nacional

grupos

escultóricos

as

no

suas

alemã

da

âmbito

e

Arno

de

Belas-Artes,

geração,

estética

robustas
Breker

(...)

ou

publicou

tendo

diversos

por
tendo

oficial

do

aparentadas

dum

históricas.18

figuras

onde

1929,

Considerado

sua
da

1958,

de

oficiais.

«obras

dum

desde

partir

escultura»

alegóricas
de

Lisboa,
a

encomendas

em

quarenta,

acha

escultura

de

escultura

de

retratista

década

moderna

à

Hermann

Na

revista

artigos

entre

1975 e 1991.
Autor

de

dois

situados

na

fachada

da

Biblioteca

Geral

da

Universidade de Coimbra, com três figuras cada e uma altura de 3,5 metros. Contrato
assinado em 29 de Abril de 1944.
(AUC, processos 103 e 379 da CAPOCUC.)

EGÊA, António Gomes
Arquitecto. Autor do plano de urbanização da faixa marginal de S. Martinho do Porto
16

(1948).
Os Anos 40 na Arte Portuguesa, catálogo,

vol. I, Lisboa, Fundação C. Gulbenkian, [1982],
p. 126.
17

Fernando Pamplona, Dicionário de Pintores

Autor do anteprojecto do estádio universitário previsto para a Insua dos Bentos, cuja
memória descritiva data de 4 de Maio de* 1946. Com este fim, realizou uma visita de
estudo às instalações desportivas das Universidades de Oxford e Cambridge, em final

e Escultores Portugueses, 2.a ed.. s.l., Liv.

desse ano.

Civilização, s.d., volume I, p. 119.

António

18

Sobre António Duarte, ver, além dos

trabalhos de índole geral ou já citados: Luís

1947.

Gomes
Em

Egêa

Março

do

trabalhou
ano

no

estádio

seguinte

os

da

ínsua

estudos

dos

foram

Bentos

até

Novembro

definitivamente

de

interrompidos,

visto se ter alterado o local da sua implantação. A sua contribuição posterior limitou-se

Reis-Santos, «Os desenhos do escultor António
Duarte», Panorama, Lisboa, volume VI, 1948,
n.° 36 e 37, pp. inums.; «António Duarte»,

idem, Lisboa, III série, n.° 11, Setembro de
1958, pp. inums.; Artur Santa-Bárbara, ob. cit.,
pp. 156-157; vários depoimentos na revista

Belas-Artes, Lisboa, III série, n.° 11 a 13, 1988
a 1991, pp. 65-87.
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ao

estudo,

com

Ruy

da

Silveira

Borges,

do

mobiliário

(Dezembro de 1950).
(AUC, processos 46,115B, 220,317 e 491 da CAPOCUC.)

do

Observatório

Astronómico

FEYO,

Salvador d'Eça

Barata

(1899-1990) Concluiu o curso de Escultura na Escola de Belas-Artes de Lisboa em
1923. Esteve em Itália, como bolseiro, em 1933. Colaborou em diversas exposições no
estrangeiro (Paris, Nova Iorque e Bruxelas) e na Exposição do Mundo Português, em
1940. Professor na Escola de Belas-Artes do Porto a partir de 1949.19
Autor da estátua de Júlio Henriques, com 2,5 metros de altura, contratada em Agosto
de 1944 e instalada no Jardim Botânico. As suas obras mais significativas na Cidade
Universitária de Coimbra são, no entanto, as quatro estátuas alegóricas, representando
a História, a Poesia, a Filosofia e a Eloquência, com 3,20 metros de altura, que se
dispõem em frente da Faculdade de Letras, na Praça da Porta Férrea. Contratos realizados
em Novembro de 1945 e Abril de 1949. Foi ainda sob a sua direcção que se realizaram
os relevos em bronze dos portões desta Faculdade.
(AUC, processos 206 e 379 da CAPOCUC.)

FONSECA, Álvaro da
(7-1973?) Arquitecto. Director dos Serviços de Urbanização do Centro. Autor da Igreja
de S. José, em Coimbra (1954-1962).20
Não

sendo

responsável

por

nenhum

dos

grandes

edifícios

da

Cidade

Universitária,

realizou porém diversos projectos de adaptação, sobretudo de colégios, e é autor de
alguns imóveis fora da Alta.
A sua ligação à CAPOCUC decorreu entre 1946 e 1967. Principais obras realizadas no
âmbito da Cidade Universitária de Coimbra:
-

Pavilhões

do

Observatório Astronómico, em Santa Clara, nomeadamente oficinas,

garagem e habitações dos observadores, dos astrónomos, do director e do guarda.
-

Adaptação do Colégio de 5. Bento a Instituto de Antropologia e a Instituto Botânico,
cujos

projectos

realizou

entre

Novembro

de

1952

e

Dezembro

de

1958.

Em

Dezembro de 1961 e em Novembro 1963, entregou o projecto de mobiliário de
madeira e metálico para o Instituto Botânico. Em Fevereiro de 1964 foi encarregado
de elaborar o projecto das lanternas do pátio do Instituto de Antropologia. Em
Janeiro de 1965 apresentou o estudo do mobiliário do Museu Didáctico do Instituto
de Antropologia.
-

Adaptação de parte do Museu de História Natural a Instituto de Zoologia, na qual
trabalhava em 1959. O projecto definitivo, cujo contrato foi celebrado em 28 de
19 Àcerca de Barata Feyo, além da bibliografia

Junho de 1965, veio a ser entregue, ao que julgamos, em meados de 1967.

de índole geral, ver: «Antero de Quental visto

Trabalhou em diversos projectos que ficaram sem execução:

pelo seu estatuário Barata Feyo» (entrevista),

-

Acção, Lisboa, ano V, n.° 222, 19 de Julho de

Em 12 de Maio de 1954 foi encarregado de estudar a adaptação do Laboratório
Químico a Museu Histórico e a Sala de Conferências e Exposições Temporárias da
Universidade.

O

anteprojecto,

entregue

em

28

de

Outubro

desse

ano,

previa

a

construção de anexos no rés-do-chão do ângulo sudeste e nascente, unindo os
dois corpos do Laboratório (que em planta forma um

L).

A exiguidade e irregularidade

1945, p. 1; Manuel Mendes, «Sobre a escultura
e o escultor Barata Feyo», Colóquio, Lisboa,
n.° 14, Julho de 1961, pp. 22-28; Manuel de
Figueiredo, «A estátua equestre de D. João VI
por Barata Feio», Museu, Porto, II série, n.° 9,
1965, pp. 7-9; Flórido de Vasconcelos, «Mestre

do terreno disponível, a falta de um bom programa (na opinião de Cristino da
Silva) e o facto de não deixar intactas e livres as fachadas principal e lateral (no
despacho do ministro E. de Arantes e Oliveira) justificaram a recusa do anteprojecto

Químico,

recebeu

o

encargo

1990, pp. 34-38; Cristina Azevedo Tavares,

e M. F. Mónica (coord.), Dicionário de História

Em 14 de Maio de 1954, dois dias depois de ter sido incumbido de adaptar o
Laboratório

Porto, série nova, ano IX, n.° 2, Fevereiro de

«Feio, Salvador Barata», in: A. Barreto

de Álvaro da Fonseca, em Março de 1955.
-

Barata Feyo escultor do Porto», O Tripeiro,

de

apresentar

um

estudo

de

adaptação

da Casa dos Meios a Centro Universitário da Mocidade Portuguesa. O anteprojecto,
apresentado em 28 de Outubro de 1954, mereceu a aprovação daquela instituição.

de Portugal, volume VIII, Porto, Livraria
Figueirinhas, 1999, pp. 25-26.
20 A. Alves Martins, «Uma vez por outra - Um

homem, um artista», Diário de Coimbra,
1 de Dezembro de 1973, pp. 1 e 9; Álvaro da

No entanto, Cristino da Silva, em 2 de Agosto de 1957, colocou alguns óbices
relacionados com a iluminação natural, a salubridade e a funcionalidade do edifício.
(AUC,
e

606

processos
da

101,108,111A,

CAPOCUC;

Contratos

222,238,254,337,379,392,393A,
selados

da

CAPOCUC,

processo

549,
21;

Fonseca, «Protecção dos edifícios e sítios
municipais», Boletim da Direcção-Geral dos

576,603
Pessoal

da

Serviços de Urbanização, Lisboa, 1947, volume I,
pp. 53-75; A. Nunes Pereira, «Uma conversa
com o Sr. Arquitecto Álvaro da Fonseca sobre

CAPOCUC, processo 222. AHMC, BO/168, acta da sessão de 5 de Julho de 1951, ff.

a sua Igreja de S. José», Correio de Coimbra,

58-58v.)

n.° 2013, 22 de Março de 1962, p. 11.
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FRANCO, Francisco
(1885-1955) Escultor. Diplomado pela Escola de Belas-Artes de Lisboa. Viveu em Paris
em 1909-1914 e 1919-1925. Figura maior da escultura oficial do Estado Novo. Em
1928, criou um tipo estético com a estátua de Gonçalves Zarco.
Realizou duas estátuas para a Cidade Universitária de Coimbra, representando os reis
D. Dinis e D. João III. O modelo da primeira ficou pronto em finais de 1945, mas a
passagem à pedra e a sua instalação no local demorou vários anos. A ideia de atribuir
a Francisco Franco a modelação desta estátua partiu de Cottinelli Teimo, como o próprio
referiu em meados de 1943, reconhecendo que a sua proposta «foi muito bem aceite»
pelo ministro das Obras Públicas, Duarte Pacheco. Nesta data, o escultor já se encontrava
a estudar a estátua.
O contrato de execução da estátua de D. João III, localizada no Pátio da Universidade,
foi celebrado em 7 de Agosto de 1944.
(AUC, processos 103,120,181,206 e 379 da CAPOCUC.)

GODINHO de Almeida, Januário
(1910-1990) Arquitecto. Diplomado pela Escola de Belas-Artes do Porto. Activo de
1932 a 1970. Em 1934, projectou o Mercado de Peixe de Massarelos. Autor do plano
de urbanização de Carrazeda de Ansiães (1945), dos anteplanos de Felgueiras (1945)
e de Paços de Ferreira (1950) e de um plano de urbanização para a Baixa de Coimbra
(1968).
Primeiro arquitecto convidado para elaborar o projecto da Faculdade de Ciências.
Recusou este convite, com altivez, devido à falta de liberdade criativa que ele implicava.
Disso mesmo deu nota na carta endereçada a Manuel de Sá e Mello, em Abril de
1947, na qual refere a sua inaptidão para «orquestrar música alheia»:

Exmo. Senhor Engenheiro Sá e Mello
Desejo agradecer-lhe a oportunidade que me deu de colaborar nas obras
da Cidade Universitária de Coimbra e pedir desculpa de não poder aceitar o
encargo, que, por razões inerentes ao carácter e modo de ser de cada um, é
difícil de cumprir.
Entendo perfeitamente a determinação de se impor uma arquitectura
feita, porém, sinto-me inapto para a tarefa de orquestrar música alheia,
abdicando do pouco que sou. Assim, julgo que a melhor forma de colaborar
na integral realização da obra projectada, é depor nas mãos de 1/. Ex.a o
encargo que me confiou.
Entretanto,

quero

apresentar

as

minhas

cordiais

saudações

e

o

reconhecimento por tantas gentilezas que não esqueço facilmente. Creia-me
com estima
J. Godinho
Porto, 15 Abril 1947.

A recusa de trabalhar na Cidade Universitária de Coimbra não o impediu de se
consagrar à construção de tribunais, sobretudo durante o período em que Antunes
Varela ocupou a pasta da Justiça (1954-1967). Revelou então, segundo António
21

António Manuel Martins Nunes, Arte,

Memória e Ideologia. Espaços e imagens

Nunes, capacidade para «contornar os limites oficialmente impostos à Arquitectura

da justiça no Estado Novo. Elementos para

de Justiça, procedendo a abordagens inovadoras, concebendo edifícios abertos

uma análise da arte judiciária. Dissertação

ao espaço exterior, destinados a práticas de convívio, lazer e sociabilidade».21

de mestrado policopiada. Braga, Universidade
do Minho, 1999, pp. 71, 78 e 84-86.
22

«A cadeira de História da Arte da Faculdade

(AUC, processos 8, 218, 232, 233 e 369 da CAPOCUC.)

de Letras vai ser regida pelo rev.° padre

GONÇALVES, António Nogueira

Nogueira Gonçalves», Diário de Coimbra, ano

(1901-1998?) Sacerdote, historiador de arte. Em 1968, sucedeu a Luís Reis Santos na

XXXVIII, n.° 12840, quinta-feira, 8 de Fevereiro

regência da cadeira de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de

de 1968, pp. 1 e 8; Manuel Augusto Rodrigues,

Chronologia Historial Universitatis
Conimbrigensis. Coimbra, Arquivo
da Universidade, 1998, p. 268.
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Coimbra, instituição que lhe concedeu o doutoramento honoris causa em 28 de
Dezembro de 1979.22

Em 9 de Setembro de 1944 escreveu ao director-geral do Ensino Superior e das Belas-Artes

informando-o

demolições

de

Igreja

S.

de

sobre

edifícios
Pedro.

a

na

Na

delapidação

área

da

sequência

de

Cidade
desta

património

em

curso

Universitária

de

Coimbra,

exposição,

o

ministro

no

das

âmbito

das

sobretudo

na

Obras

Públicas,

A. Cancela de Abreu, em 1 de Novembro de 1944, deu instruções no sentido de evitar
que

«saiam

apreciáveis».

da
O

posse

do

processo

de

Estado

quaisquer

averiguações

valores

aprofundou-se

artísticos
à

ou

medida

arqueológicos

que

Adriano

do

Nascimento ia publicando, no Notícias de Coimbra, ataques cerrados ao descaminho
das peças.
Depois
obstar

deste
a

primeiro

maiores

alerta,

perdas.

António

Prometeu

Nogueira

ao

Gonçalves

empreiteiro

que

decidiu,
o

novo

a

título

director

pessoal,

do

Museu

Machado de Castro lhe compraria as peças de maior valor, distribuiu gorjetas pelos
operários

para

procederem

com

cuidado

nas

desmontagens

e no

transporte

para

a

arrecadação. Mas ao passar por uma residência particular deu-se conta da duplicidade
do

empreiteiro,

que

estava

vendendo

as

peças

às

escondidas.

Passou-se

isto

nos

primeiros dias de 1945. Sentindo-se ludibriado pelo empreiteiro e pelo próprio Estado,
que

recolhera

as

arcadas

mas

não

tomara

«medidas

para

protecção

do

que fosse

aparecendo», António Nogueira Gonçalves, que estava agindo a título pessoal, enviou
uma segunda carta dando notícia dos factos e da sua resolução de «não voltar a S. Pedro».
António

Nogueira

Gonçalves

procedeu

ao

inventário

artístico

da

cidade

de

Coimbra

quando estavam em curso os trabalhos de demolição. Apesar de reconhecer que a
nova

Cidade

condições

Universitária

higiénicas,

o

se

ergueu

arrasamento

sobre

quarteirões

sistemático

muito

causou-lhe

degradados

uma

e

enorme

sem

tristeza.

Em artigo publicado em Julho de 1948 lamentou, com grande intensidade emotiva, a
profunda ruptura urbanística e a perda do «passado artístico de Coimbra», que «cada
dia se reduz».23
Em 27 de Novembro de 1987, proferiu no Arquivo da Universidade uma palestra sobre
A Alta de Coimbra como eu a vi antes das obras da cidade universitária, na qual
condenou «a irresponsabilidade da destruição da Faculdade de Letras» de Silva Pinto
e «denunciou a perda irreparável de espaços e ruas, que, na teia medieval da cidade,
registavam um plano urbanístico executado ao arbítrio das necessidades e da expansão
populacional

na

desaparecimento

colina
de

milenária»,

alguns

trechos

mas,
de

ao

casas,

mesmo
por

não

tempo,

«defendeu

o

possuírem

condições

de

habitabilidade e segurança, e de certos edifícios, mormente o Observatório Astronómico,
que se tornaram inúteis e pesos mortos e emperradores do "progresso"».24
(DGEMNC, processo Universidade de Coimbra 1931/52.)

JÚNIOR, Severo Portela
(1898-1985) Pintor natural de Coimbra. Diplomado em escultura pela Escola de BelasArtes de Lisboa. Antes de se dedicar à pintura, o que ocorreu em 1927, manteve um

23 A. N. Gonçalves, «Coimbra monumental

interregno artístico de dez anos, durante o qual viveu no Alentejo e se entregou quase

vista de três varandas», Diário Popular, Lisboa,

a tempo inteiro à agricultura. Começou por pintar cenas inspiradas na paisagem e nos
costumes alentejanos. Em 1933, viajou por Espanha, França e Itália como bolseiro da
Junta

de

Educação

Nacional,

publicando

as

suas

impressões

num

relatório

publicado

sob o título Arte Antiga, Arte Moderna (Lisboa, 1936). Entrou, então, em nova fase,
caracterizada

pelas

«vastas

e

impressionantes

composições

murais»

de

índole

historicista, de que são exemplo os painéis realizados na Exposição do Mundo Português;
nos

tribunais

de

Viseu,

Porto,

Bragança,

Covilhã,

Golegã,

Setúbal,

Viseu,

Almada

e

Lisboa; nas igrejas de S. João de Brito (Lisboa) e matriz de Almodôvar; nas escolas

6-7-1948, pp. 5-6.
24 Relato-síntese elaborado por Mário Nunes,

/'/?: Manuel Augusto Rodrigues e Mário Nunes,

Alta de Coimbra na Óptica Cultural de
Nogueira Gonçalves. Coimbra, 1987, p. 342.
25 Sobre Severo Portela Júnior, ver: Manuel

Martinho, «Severo Portela, pintor do Alentejo»,

Vida Mundial Ilustrada, Lisboa, ano VI, n.° 260,
16 de Maio de 1946, p. 8; Artur Santa-Bárbara,
ob. cit., pp. 101-102. O pintor escreveu, além

secundárias de Moura e de D. Luísa de Gusmão (Lisboa); na Câmara Municipal de

do relatório da viagem de estudo nos anos

Beja; etc.. Escreveu um livro de memórias, inédito.25

trinta, dois artigos na revista Belas-Artes, já

Autor de dois frescos na Cidade Universitária de Coimbra: um com a Glorificação do

nos anos setenta: «René Huyghe retratado por

Génio Português, no vestíbulo da Faculdade de Letras, com a área aproximada de
42m2, cujo contrato foi assinado em 24 de Outubro de 1949; outro, intitulado Evolução

Medina», Belas-Artes, Lisboa, II série, n.° 27,
1972, pp. 119-121; «Mestre Varela Aldemira.
Morreu um artista», Belas-Artes, II série, n.° 28
e 29, 1975, pp. 199-203.
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da Medicina, no átrio nascente da Faculdade de Medicina, com a dimensão de 4mX6,8m,
adjudicado por contrato de 3 de Maio de 1954.
(AUC, processos 206, 275 e 379 da CAPOCUC.)

LAGINHA, Manuel Maria Cristóvão
(1919-1985) Arquitecto. Diplomado pela Escola de Belas-Artes do Porto em 1947.

252
Coube a Raul Lino redigir o parecer da
Junta Nacional da Educação acerca do
arranjo urbanístico da Praça de D. Dinis,

Estagiou com Cottinelli Teimo. Esteve ao serviço da Câmara Municipal de Lisboa (1948-1952) e da Direcção-Geral dos Serviços de Urbanização (1952-1985). Autor de planos
de urbanização e de projectos para moradias.

aqui numa vista parcial quando se

Co-autor, com M. Ferrão Oliveira, do Observatório Geofísico e Magnético. Este trabalho

encetavam os trabalhos de construção

foi inicialmente atribuído, em Março de 1955, a Álvaro da Fonseca. Em 12 de Novembro

do edifício do Departamento de

de 1962, Manuel Laginha aceitou a proposta, mas o anteprojecto, entregado em 3 de

Matemática, cerca de 1964.
(NATCE.)

Dezembro desse ano, encontra-se assinado por si e pelo arquitecto M. Ferrão Oliveira.
(AUC, processos 111A, 111C e 379 da CAPOCUC.)

UNO, Raul
(1879-1974) Arquitecto. Estudou em Inglaterra (1890) e na Alemanha (1893-1897),
tendo-se formado em Hanôver. Projectou inúmeras vivendas desde 1901. Em Coimbra,
projectou as casas de António Maria Pimenta (1903), de Albino Caetano da Silva
(1910), de França Amado e de Ângelo da Fonseca (1925-1927, sobre o Colégio da
Estrela), bem como o Jardim-Escola João de Deus (1911), tendo visto construídos pelo
menos estes dois últimos edifícios.26
Trabalhou para a DGEMN durante quinze anos (1934-1949). A aposentação por limite
de idade não o impediu, contudo, de continuar a colaborar com a DGEMN como
arquitecto contratado em regime de prestação de serviços.27 A sua actividade de
urbanista não é nem extensa, nem significativa, embora tenha produzido alguns escritos
sobre o assunto. Nesta qualidade, interveio no Sardoal (1933), Mação (1934), S. João
da Madeira (1946) eTavira (1948). O anteplano desta última cidade reflecte um respeito
sensível pelo tecido urbano. A prática, tão frequente nesta década, de propor vastas
avenidas à custa de demolições extensas foi substituída pelo desejo de valorizar a
cidade existente, de sublinhar as suas particularidade, e não de a renovar segundo os
critérios do momento.28
Aparentemente, Raul Lino não acompanhou a inflexão monumentalista dos artistas
do Estado Novo após a Exposição do Mundo Português, em 1940. Realizou até um
percurso inverso ao da maioria, uma vez que na década de trinta apresentou, nas
palavras de Pedro Vieira de Almeida, «uma certa concentração de temas
monumentais»29, que se estendem a algumas formulações teóricas. O apreço pela
monumentalidade e pelo fascismo italiano encontram-se numa carta enviada a Oliveira
Salazar, em 1933, acompanhando a oferta do seu livro Casas Portuguesas:
7 de Março de 1933

Exmo. Senhor Doutor Oliveira Salazar
Digne-se V. Ex.a aceitar este exemplar do livro "Casas Portuguesas"
como modesta mas sincera homenagem do seu autor às altas qualidades do
26

Michel Toussaint, «Coimbra através da

arquitectura publicada», Via Latina, Coimbra,
Maio 1991, pp. 308-309.
27

Maria Batista Neto, A Direcção Geral dos

Edifícios e Monumentos Nacionais e a

eminente espírito de 1/. Exa
Como, ao dirigir-me a V. Ex.a, me anima a forte intenção de bem servir o
País no exercício da minha profissão, e na medida das minhas forças, espero
que V. Ex.a me perdoe que antes de expor propriamente o assunto que me

Intervenção no Património Arquitectónico em

preocupa, eu explique em duas palavras o sentido do meu livro. Parece-me

Portugal (1929-1960). Lisboa, Faculdade de

isto necessário como apresentação das minhas intenções e como preâmbulo

Letras, 1995, pp. 412-418.

do que então passarei a expor e que é o motivo principal, além da minha

28

Margarida Souza Lôbo, Planos de

Urbanização, pp. 193 e 195.
29

Pedro Vieira de Almeida, «Raul Lino,

arquitecto moderno», in: Raul Lino. Exposição,
Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1970,
p. 172.
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modesta homenagem, que me traz à presença de V. Exa
No livro "Casas Portuguesas", a par do intuito de esclarecer o público
sobre os verdadeiros valores da nossa casa, procuro insinuara cautela que é
necessário ter ante o perigo desnacionalizador da adopção - aparentemente
inofensiva - do estilo internacional. Fazendo em todo o livro a apologia do

trabalho inteligente e diligente, em termos de respeito quase religioso pela
actividade

profissional,

julgo

ter

sintetizado

a

reprovação

dum

estilo

internacional na arquitectura nas notas de fundo das páginas 62, 85 e 90.
Ora é justamente reportando-me à nota da página 85 que ouso chamar
a atenção de V. Ex.a para o que eu digo ser indício de forte consciência
nacional.

Importantíssimo como elemento de uma política nacional afigura-se-me
ser o emprego de linguagem arquitectónica de carácter pelo menos latino, a
contrapor

à

insidiosa

propaganda

de

internacionalismo

dissolvente,

tam

habilmente feita através do bruto utilitarismo que tripudia na amálgama dos
povos, recalcando tudo o que é tradicional. Modelar é o que neste sentido se
está operando na Itália sob a inspiração mussolinesca, - verdadeiro espelho
da remodelação social do país; novo espírito a revestir uma alma multissecular.
Nós ainda não temos, Snr. Ministro, a expressão plástica - a mais palpável
e a que mais pode impressionar a população, - a expressão arquitectural da
grande obra de ressurgimento da Nação.
Entretanto, Snr. Ministro, peço licença para chamar a atenção de V. Ex.a
para o muito que a capital do País ganharia, não só em imponência urbana
como principalmente no significado moral, se a alguns dos seus mais belos
monumentos fosse dedicado o cuidado de conservação que eles merecem, e
se fosse criada em seu torno a ambiência que os dignificaria. Se V. Ex.a visitar,
por exemplo, a grande mole de S. Vicente, verá como um edifício esplêndido
pode dar a mais deprimente impressão ao visitante pela ignorância com que
é indecorosamente tratado. Interiormente: obras mal orientadas a par do
desprezo ignaro pela antiga e nobre arquitectura, manifestando-se no todo
aquele desleixo das instalações provisórias em épocas de revolução e quando
se assaltam sem dó os venerandos monumentos. Exteriormente: pátios sujos,
casebres, estrebarias, montes de entulho e vazadouros - onde devia haver
esplanadas ou jardins em harmonia com a importância do edifício. Visite V.
Ex.a Santa Engrácia e verá num sítio ainda por urbanizar, instalada no que
poderia ser um dos mais belos monumentos de Lisboa - um soberbo panteão!
- uma oficina de sapataria do Estado, que com mais propriedade e decoro se
alojaria em barracão singelo. Entre V. Ex.a na igreja do Menino Deus e nos
seus anexos, e aí poderá recebera dolorosa impressão que sempre nos causa
a vista da riqueza desprezada, - espectáculo duplamente triste porque significa
a par do desaproveitamento material do grandioso edifício, a absoluta
indiferença pelos valores espirituais... Isto tudo numa restrita área de um só
bairro! Quanto não melhoraria o aspecto da cidade se fosse bem aproveitada
a sua riqueza monumental e pictórica já existente!
Não me proponho esboçar sequer a lista completa das obras de
aproveitamento, apenas, que se impõem a par das que é indispensável criar

desde a raiz, - umas e outras factor importante na solução do problema do
desemprego.
V. Ex.a perdoará o atrevimento das minhas observações ditadas apenas
pelo estrénuo desejo de levantar o decoro da cidade sede do Governo, tam
arreigada tenho a convicção de que o apuro e a estética dos locais mor
influência têm no moral dos homens que neles hão-de exercer as suas
actividades.
É com a mais elevada consideração e os meus respeitosos cumprimentos
que me subscrevo
De V. Ex.a mto. at. ° v.or e admirador
Raul Lino
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Raul Lino reforçou estas ideias noutra carta, enviada quase meio ano depois. Escrevendo
sobre um tema que lhe foi caro até ao fim da vida, defendeu intensamente o
reaportuguesamento da arquitectura contra a invasão do modernismo:

23 de Agosto de 1933
A Sua Excelência o Senhor Presidente do Ministério
Doutor Oliveira Salazar
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Anfiteatro dos Gerais, no Paço das Escolas.
A mesa para professores foi desenhada
por Luís Amoroso Lopes, em 1959.
(NATCE.)

Como todos os portugueses bem intencionados li com o maior interesse
a última entrevista por V. Ex.a concedida a António Ferro. Seguindo com
admirativo reconhecimento o modo esclarecido como está sendo orientada a
nossa política internacional, são agora as ideias de V. Exa sobre a nossa
arquitectura que me encheram particularmente de orgulhosa satisfação.
Há mais de trinta anos que pugno (graças a Deus com algum resultado)
pelo reaportuguesamento da nossa arquitectura, pelo respeito das nossas
tradições, pelo repúdio inflexível de estrangeirismos perniciosos.
Até há poucos anos o nacionalismo na arquitectura era-para pessoas
de vistas curtas-principalmente questão de bom-gosto ou de cultura estética.
Hoje o nacionalismo em arquitectura é de muita importância, de urgente
necessidade, na obra reconstrutiva duma nação. Que V. Ex.a tenha reconhecido
publicamente este axioma foi para mim motivo de grande contentamento.
Exalta-me a ideia de ver final mente levantado o dique oficial que era necessário
opor à invasão do estilo mecânico, uniforme e rebaixador do sentimento
nacional.
É ideia absolutamente gratuita dizer-se que o modernismo há [sic] que
desprezar fronteiras, raças e climas; tam pouco se pode confundir um edifício
com um automóvel ou um aeroplano. A máquina muda de dono sem perder
as suas características ou a sua eficiência; o edifício está enraizado no solo e
deve expressar o modo de sentir de quem o povoa, - isto enquanto a gente
não perde a noção da sua nacionalidade. Querer aplicar aqui, à viva força,
para qualquer edifício público, a fisionomia utilitarista, maquinal de um estilo
que corresponde ao triunfo do materialismo em países estranhos e distantes,
quando não serve a propaganda comunista, revela pelo menos grande
fraqueza de intelecto e lamentável ausência de consciência nacional.
Permita-me V. Excia. portanto que me felicite pelas judiciosas palavras
que na citada entrevista e a propósito dum edifício escolar 1/. ExSia. profere,
expandindo-se sobre o que deveria ser a arquitectura oficial e sancionando
assim da maneira mais grata ao meu espírito as ideias pelas quais desde
sempre tenho lutado.
É com o mais elevado respeito, Senhor Presidente, que me subscrevo
De 1/. Excia.
mt. ° at° v.or e admirador sincero
Raul Lino

A sua relação com a Cidade Universitária de Coimbra estendeu-se de 1934 a 1958,
pelo menos. Integrou a primeira comissão de obras (1934-36), desconhecendo-se
com rigor o papel que desempenhou, e teve ocasião de criticar asperamente a
monumentalidade e a desnacionalização artística em diversos pareceres da Junta
Nacional da Educação (1953 e 1958).
No primeiro, de fins de 1953, criticou o plano geral e a expressão arquitectónica dos
novos edifícios. É interessante verificar que o fez a propósito do projecto de arranjo do
Largo da Sé Nova. Os termos do parecer foram lamentados pelo ministro das Obras
Públicas, José Frederico Ulrich, que os considerou «inconvenientes e desagradáveis», e
acabaram por desencadear fortes reacções no seio da CAPOCUC. Em duas cartas
enviadas a Manuel de Sá e Mello em 30 de Dezembro de 1953 e em 12 de Janeiro de
1954, o reitor Maximino Correia afirmou ter reconhecido «a prosa umbicada [sic] e
pretensiosa de Raul Lino» e lembrou, com evidente enfado, que o presidente da secção
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da Junta Nacional da Educação em causa era «o ilustre Reinaldo» dos Santos, que, em
face das reacções, «apareceu no Ministério [...] muito apoquentado, porque queria

substituir o parecer que aliás foi levado à reunião a que ele presidiu».
O segundo parecer relatado por Raul Lino visou o arranjo urbanístico da Praça de D.
Dinis, datando de 11 de Fevereiro de 1958. Para efectuar a conjunção desta praça com
a Ladeira do Castelo (elevada alguns anos antes) e com a rua que circunda a Faculdade
de Ciências, viu-se na necessidade de aceitar a demolição do último arco do aqueduto.
Mas isso não o impediu de lembrar a possibilidade de suprimir o lanço superior da
escadaria monumental, obra que lhe merecia pouco apreço. Este parecer foi homologado
pelo subsecretário de Estado da Educação Nacional, Baltazar Rebelo de Sousa, em 28
de Fevereiro de 1958.
(AUC, processos 192, 335 e 360 da CAPOCUC; Actas da CAPOCUC, livro 2;
Correspondência expedida pela CAPOCUC, ofício n.° 12387; ANTT, AOS/CP-156, pasta
4.3.7/21, folhas 136-138 e 140-141.)

LOPES, Luís Amoroso Valgode
(1914-7) Arquitecto. Natural da freguesia de Cadima (Cantanhede). Na qualidade de
chefe da 4.a secção da Direcção dos Serviços dos Monumentos Nacionais, integrou a
Comissão de Estética de Coimbra nomeada em Julho de 1951 e Maio de 1952.30
A sua actividade no âmbito da Cidade Universitária de Coimbra decorreu
aproximadamente entre 1955 e 1970, consistindo sobretudo em obras de beneficiação
e remodelação de edifícios antigos:
-

Autor do projecto que instalou o Instituto de Mineralogia e Geologia no edifício
pombalino do Museu de História Natural.

-

Ampliou e beneficiou as instalações do Museu Machado de Castro. Este trabalho
mereceu um despacho de louvor do ministro das Obras Públicas, E. Arantes e Oliveira,
em 18 de Janeiro de 1956, no qual manifesta «muito apreço pela forma muito
competente e dedicada como [...] se desempenhou da sua incumbência».

-

No Paço das Escolas, projectou, em 1955, algumas obras de adaptação para o
serviço da Faculdade de Direito e do Instituto Jurídico, criando nomeadamente um
anfiteatro nos Gerais. As obras continuaram nos anos seguintes. Em Maio de 1958,
apresentou os planos do mobiliário para quatro anfiteatros. Dirigiu os trabalhos de
arranjo dos terrenos envolventes deste conjunto monumental, que decorreram entre
1967 e, pelo menos, 1970.

-

Autor do projecto de adaptação do Colégio dos Grilos a Centro Universitário da
Mocidade Portuguesa. O trabalho de elaboração decorreu ao longo de 1966 e de
1967, datando o projecto definitivo de 26 de Fevereiro de 1968.

Realizou uma viagem de estudo a institutos e museus de zoologia, mineralogia e
geologia em França, Suíça, Alemanha e Inglaterra, entre 14 de Abril e 2 de Maio de
1958, na companhia dos professores Alberto Xavier da Cunha Marques e Cotelo Neiva.
Visitou as cidades de Paris, Berna, Zurique, Neuchatel, Friburgo, Munique, Tubingen,
Francfort do Meno, Gòttingen e Londres.
(AUC, processos 39C, 379, 459A, 460, 500, 535A, 640A e 666 da CAPOCUC.)

MADUREIRA, Maria Manuela
30

(1930) Pintora, escultora e ceramista. Não frequentou qualquer escola de belas-

Armando Carneiro da Silva, Anais do

Município de Coimbra. 1940-1959. Coimbra,

artes porque o pai, coronel, lhe destinara «uma conveniente carreira de letras»31.

Biblioteca Municipal, 1981, pp. 155, 167 e

Prémio Sebastião Almeida de 1961. Bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian em

240; AHMC, actas das sessões da Câmara

Itália. Em 1993, confessou o seu gosto pelas grandes escalas e pelo trabalho de
«integração das obras escultóricas no espaço público», referindo, «com orgulho», o
«conjunto intitulado Para Além de Saturno fixado no Departamento de Física da
Universidade de Coimbra»32. Trata-se de um painel de azulejo policromado, com

Municipal de Coimbra, BO/168, ff. 58-59v.
31

Maria Leonor Nunes, «Manuela Madureira.

A natureza rude da escultura», JL. Jornal de

Letras, Artes e Ideias, Lisboa, ano XIII, n.° 586,
26 de Setembro a 4 de Outubro de 1993,

9,5x4,5 metros, instalado na Auditório da Reitoria. Datando de 1975, apresenta

p. 24.

uma inscrição que alude à revolução do ano anterior e aos meses entretanto decorridos

32

Idem, ibidem.
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como motivos para acreditar «na transformação da Universidade e de Portugal num
Mundo novo».

MANTA, João Abel Carneiro de Moura
(1928) Arquitecto, pintor e artista gráfico. Filho dos pintores Clementina Carneiro de
Moura e Abel Manta. Diplomado em arquitectura pela Escola de Belas-Artes de Lisboa
254e255
João Abel Manta, Trajes Académicos,
1958-1960.
(NATCE.)

em 1951 (algumas fontes indicam 1954). Entre 1953 e 1976, teve atelierem parceria
com Alberto José Pessoa. Com ele e Hernâni Gandra, projectou um conjunto de prédios
na Avenida Infante Santo, em Lisboa (1957). Ao longo da sua carreira, tem-se dedicado
progressivamente à pintura, ao desenho e ao cartoon. Como pintor, expõe
colectivamente desde os anos quarenta e individualmente a partir da década de
setenta.33
A sua actividade na Cidade Universitária de Coimbra, exercida em parceria com Alberto
José Pessoa, abrangeu a arquitectura e o azulejo: sede da Associação Académica
(mobiliário e painéis de azulejo incluídos) e estádio universitário.
Autor, com Alberto José Pessoa, do projecto das instalações académicas. João
Abel Manta é o autor dos painéis cerâmicos que ornam a fachada norte deste
edifício, representando os trajes académicos (1961), e de um outro, policromado,
figurando as actividades culturais da Associação Académica, no jardim interior
(1960).
(AUC, processos 379,508,520,536A, 537 e 539 da CAPOCUC; Contratos selados da
CAPOCUC, processo 89.)

MARTINS, João Filipe Vaz
(1910) Arquitecto, diplomado pela Escola de Belas-Artes do Porto. Contratado como
arquitecto de 3.a classe pela DGEMN em 1936, tendo trabalhado nas secções de Évora e
de Lisboa. Em 1949, organizou um plano geral de obras de restauro a nível nacional.
No ano seguinte tornou-se arquitecto-chefe da RepartiçãoTécnica e director em 1959.34
Em 1957, passou a colaborar com a CAPOCUC na qualidade de arquitecto especializado
em obras de monumentos. Sendo arquitecto-chefe da RepartiçãoTécnica de Coimbra
da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, projectou o arranjo do Pátio
da Universidade, subsequente à demolição do Observatório Astronómico. A memória
descritiva data de 21 de Outubro de 1957.
De acordo com a informação prestada pela CAPOCUC ao ministro das Obras Públicas
em 4 de Outubro de 1957, Vaz Martins procedia então ao estudo da localização do
novo edifício da Escola Superior de Farmácia. Na sequência de um contrato estabelecido
no ano seguinte, estudou para esse fim a adaptação do Colégio da Trindade. A área
exigida no programa conduziu Vaz Martins a uma solução de elevada volumetria, que
se traduzia pela destruição do velho edifício. A «exagerada altura da construção prevista»
e a proximidade do conjunto arquitectónico do Paço das Escolas motivou o seu
abandono. Cristino da Silva elaborou, em 1965, um estudo alternativo, também com
grande impacte urbanístico, que ficou igualmente sem execução.
Em 26 de Outubro de 1965, desempenhava, dentro da CAPOCUC, o cargo de
«arquitecto consultor de monumentos». Sucedeu a Cristino da Silva no cargo de vogal33

Laura Castro, «João Abel Manta. O pintor e

a cidade», JL. Jornal de Letras, Artes e Ideias,

-arquitecto da CAPOCUC em Março de 1967. Em 1971, relatou o parecer do Conselho
Superior de Obras Públicas acerca do anteprojecto de remodelação da Faculdade de

Lisboa, ano XVIII, n.° 737, de 30 de Dezembro

Direito.

de 1998 a 12 de Janeiro de 1999, pp. 34-35.

(AUC, processos 232A, 308,606,611 e 640A da CAPOCUC; CAM, Espólio Cristino da

34

Maria João Quintas Lopes Batista Neto, ob.

Silva, CS 76.2.)

cit., pp. 428-432 e documento 79 do apêndice
documental.
35

Boletim da Ordem dos Engenheiros, Lisboa,

ano III, n.° 32, Agosto de 1939, p. 402.

MELLO, Manuel Duarte Moreira de Sá e
(1892-1975) Engenheiro civil e de minas formado pela Faculdade de Ciências da
Universidade do Porto em 1915.35 Margarida Acciaiuoli intitula-o «grande amigo e

36

Margarida Acciaiuoli, Exposições do Estado

Novo (1934-1940). Lisboa, Livros Horizonte,
1998, p. 114.
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homem de confiança de Duarte Pacheco»36. Ingressou no quadro técnico das Obras
Públicas em 1916. Director de estradas dos distritos de Aveiro, Setúbal e Lisboa.

Em 1933, tornou-se vogal da 1.a secção do Conselho Superior de Obras Públicas.
Nomeado em 1938 comissário-adjunto da Exposição do Mundo Português. Procurador
à Câmara Corporativa entre 1938 e 1942. Inspector Superior de Obras Públicas desde
30 de Junho de 1941. Presidente da Comissão Administrativa do Plano de Obras da
Praça do Império e Zona Marginal de Belém (1941-1945), sendo vogal Cottinelli Teimo.
Director-delegado da CAPOCUC entre 2 de Dezembro de 1941 e 22 de Novembro de
1962, data em que abandonou todas as funções públicas por limite de idade. Directorgeral dos Serviços de Urbanização desde 1945.
Durante os mais de vinte anos que esteve à frente da CAPOCUC, como director-delegado,
desempenhou um papel importantíssimo. Foi o principal motor de realização das obras,
exercendo uma autoridade manifesta, que ultrapassou os aspectos executivos.
Em 1963, Augusto LouzaVianna intitulou-o «grande obreiro e mentor desta Comissão
Administrativa»37 e Maximino Correia salientou o «seu aspecto frio e circunspecto»,
atribuiu-lhe «uma autoridade que dimanava do trabalho metódico, porfiado, sem ruídos»
e lembrou que «o seu conhecimento das condições de empreitadas e concursos [era]
respeitado e indiscutível»38. Realizou diversas viagens de estudo no âmbito da
CAPOCUC.
(AUC, processos 3, 46, 112(3), 152, 196, 361, 457, 471 da CAPOCUC; Actas da
CAPOCUC, livros 1 e 2; Pessoal da CAPOCUC, caixa 3, processo 203; Arquivo Histórico
do MEPAT, processo individual de Manuel de Sá e Melo.)

NEGREIROS, Almada
(1893-1970) Artista plástico e escritor. Integrou a primeira geração modernista. Estudou
em Paris (1919-1920) e viveu em Espanha (1927-1932), onde pintou vários murais.
Colaborou intensamente na Exposição do Mundo Português (1940). Pintou os murais
das gares marítimas de Alcântara e da Rocha do Conde de Óbidos (Lisboa, 1947-1948). Em 1957, iniciou a decoração incisa de edifícios da Universidade Clássica de
Lisboa. Nos anos 50 e 60 realizou vários cartões para tapeçarias, resultantes de
encomendas públicas e privadas.
Em 10 de Janeiro de 1956 previa-se que pintasse a fresco o tecto da sala da Biblioteca
de S. Pedro (na Biblioteca Geral) por 150 contos, embora este trabalho ainda não
estivesse adjudicado. Quase dez anos depois, em 21 de Junho de 1965, pensava-se
convidá-lo para esculpir um baixo-relevo em volta da porta do edifício da Matemática,
voltada para a Praça de D. Dinis. O primeiro trabalho acabou por não ser levado a
cabo; o segundo veio a ser executado por Gustavo Bastos.
Veio por fim a realizar dois painéis a fresco no átrio do edifício do Departamento de
Matemática. Em 1965 previa-se apenas um fresco, sendo Daciano Costa o autor
sugerido. Mas, logo a seguir, Almada Negreiros foi encarregado da obra. Em 1968, em
face das dificuldades sentidas pelo pintor em abarcar a generalidade do programa,
decidiu-se ampliar a superfície total dos painéis de 50 m2 para 70 m2. O tema dos
frescos foi delineado por Pacheco de Amorim num minucioso programa: A Matemática

Portuguesa ao serviço da Epopeia Nacionale A Matemática desde os Caldeus e Egípcios
até aos nossos dias. O resultado final revelou-se francamente medíocre, na opinião de
Cristino da Silva, que insistiu longamente com o ministro Arantes e Oliveira para que
aceitasse atribuir-lhe a encomenda:

[...] eu, como arquitecto-chefe que fui durante muitos anos da Cidade
Universitária de Coimbra, quis introduzir o Almada Negreiros na nova
Faculdade de Ciências, e foi sempre negado o seu nome. Só no final da sua
vida é que o eng.° Arantes e Oliveira consentiu que ele fosse contratado.
Que infelizmente [...] já foi tarde, porque já estava na decadência, e foi um

37

Augusto Louza Vianna, Relatório

das actividades da Comissão Administrativa
do Plano de Obras da Cidade Universitária
de Coimbra no ano de 1962, datado de
23 de Março de 1963 (AUC, processo 112-3
da CAPOCUC)
38

Maximino Correia, «Eng.° Manuel de Sá

e Mello», Expansão, Coimbra, ano V, n.° 62,
Dezembro de 1962, p. 8.
39

Cristino da Silva, «Entrevista. A geração

desastre. Não a «maquette» em si, que é uma maravilha, mas ao ampliar,

actual é ousada, cheia de vontade de avançar

porque ele já não o pôde fazer e encarregou disso os rapazes da Escola

para o futuro, e está decidida a alcançá-lo -

Brotero, o que foi de facto um

desastre.39

afirmou-nos o prof. Arq. Cristino da Silva»
(entrevista realizada por Mário Cardoso),

(AUC, processos 379 e 611 da CAPOCUC.)

Arquitectura, Lisboa, n.° 119, Janeiro
e Fevereiro de 1971, p.6.
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OLIVEIRA, Eduardo de Arantes e
(1907-1982) Engenheiro civil. Formou-se pela Escola do Exército em 1929, onde foi
também professor. Director dos serviços fabris das Oficinas Gerais de Material de
Engenharia.40 Director dos serviços de urbanização e obras da Câmara Municipal de
Lisboa (1938-? e 1944-1953). Director do Laboratório Nacional de Engenharia Civil
(1947-1954). Ministro das Obras Públicas de 2 de Abril de 1954 a 12 de Abril de
256
Biblioteca Geral. Baixos-relevos
de Duarte Angélico.
(NATCE.)

1967.
Durante o período em que foi ministro, conduíram-se as seguintes obras na Cidade
Universitária de Coimbra, enumeradas num relatório da CAPOCUC: Faculdade de
Medicina, Biblioteca Geral, Instalações Académicas, Estádio Universitário, Instituto de
Antropologia, Instituto Botânico (segunda fase) e diversos trabalhos de urbanização.
Nas primeiras decisões, Eduardo de Arantes e Oliveira revelou lucidez e respeito pelo
património arquitectónico. Dois meses depois de tomar posse, recusou liminarmente
um anteplano de Cristino da Silva que previa extensas demolições na área compreendida
entre o aqueduto de S. Sebastião, o Parque de Santa Cruz e o Ninho dos Pequenitos
para construir as instalações académicas e desportivas. Menos de um ano depois,
exigiu maiores cuidados com o aspecto geral da Cidade Universitária. Procurou evitar
a demolição de alguns arcos do aqueduto, admitindo até, como alternativa, a supressão
de um lanço das escadas monumentais para obter uma cota de concordância entre
diversos arruamentos. Recusou a demolição dos Colégios de S. Jerónimo e das Artes,
ameaçados pelo projecto do hospital escolar. Libertou-se da imposição de colocar na
Alta e imediações todas as infra-estruturas universitárias, ordenando a construção do
estádio e demais instalações desportivas na margem esquerda do Mondego, em Santa
Clara.
Em final de 1958, admitiu, perante Alfredo Fernandes Martins, que fora com desagrado
que aceitara a demolição do último arco do aqueduto. Em carta enviada a Belisário
Pimenta, o presidente da Sociedade de Defesa e Propaganda de Coimbra referiu que:

Ao receber o meu telegrama, o titular daquela Pasta [das Obras Públicas]
procurou, desde logo, comunicar comigo, telefonicamente, sobre o assunto.
E porque lhe não foi possível fazê-lo, dois dias depois, vindo a Coimbra em
visita oficial, falou-me de alma aberta e disse-me que a sua mágoa era igual
à da Sociedade de Defesa e Propaganda, mas que o referido arco tinha de ser
sacrificado em holocausto aos erros palmares dos engenheiros que orientam
os serviços da Cidade Universitária. E disse-me outras coisas que
oportunamente transmitirei a V.aEx.a de viva i/oz.41
(AUC, processos 39E, 232A, 326, 340, 364 379, 475A-2, 508, 550, 611 e 629 da
CAPOCUC.)

PACHECO, Duarte
(1899-1943) Engenheiro electrotécnico pelo Instituto Superior Técnico (1923), de que
foi professor (1925) e director (1927). Ministro da Instrução Pública em 1928. Ministro
das Obras Públicas e Comunicações de 5 de Julho de 1932 a 18 de Janeiro de 1936 e
de 25 de Maio de 1938 até à sua morte, em 16 de Novembro de 1943. Neste último
período, acumulou o cargo de presidente da Câmara Municipal de Lisboa.42
40

«Foi nomeado director do Laboratório de

Engenharia Civil o engenheiro Eduardo de
Arantes e Oliveira», Diário de Notícias, Lisboa,
ano 83, n.° 29139, terça-feira, 1 de Abril de
1947, pp. 1 e 4.
41

Carta enviada por Alfredo Fernandes Martins

a Belisário Pimenta em 5 de Março de 1959.
(BGUC, espólio de Belisário Pimenta.)

A realização da Cidade Universitária de Coimbra está intimamente ligada à sua
actividade como ministro das Obras Públicas. O projecto arrancou durante o primeiro
período com esta pasta, foi aparentemente esquecido durante cerca de três anos e
retomado em 1939, quando reocupou o cargo. O seu papel não se limitou à nomeação
das diversas comissões encarregadas de realizar os necessários estudos. Recusou
liminarmente o relatório da comissão presidida por Luís Carrisso (1936) e introduziu
modificações significativas no programa da segunda comissão, liderada por Morais

Ana Homem de Melo, «Pacheco, Duarte»,

Sarmento (Fevereiro de 1940). No entanto, insatisfeito com o plano, porventura

in: Francisco Santana e Eduardo Sucena (dir.),

demasiado sujeito à rede urbanística preexistente, encetou, com Cottinelli Teimo, nos

42

Dicionário da História de Lisboa. Lisboa, Carlos
Quintas & Associados, Consultores Lda., 1994,
pp. 675-676.
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dois últimos anos de vida, uma visão mais grandiosa da Cidade Universitária.

0 papel de Duarte Pacheco na elaboração do plano da Cidade Universitária de Coimbra
foi destacado por Cottinelli Teimo. Em documento redigido entre início de Abril e meados
de Novembro de 1943, salientou que foi após uma primeira reunião de trabalho com
o ministro, durante a qual este apresentou «em linhas vagas» o seu pensamento, que
nasceu o primeiro plano de conjunto, muito próximo ainda das indicações da segunda
comissão de obras. A sua intervenção abrange tanto o plano geral (nomeadamente a
configuração da Praça de D. Dinis), como o arranjo interno dos imóveis antigos.
Mas a sua marca mais significativa encontra-se na escadaria monumental. O facto é
desvendado por Cottinelli Teimo na memória descritiva, provavelmente datada de Julho
de 1944. Lembra este arquitecto que: «No primitivo "plano geral" esta escadaria não
estava prevista: foi o falecido Ministro das Obras Públicas e Comunicações, Engenheiro
Duarte Pacheco, quem a sugeriu.» O documento acima citado, datado do ano anterior,
é ainda mais explícito: «Da conversa, uma noite, lastimávamo-nos que o eixo principal
da Cidade Universitária não pudesse ser mais extenso, ou prolongado - e foi por ter
mandado

vir

a

planta

da

cidade

de

Coimbra

que

Sua

Excelência

se

lembrou

da

possibilidade de lançar uma grande escadaria que satisfaria o objectivo apontado ao
mesmo tempo que contribuiria para a grandeza do conjunto.»
A intervenção de Duarte Pacheco no trabalho especificamente urbanístico de Cottinelli
Teimo não constituía uma novidade. Entrevistado

por

O Século, em 4 de Julho de

1939, este arquitecto, apontando para a maqueta da Exposição do Mundo Português,
descreveu a praça fronteira aos Jerónimos e afirmou: «Esta é a Praça do Império,
criação do sr. ministro das Obras Públicas e Comunicações.» No último relatório que
elaborou

como

presidente

da

CAPOCUC, Maximino

Correia

lembrou:

«O inolvidável

e

grande Ministro que foi o Eng. Duarte Pacheco, impulsionador inicial da obra, de largas
e

arrojadas

concepções

e

tenacidade

irresistível.»43

(AUC, processos 93B e 103 da CAPOCUC; Actas da CAPOCUC, livro 1.)

PESSOA, Alberto José
(1919-1985)

Arquitecto

natural

de

Coimbra,

activo

entre

1942

e

1982.

Diplomado

pela Escola de Belas-Artes de Lisboa, em 1943, aqui leccionando a cadeira de Projecto
entre 1953 e 1962, como assistente de Cristino da Silva. Desempenhou o cargo de
arquitecto

contratado

na

Comissão

Administrativa

do

Plano

de

Obras

da

Praça

do

Império e da Zona de Belém, entre 1942 e 1944. Em Agosto deste ano, passou a
prestar serviço nas obras da Cidade Universitária de Coimbra. Arquitecto da Câmara
Municipal de Lisboa em 1946 e 1947. Trabalhou com Keil do Amaral de 1947 a 1950,
recebendo, neste último ano, o Prémio Valmor. Colaborou na projecção da Avenida
Paris, da Praça Pasteur e da sede da Fundação Calouste Gulbenkian. Consultor da
Câmara Municipal da Figueira da Foz nas décadas de sessenta a oitenta, tendo realizado,
entre outros, o Plano Geral de Urbanização (anos 60) e a sua revisão (1980) e o plano
de arranjo urbanístico do Vale das Abadias. Autor, em Coimbra, do Plano de Remodelação
da Baixa, aprovado pela Câmara em 3 de Maio de 1956, mas que não teve execução.
No ano anterior, fora encarregado de realizar o estudo urbanístico da Avenida Fernão
de Magalhães. Teve ateliercom João Abel Manta entre 1953 e 1976, passando neste
ano a trabalhar com o arquitecto Luís Manuel Pessoa.44
Até cerca de 1948, Alberto Pessoa realizou uma arquitectura conivente com o regime,
como se observa nos edifícios da Faculdade de Letras e da Biblioteca Geral, na Cidade
Universitária

de

Coimbra.

Com

o Congresso

dos

Arquitectos e graças aos contactos

mantidos com Keil do Amaral e Hernâni Gandra, abandonou a monumentalidade, tão
cara ao Estado Novo, em favor dos «jogos de planos», da «horizontalização» e da
43

«simplicidade»45.

Enquanto

continuava

a

seguir

as

instruções

estritas

de

Cottinelli

Maximino Correia, Ao Serviço da

Universidade de Coimbra (1939-1960), p. 117.

Teimo e de Cristino da Silva, marcadas pela monumentalidade dassicizante, desenvolveu
44

uma estética pessoal, de índole moderna, que acabou por impor fora da Alta, nas
instalações

académicas

da

Praça

da

República.

No

entanto,

é

possível

opinião de José António Bandeirinha, «os primeiros rasgos de alforria projectual» na

detectar,

na

Mostra Retrospectiva. Alberto José Pessoa

(1919-1985). Catálogo da Exposição,
Figueira da Foz, 1996.
45

Fernando Fonseca et ai., Os Cinco na AAC.

Coimbra, FCTUC, 1993.
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«sublime

formalização

do

pormenor

e,

sobretudo,

do

mobiliário»

da

Faculdade

de

Letras e da Biblioteca Geral.46
Autor dos projectos do Arquivo Geral, Biblioteca Geral (adaptação da antiga Faculdade
de Letras, de Silva Pinto), Faculdade de Letras, instalações académicas e instalações
desportivas de Santa Clara. As instalações académicas e desportivas foram projectadas
em parceria com João Abel Manta e, numa fase inicial, com M. Norberto Correia.
257
Instalações Académicas, de Alberto José

Responsável pelas obras de reconversão interior do edifício da Imprensa da Universidade
a sede de O Instituto de Coimbra, executada entre 1944 e 15 de Maio de 1948. Autor

Pessoa e João Abel Manta, inauguradas
em 1962.
(NATCE.)

do projecto de instalação provisória da sede da Associação Académica no Colégio dos
Grilos, levado a cabo entre 10 de Janeiro de 1945 e 28 de Junho de 1949.
Realizou uma visita de estudo à Cidade Universitária de Madrid entre 22 de Abril e 2

258
Instalações Académicas: mobiliário.
(NATCE.)

de Maio de 1944, juntamente com Cottinelli Teimo, Manuel de Sá e Mello e Lucínio
Guia da Cruz.
FACULDADE DE LETRAS. Autor do projecto da Faculdade de Letras, construída entre
21 de Dezembro de 1945 e 14 de Setembro de 1951. O encargo foi-lhe atribuído em
finais

de

Agosto

observações

de

de

1944.

«pormenor

Desenhou

todo

insignificante»

por

o

mobiliário,

aprovado

CottinelliTelmo

em

com

Dezembro

algumas
de

1947.

A memória descritiva data de Fevereiro de 1949, embora em Maio de 1951 ainda
continuasse a desenhar pequenos móveis.
BIBLIOTECA

GERAL

DA

UNIVERSIDADE.

A

fachada

principal

da

Biblioteca

Geral,

idealizada para combinar esteticamente com a Faculdade de Letras, situada em frente,
foi construída entre 10 de Agosto de 1950 e 28 de Novembro de 1951. Desenhou os
portões e o mobiliário, no qual trabalhou pelo menos entre 1950 e 1954.
INSTALAÇÕES

ACADÉMICAS.

O

projecto

das

instalações

académicas,

realizado

com

João Abel Manta (e, numa fase inicial, com M. Norberto Correia), parece ser sobretudo
da sua autoria (1957). Os primeiros desenhos remontam a 1954. A estética adoptada
chocou frontalmente com a que vinha sendo adoptada no resto da Cidade Universitária.
Não surpreende, por isso, que o Conselho Superior de Obras Públicas, através de um
parecer relatado por Antão de Almeida Garrett, tivesse considerado necessário remodelar
a feição arquitectónica do anteprojecto, tornando-o mais consentâneo com «os recursos
que a técnica construtiva hoje oferece» e com a «tradição portuguesa». No mesmo
sentido se pronunciou o próprio ministro das Obras Públicas, Eduardo de Arantes e
Oliveira, em

ofício dirigido a Manuel de Sá e Mello em 28 de Janeiro de 1957.

Reportando-se

ao

projecto

do

corpo

III,

colocou

sérias

reservas

ao

empenho

demonstrado por Alberto José Pessoa na sua execução: «Continuo com a impressão
de que o Arquitecto Pessoa não deu muita atenção a esta incumbência, e antes fez no
ar o seu trabalho.»
Fernando

Fonseca

e

outros,

no

estudo

já

citado,

encontram

neste

edifício

algumas

influências mais notórias: de Keil do Amaral, o «embasamento de pedra que salienta a
horizontalidade dominante» e a «resolução de alguns espaços, caso do salão de festas/
ginásio

concebido

1950»,

bem

à

como

imagem
as

da

abóbadas

grande

nave

corbusianas;

interior
de

do

algumas

aeroporto
igrejas

de

de

Luanda,

de

Alvar Aalto, a

volumetria do corpo do teatro; de Le Corbusier, o corpo das secções e a cobertura; e do
racionalismo inglês, a saliência dada à estrutura de lajes e vigas nos alçados e o
«revestimento de tijolo no pano de parede sob o pano de vidro».
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS. Autor, em colaboração com João Abel Manta (e, no início,
com M. Norberto Correia), do projecto das instalações desportivas de Santa Clara. Em
Agosto de 1956 apresentara já seis soluções. O projecto definitivo recebeu o parecer
da Comissão de Revisão em 4 de Março de 1958.
(AUC,

processos

3,46,81,91,93A,

102,156,209,294,296,337,369,383,475A-2,

479, 508, 520, 536A, 537, 539 da CAPOCUC; Conta da gerência da CAPOCUC de
1944;
46

José António Oliveira Bandeirinha, «Os

edifícios da Associação Académica e o Teatro
de Gil Vicente», Monumentos, Lisboa, n.° 8,
Março de 1998, pp. 83-84.
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Contratos

selados

da

CAPOCUC,

processo

50;

correspondência

CAPOCUC, ofício n.° 7917. CAM, espólio Cristino da Silva, CS 76.3.)

expedida

pela

REBELO, Domingos
(1891-1975) Pintor. Estudou em Paris de1907 a 1913. Regressou depois a Ponta
Delgada, de onde era natural, ali se fixando durante vinte e nove anos. Neste período,
acumulou o exercício da pintura com o magistério liceal. Deslocou-se ao Brasil em
1920 para realizar uma exposição individual. Participou nos Salões da SNBA e do SPN/
SNI. Recebeu uma medalha da SNBA (1925) e os prémios Silva Porto (1940), Rocha
Cabral e Roque Gameiro (1949). Nos Açores, pintou sobretudo temas populares e
religiosos. Em 1942, fixou-se em Lisboa, dedicando-se ao retrato e à pintura a fresco.
Realizou quatro dos sete painéis do Salão Nobre do Palácio de S. Bento, alusivos aos
Descobrimentos, obra que Sousa Lopes deixara inacabada. Pintou um fresco na capela
baptismal da Igreja de S. José, em Coimbra.47
Autor dos cartões de duas tapeçarias da Sala do Conselho da Faculdade de Medicina,
adjudicadas em 3 de Maio de 1954.
(AUC, processo 379 da CAPOCUC.)

REBOCHO, Joaquim da Costa
(1912) Pintor pela Escola de Belas-Artes de Lisboa, onde estudou com Veloso Salgado.
Dedicou-se aos assuntos históricos, tanto nos frescos como na pintura a óleo. Autor de
alguns frescos no salão nobre da Assembleia da República. Co-autor, com Domingos
Rebelo, dos frescos da Igreja do Santo Condestável, em Lisboa. Em 1943, Correia da
Costa acentuou o «poder forte e másculo» da sua arte e «um fundo racial marcado e
revelado».48
Autor de um dos frescos do átrio da Faculdade de Letras, representando a Antiguidade
Clássica, cujo contrato foi assinado em 14 de Novembro de 1949.
Autor do restauro dos painéis de azulejos setecentistas da escadaria do Colégio dos
Grilos, transformado em Centro Universitário da Mocidade Portuguesa. Entre Julho de
1969 e Setembro de 1970, procedeu à reconstituição de cinco painéis e completou
outros, numa área total de 20 m2.
(AUC, processos 275, 379, 640A e 661 da CAPOCUC.)

RIBEIRO, Rogério Fernando da Silva
(1930) Pintor. Diplomado pela Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, onde lecciona
desde 1970. Co-fundador da Gravura - Sociedade Cooperativa de Gravadores
Portuguesa.
Autor do cartão da tapeçaria da Sala do Conselho da Faculdade de Ciências eTecnologia,
no edifício do Departamento de Matemática, intitulada O Progresso Técnico, cuja
memória descritiva data de 26 de Maio de 1966.0 parecer de Pacheco de Amorim,

47

emitido em 12 de Outubro, embora positivo, denota algumas reservas relativamente à

Lisboa, ano IV, n.° 158, 27 de Abril de 1944,

estética não naturalista do pintor. O cartão obteve aprovação ministerial em 9 de

p. 6; Fernando de Pamplona, «O pintor

Janeiro de 1968.
(AUC, processo 611 da CAPOCUC.)

Laertes, «Três exposições de pintura», Acção,

Domingos Rebelo», Belas-Artes, Lisboa, II série,
n.° 28-29, 1975, pp. 195-198; António
Valdemar, «Domingos Rebelo pintor açoriano»,

idem, III série, n.° 11 a 13, 1988 a 1991,

SALAZAR, António de Oliveira
(1889-1970) Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, chefe do
Governo entre 1932 e 1968. Matriculou-se na Universidade de Coimbra em 1 de
Outubro de 1910, aqui tendo vivido os conflitos subsequentes à implantação da
República. Residiu nesta cidade até sobraçar a pasta das Finanças, em 1928,
continuando, depois desta data, a manter com ela um contacto estreito, nomeadamente
através de Bissaya Barreto, seu grande amigo, com quem jantava aos sábados em

pp. 207-219; Artur Santa-Bárbara, ob. cit.,
pp. 65-66; «O Pintor Domingos Rebelo pintou
um belo fresco na Igreja de S. José», Correio

de Coimbra, 25 de Janeiro de 1962, p. 3.
Ver ainda Domingos Rebelo, «Impressões sobre
a estética de Ponta Delgada», Belas-Artes,
Lisboa, II série, n.° 8, 1955, pp. 41 e 42.
48

Correia da Costa, «A geração que sobe.

Rebocho, pintor da hora presente»,

Lisboa e com quem ocasionalmente se encontrava no Hotel Astória.49

Vida Mundial Ilustrada, Lisboa, ano III, n.° 128,

A atitude de Oliveira Salazar relativamente à Cidade Universitária de Coimbra tem de

28 de Outubro de 1943, p. 17.

ser ponderada no plano temporal. O anúncio governamental de criar uma cidade
universitária em Lisboa, no primeiro semestre de 1934, não contemplou qualquer

49

Carlos de Almeida, Crónicon Conimbrigense,

Coimbra, Edição do Teatro Avenida, 1991?,
p. 194; João Manuel Mimoso, «O Astória»,

contrapartida para Coimbra. Questionado pelo Senado desta Universidade, o presidente

Evasões, Lisboa, n.° 8, Dezembro de 1998,

do Conselho acentuou a Mário de Figueiredo, por intermédio de Carneiro Pacheco, «a

p. 108.
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inconveniência em persistir na interpretação extensiva da nota oficiosa».50 Em Dezembro
de 1937, traçou em breves linhas um quadro geral de remodelação onde, desejando
reservar a zona superior da Alta à função universitária, propôs algumas demolições
(nomeadamente do Observatório Astronómico) para realçar o edifícios mais nobres: o
Paço das Escolas, a Biblioteca Joanina, a Casa dos Meios, a Faculdade de Letras de
Silva Pinto (Posteriormente transformada em biblioteca), os Colégios de S. Jerónimo e
das Artes (então adaptados a hospital), o Colégio de S. Paulo Eremita (desde 1912
servindo como sede da AAC e que veio a ser demolido), a Sé Nova e o Museu Machado
de Castro. Ao deter-se nos edifícios dignos de realce, Salazar deixa adivinhar a extensão
das demolições (embora menor do que a que viria a ocorrer). Estas ideias, por certo
devedoras do relatório produzido pela primeira comissão de obras, nomeada em 1934,
foram completamente ultrapassadas pelo plano de Cottinelli Teimo, cujos edifícios e
sistema viário configuraram uma Universidade nova. Mas o respeito pelo património
não o comovia muito nessa época. Na reunião da CAPOCUC de 4 de Abril de 1944,
Maximino Correia «expôs alguns pontos de vista de Sua Excelência [...] que lhe foram
transmitidos directamente, acerca do prosseguimento dos trabalhos». E entre eles
contava-se a necessidade de conseguir rapidamente instalações convenientes, mesmo
com prejuízo do património arquitectónico: «É desejo de Sua Excelência que os trabalhos
tenham andamento rápido, dentro da segurança e ponderação requeridas, salientando
que o principal objectivo a atingir será o de se encontrar instalação conveniente para
os serviços, mesmo com prejuízo da restauração de coisas antigas, o que não quer
dizer que se façam construções que destoem do conjunto.»
Apenas decorridos vinte anos, revelou alguma sensibilidade (ou tacto político), ao dar
instruções no sentido de, não se construindo o hospital sobre os Colégios de S. Jerónimo
e das Artes, preservar o mais possível estes imóveis.
Corre na memória oral e escrita que Oliveira Salazar, ao visitar um edifício recéminaugurado da Cidade Universitária, desagradado com a sua estética, tê-lo-ia comparado
a uma fábrica de chocolates ou a uma fábrica de sabão. Admitindo a veracidade desta
história, é possível que ela tenha ocorrido no dia 23 de Novembro de 1951. No dia
subsequente ao da inauguração da Faculdade de Letras, Salazar, presente em Coimbra
devido à realização do III Congresso da União Nacional, visitou o edifício, acompanhado
por Augusto Cancela de Abreu, Maximino Correia, Amorim Girão (director daquela
Faculdade), João Pereira Dias (director da Faculdade de Ciências), Manuel Lopes de
Almeida (director da Biblioteca Geral) e por «outras individualidades». Aparentemente,
Bissaya Barreto, que teria sido o interlocutor do desabafo do presidente do Conselho,
não estava presente; caso contrário, o Diário de Notícias, que estamos seguindo,
mencioná-lo-ia. «Depois de abandonar o edifício - lê-se neste jornal -, o sr. dr. Oliveira
Salazar demorou-se alguns minutos no Largo da Porta Férrea, a observar o efeito
produzido pelo conjunto das novas construções, seguindo dali para o Arquivo Geral da
Universidade.» A permanência durante «alguns minutos» em frente da nova Faculdade
de Letras pode revelar uma apreciação cuidadosa.Teria comentado alguma coisa com
os circunstantes? Não sabemos.
O seu eventual desagrado pela arquitectura não obsta a que tenha aprovado o plano
em Conselho de Ministros (1941) e que o tenha acompanhado minuciosamente. Não
sendo lícito dizer que a Cidade Universitária de Coimbra é obra de Salazar, no sentido
de ter sido ele o responsável pelo plano geral, torna-se evidente, pela leitura da
documentação, que esteve sempre a par do que se projectava, intervindo em aspectos
de pormenor e nalgumas opções estratégicas. A sua interferência nunca visou, contudo,
as linhas gerais do plano da Cidade Universitária, aprovado em Conselho de Ministros
em Setembro de 1941 .Assim, de acordo com a acta da reunião da CAPOCUC de 3 de
50

Informação prestada por Mário

de Figueiredo no Senado da Universidade

Janeiro de 1944:
-

fez reparos ao facto de a Casa dos Meios, inicialmente prevista para Escola de

-

defendeu que os estudantes se alojassem em casas particulares, abrindo excepção

de Coimbra em 7 de Junho de 1934. Citado
por Manuel Augusto Rodrigues, «Introdução»
a: Segundo Encontro Sobre a Alta de Coimbra.
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Farmácia, aparecer agora como Casa dos Professores;

para que se construa no Colégio da Trindade uma residência para raparigas;

-

sugeriu o Colégio dos Grilos para Casa dos Professores;
recusou a ideia de instalar as Clínicas na Rua Larga por causa da sua finalidade e
aspecto exterior: «O Sr. Presidente do Conselho não lhe parece bem a utilização
das Clínicas que ficam ao lado da Rua Larga. A sua finalidade, aspecto exterior,
janelas e outros pormenores não aconselham esta finalidade e sugeriu a Faculdade
de Medicina.»

Na sessão de 4 de Abril de 1944, Maximino Correia deu nota de outras observações
de Salazar, referentes ao problema das residências estudantis e das clínicas, ao uso a
dar aos Colégios dos Grilos e de S. Boaventura, às instalações da Farmácia e ao
Monumento a Camões:

O Senhor Reitor informou ainda que o Senhor Presidente do Conselho,
pronunciando-se, em especial, sobre alguns dos trabalhos projectados, disse
o seguinte:

Residência dos estudantes - Não obteve a concordância de Sua
Excelência, fundamentando o seu parecer no facto de não haver alunos pobres
em número tal, que justificasse a sua realização, e mesmo que se argumentasse
com os alunos ricos, contestar-se-ia que estes poderiam não querer ir para
lá.
A solução que considerava mais viável, seria a da construção de casas
na periferia da Cidade Universitária, mediante condições a impor aos
respectivos proprietários.

Residências das estudantes - Concordava parecendo-lhe que a sua
direcção, por motivos óbvios de citar, deveria ser entregue a religiosas.

Casa dos Grilos - Entendia que deveria ser destinada à Casa dos
Professores.

Antropologia - Concordou com as demolições projectadas, em face
das razões de ordem técnica que lhe foram apresentadas.

Farmácia - Pretende que não fique longe da área da Universidade.
Lembrou o edifício da Imprensa. A Comissão foi de opinião que não conviria.

Monumento a Camões - Era de opinião que se deveria erigir um, em
que a arte suprisse a grandeza.

Faculdade de Medicina - Era de opinião que não deveriam ficar
enfermarias voltadas para a Rua Larga.

Na reunião de 15 de Janeiro de 1946, o reitor informou que Salazar concordara com a
«sugestão apresentada pelo director-delegado na sessão de 21 de Novembro último,
acerca da instalação dos serviços das Faculdades de Ciências e de Medicina e na
adaptação do quartel para as clínicas».
A sua atenção relativamente às obras em curso parece ter-se mantido constante ao
longo do tempo. Em 1940, enviou um telegrama ao reitor da Universidade, Morais
Sarmento, regozijando-se com a conclusão do relatório da segunda comissão de obras
da Cidade Universitária: «Sabe com que interesse tenho seguido trabalho comissão e
grande desejo grande obra seja posta de pé, progresso, glória Universidade e sua
maior acção - educação nacional novas gerações tão necessárias futuro Portugal.»51
Franco Nogueira, na biografia de Salazar, detectou o mesmo empenho em 1949.
No Verão desse ano, estando no Forte de Santo António do Estoril, recebeu o ministro
das Obras Públicas, José Frederico Ulrich, tendo-se interessado «particularmente pelos
estudos e desenhos das fachadas para os novos edifícios da Cidade Universitária de
Coimbra».52
Interveio no problema da ampliação do Hospital Escolar, restringindo-o, numa primeira
fase, aos Colégios de S. Jerónimo e das Artes e dando instruções para se proceder à

51

António Morais Sarmento, «Relatório»,

Anuário da Universidade de Coimbra
(1940-1941). Coimbra, s.d., p. 28.

construção de um segundo hospital, independente da Universidade. Contrariou assim
52

a ideia do ministro das Obras Públicas, Augusto Cancela de Abreu, que propunha um
único hospital, conseguido através da ampliação do Colégio das Artes e da construção

Franco Nogueira, Salazar. IV - O ataque

(1945-1958). S. I., Atlântida Editora, 1980,
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de um novo edifício no sítio do Ninho dos Pequenitos, comunicando entre si no nível
superior. Num documento de 14 de Julho de 1967, não assinado, Salazar abandona a
ideia de construir o Hospital da Universidade sobre os Colégios de S. Jerónimo e das
Artes. Manteve em suspenso uma decisão sobre o uso a dar a estes imóveis, mas
ressalvou claramente que «pelo menos uma parte do edifício [...] não devia pensar em
destruir-se, como temos feito em vários edifícios públicos de Coimbra».
(AUC, processo 184 da CAPOCUC; Actas da CAPOCUC, livros 1 e 2; ANTT, AOS, AOS/
CO/IN, pasta 17, ff. 240-254.)

SILVA, Luís Cristino
(1896-1976)

da

Ribeiro Carvalhosa

Arquitecto, activo entre 1924 e 1968. Diplomado pela Escola de Belas-

Artes de Lisboa, que frequentou entre 1910 e 1918, dela vindo a ser professor (durante
trinta e três anos) e director. Prosseguiu a sua formação na Escola de Belas-Artes de
Paris

(1920-1924)

e,

numa

estada

arqueológicas»53.

reconstituições

breve,

Vogal

do

em

Roma,

Conselho

«onde

Superior

toma
de

contacto
Obras

com

Públicas.

Membro da Associação Nacional de Belas-Artes desde 1961 eseu presidente de 1974
até à sua morte. A linguagem classicizante e monumental, presente no arranjo que
concebeu para o Parque Eduardo VII (1930), coexistiu, numa primeira fase, com os
projectos
em

modernistas

1930).54

concepções

Em

do

finais

Cinema
da

monumentais,

Capitólio

década

de

presentes

(1925-31)

trinta,

tanto

na

a

e

do

estética

Liceu

de

modernista

arquitectura

como

Beja

(concurso

cedeu
nas

lugar

suas

às

ideias

urbanísticas. A Praça do Areeiro, em Lisboa, projectada a partir de 1938, tornou-se, nas
palavras de José-Augusto França, «a praça nova, por excelência dos anos quarenta a praça do Estado Novo, símbolo semântico e histórico do seu programa e do seu
poder».55
oficial,

A

viragem

tornada

de

Cristino

patente

com

a

da

Silva

Exposição

assinala
do

uma

Mundo

mutação

global

na

Português,

em

1940.

estética
Nesta

exposição, Cristino da Silva projectou o Pavilhão de Honra e da cidade de Lisboa. Nuno
Teotónio Pereira lembra que, por ocasião da exposição da Moderna Arquitectura Alemã,
apresentada em Lisboa por Albert Speer no Outono de 1941, Cristino da Silva «tentava
convencer os seus renitentes alunos de que aquela ia ser a arquitectura do futuro»56.
Sucedeu a Cottinelli Teimo no cargo de vogal-arquitecto da CAPOCUC em finais de
1948. Tomou posse em 5 de Janeiro de 1949. Aposentou-se deste serviço em 21 de
Maio de 1966, por ter atingido o limite de idade. Aparentemente, o seu nome emanou
da CAPOCUC, que a apresentou ao ministro da tutela em 9 de Novembro de 1948.
É responsável por alguns projectos, não executados, que se caracterizam pela estratégia
de arrasamento prévio e de intervenção profunda sobre edifícios. Veja-se o projecto de
instalações desportivas no Ninho dos Pequenitos e quarteirões situados ao fundo das
Escadas Monumentais, a ideia de cortar uma parte da escadaria da Sé Nova e o apoio
concedido

a

um

vasto

projecto

de

adaptação

do

Laboratório

Químico

a

Sala

de

Conferências e Exposições Temporárias e a Museu Histórico.
Em 8 de Junho de 1954, apresentou dois anteplanos de localização das instalações
53

Ana Tostões, «Silva, Luís Ribeiro Cristino

da», in: Fernando Rosas et al. (dir.), ob. cit.,
p. 909.
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A proposta de Cristino da Silva para o

desportivas na zona compreendida entre o Ninho dos Pequenitos, o Parque de Santa
Cruz e o Aqueduto de S. Sebastião. Estas soluções, que supunham o regresso das
demolições sistemáticas, foram recusadas pelo ministro das Obras Públicas, E. de Arantes

concurso do Liceu Júlio Henriques (hoje José

e Oliveira, dez dias depois.

Falcão), não construída, encontra-se ilustrada,

Ainda dentro desta perspectiva, apresentou em 1965 o estudo de um grande edifício

através do seu alçado, na revista Arquitectura
de Agosto-Setembro de 1931.

para a Escola Superior de Farmácia, a erigir a sul do Terreiro da Universidade, com o
qual teria comunicação.

55
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A sua acção supervisora revelou-se muito estrita no plano arquitectónico, mas também,

Portuguesa. Catálogo. Lisboa, Fundação
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Calouste Gulbenkian, [1982], volume I, p. 134.

A intervenção de Cristino da Silva era tão decisiva que José Bayolo Pacheco de Amorim,

NunoTeotónio Pereira, «Um arquitecto

nomeado

do século» (sobre Óscar Niemeyer), JL. Jornal
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casos,

na

particularmente

década

não

guarda

de
na

respeitadora

sessenta
memória

representante
a

figura

das

da
de

prerrogativas

Faculdade
Lucínio

Guia

de
da

dos

Ciências
Cruz,

professores.

junto
não

da

tendo

dúvida em afirmar que as decisões cabiam sempre ao vogal-arquitecto. Em contrapartida,
acatou, sem protesto oficial, a opinião de Manuel Lopes de Almeida, director da

Biblioteca Geral, em matéria decorativa. Em 1951, recusou a Cristino da Silva autorização
para mudar a ordem dos baixos-relevos da fachada deste edifício.
Cristino da Silva esboçou um programa da Zona Desportiva de Santa Clara, na qual se
incluíam residências estudantis, datado de 18 de Janeiro de 1955. Em Fevereiro e Abril
de 1960, desenhou a calçada dos passeios da Rua Martim de Freitas. É igualmente
autor

do

projecto

dos

candeeiros

de

iluminação

pública

da

Praça

da

Porta

Férrea

(1954), do Largo da Sé Nova (1956) e de um tipo suspenso destinado a todos os
arruamentos da Cidade Universitária (1955).
(AUC, processos 8A, 232, 275, 282, 316, 361, 362, 364, 392, 431, 436, 457, 479,
513a e 549B da CAPOCUC; Actas da CAPOCUC, livro 3; Pessoal da CAPOCUC, caixa
2, processo 253; Contas da Gerência da CAPOCUC. CAM, Espólio Cristino da Silva,
CS76.2. DGEMNC, processo 060325001.)

TELMO,

José Ângelo

Cottinelli

(1897-1948) Arquitecto, ilustrador e cineasta. «Era filho de mãe italiana, professora de
piano, ela também filha de artistas. Seu pai cantava no Coro da Sé de Lisboa e trabalhava
no Teatro da Trindade.57 Diplomado pela Escola de Belas-Artes de Lisboa, em 1920.
Arquitecto dos Caminhos de Ferro Portugueses desde 1 de Abril de 1923 até à sua
morte, com uma interrupção de serviço nos anos de 1938 a 1941 .Autor dos pavilhões
das Exposições do Rio de Janeiro (1922) e de Sevilha (1929). Integrou a Comissão das
Construções Prisionais de 1934 a cerca de 1939, concebendo projectos tipos de cadeias
comarcãs. «No Verão de 1935 realiza, com grande entusiasmo, uma extensa viagem
ao centro da Europa, incluindo Bélgica, Holanda, Alemanha, Checoslováquia, e Áustria
onde, oficialmente,

vai

visitar

prisões

e

participar

Reuniões

num congresso da RIA,

Internacionais de Arquitectos.58 Arquitecto-chefe da Exposição do Mundo Português,
em 1940, para a qual concebeu o Pavilhão dos Portugueses no Mundo e o Padrão dos
Descobrimentos, este último em colaboração com Leopoldo de Almeida. Arquitecto da
Comissão Administrativa do Plano de Obras da Praça do Império e Zona Marginal de
Belém

(1941-1945),

Corporativa

sendo

durante

a

presidente

IV

Legislatura

Manuel

de

Sá

(1945-46

a

e

Mello.

1948-49),

Procurador
em

à

Câmara

representação

do

Sindicato Nacional dos Arquitectos. A sua actividade estendeu-se à dança, à ilustração,
à música (tocava piano e compôs a música do hino da Mocidade Portuguesa) e ao
cinema.
Portas

A

sua

importância

o considera

significar

pouco

«melhor

apreço

como

cineasta

cineasta

pelos

seus

do

tem
que

sido

ultimamente

arquitecto»,

edifícios,

o

realçada.

que

António-Pedro

Se

Nuno

pode simplesmente

Vasconcelos

considera

A Canção de Lisboa(1933) a «mais anarquista das comédias portuguesas», que serviu
«de matriz [...] ao mais interessante dos géneros que atravessa o cinema português».59
Da mesma forma, o seu contributo para a banda desenhada portuguesa justificou a
realização de uma exposição em 1999.
José-Augusto França detecta na obra de Cottinelli Teimo um percurso paradoxal, que
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oscilou entre o revivalismo (com os pavilhões ao estilo D. João V para as exposições do

Teimo, José Ângelo», in: Francisco Santana

Rio de Janeiro e de Sevilha), o tradicionalismo (presente no Liceu de Lamego), a art

e Eduardo Sucena (dir.), Dicionário da História

déco, o modernismo (stand de Fiat, antes de 1926) e a linguagem monumental da

de Lisboa. Lisboa, Carlos Quintas & Associados,
Consultores Lda., 1994, p. 320.

Cidade Universitária de Coimbra. O paradoxo reside, sobretudo, no facto de nos últimos
58
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Nuno Portas, «Arquitectura e Estado Novo»,

anos de vida, enquanto revolucionava a Alta, ter projectado uma «última e notável
obra», de cunho moderno, para a Standart Eléctrica, em Lisboa (1945-1948).60

in: A. Barreto e M. F. Mónica (coord.),
A figura de Cottinelli Teimo, hoje ainda incompletamente estudada, apresenta diversos
pontos
não

de

interesse.

transpareça

na

A

sua
obra

personalidade
arquitectónica.

multifacetada,
Para

irreverente

José-Augusto

e

irónica,

França,

o

talvez
«gosto

monumentalista de inspiração italo-nazi», presente na Cidade Universitária de Coimbra,
nasceu, aliás, de uma «versatilidade de talento mais do que por razões ideológicas».61

Dicionário de História de Portugal, vol. VII,
supl. A/E, Porto, Figueirinhas, 1999, p. 122;
António-Pedro Vasconcelos, «Cinema», idem,
p. 321.
60

José-Augusto França, «Os modernistas na

Academia», Belas-Artes, Lisboa, III série, n.° 4

Vogal-arquitecto da CAPOCUC entre 2 de Dezembro de 1941 e 18 de Setembro de

a 6, 1982 a 1984, p. 57.

1948, data em que faleceu. Nestes sete anos, concebeu o plano geral da Cidade
61

Universitária e dirigiu a realização das primeiras obras, contando com o apoio decisivo
do ministro das Obras Públicas Duarte Pacheco.

José-Augusto França, «Cottinelli Teimo.

Standart Eléctrica», Os Anos 40..., vol. I,
p. 136.
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No momento da sua morte, estava praticamente concluído o Arquivo da Universidade
(inaugurado um mês depois) e em curso as obras da Escadaria Monumental, da
Faculdade de Letras e do Observatório Astronómico em Almas do Freire (Santa Clara).
A Escadaria Monumental, projectada por si, ficou a dever-se a uma sugestão de Duarte
Pacheco. A memória descritiva data de Julho de 1944, mas as obras realizaram-se
entre Janeiro de 1945 e Junho de 1949.
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Euclides Vaz, Retratos na Faculdade de

Medicina, 1954.
(NATCE.)

O Arquivo da Universidade e a Faculdade de Letras foram elaborados por Alberto José
Pessoa, embora sob a direcção estrita de Cottinelli Teimo. Este facto encontra-se bem
documentado num debate travado com o Conselho Superior de Obras Públicas, a
propósito de um parecer onde se teciam críticas à «expressão arquitectónica das
fachadas» da Faculdade de Letras. A réplica foi redigida por Cottinelli, que assumiu
por completo a responsabilidade do anteprojecto. Em contrapartida, relativamente
aos desenhos do mobiliário, também de Alberto José Pessoa, limitou-se, como ele
próprio diz, a fazer «observações de carácter pormenor insignificante» (11 de Dezembro
de 1947). Cottinelli Teimo é o autor do projecto dos candeeiros de iluminação pública
da entrada do Arquivo (1946).
O processo de construção da Faculdade de Ciências foi mais lento e complexo. Tendo
Januário Godinho, em Abril de 1947, recusado elaborar o projecto arquitectónico,
Cottinelli Teimo encarregou-se da tarefa no mês seguinte. Em Outubro, mesmo faltando
o programa da Física, afirma ter já um esquema geral do edifício e uma ideia da
«massa geral dos alçados, sem qualquer pormenorização». A Faculdade de Ciências
veio a ser projectada por Lucínio Guia da Cruz, sendo o último edifício da Cidade
Universitária de Coimbra a ser concluído, em 1975.
Desempenhou um papel determinante na elaboração do bairro social de Celas.
Fora do âmbito arquitectónico, assinou, com A. Van Bellinghen, o projecto de
remodelação do Jardim Botânico, elaborado em 1945. É o autor exclusivo dos bancos
em cantaria (Junho-Julho de 1944), da estufa fria (memória descritiva de 11 de Março
de 1945) e da ponte entre o Jardim e a mata.
No âmbito das obras da Cidade Universitária de Coimbra, realizou diversas viagens de
estudo ao estrangeiro:
-

à Cidade Universitária de Madrid, entre 22 de Abril e 2 de Maio de 1944, junta mente
com Manuel de Sá e Mello, Lucínio Guia da Cruz e Alberto José Pessoa.

-

a Itália (Roma, Bolonha e Milão) e à Suíça (Zurique, Friburgo, Berna e Genebra),
durante vinte dias, em finais de 1946, na companhia de Manuel de Sá e Mello e
Maximino Correia, com o objectivo de estudar as instalações das Faculdades de
Medicina e de Ciências. Redigiu um relatório, datado de 1947, que não se encontra
assinado.

Em 1951 e 1952, por iniciativa do ministro das Obras Públicas, José Frederico do Casal
Ribeiro Ulrich, pensou-se em erigir um monumento de homenagem a Cottinelli Teimo,
a integrar na Faculdade de Letras. Essa ideia consta de um ofício dirigido pelo ministro
à CAPOCUC. Porventura devido à negligência com que esta determinação foi encarada
pela CAPOCUC, José Ribeiro Ulrich voltou ao assunto em 18 de Janeiro de 1952,
através de um despacho. O monumento em honra de Cottinelli Teimo acabou por não
ser erigido. Desconhecemos também a existência de qualquer esboço ou outras
diligências nesse sentido.
(AUC, processos 3, 5, 40, 46, 93B, 112A, 121, 152, 156, 165, 172, 198, 199, 209,
210,233,255,337 da CAPOCUC; Pessoal da CAPOCUC, caixa 2, processo 253.ANTT,
Arquivo Oliveira Salazar, AOS/CP-267, pasta 7.267.4. CAM, Espólio Cristino da Silva,
CS76.3.)
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ULRICH, José Frederico do Casal Ribeiro
(1905-1982) Engenheiro civil pelo Instituto Superior Técnico (Lisboa). Colaborador de
Duarte Pacheco na Câmara Municipal de Lisboa (1938-1942) e no Ministério das
Obras Públicas (1943). Subsecretário de Estado das Obras Públicas entre 6 de Setembro
de 1944 e 4 de Fevereiro de 1947. Ministro das Obras Públicas de 4 de Fevereiro de
1947 a 2 de Abril de 1954. Presidente da Junta de Energia Nuclear (1954-1961).
Procurador à Câmara Corporativa desde 1954-1955, dela tendo sido vice-presidente
de 1969 a 1974. Administrador da Companhia Portuguesa de Tabacos (1957-1982).
Partiu dele a iniciativa de atribuir a Severo Portela Júnior a execução de um painel a
fresco na Cidade Universitária de Coimbra e coube-lhe proceder, em 1951, à escolha
definitiva do local de implantação das instalações académicas no sítio do Ninho dos
Pequenitos.
No discurso proferido em 22 de Novembro de 1951, no acto de inauguração dos
edifícios da Faculdade de Letras e do Observatório Astronómico, atribuiu, à semelhança
do que faria a seguir Aristides de Amorim Girão, alguma validade às críticas que
salientavam a disparidade estilística criada na Praça da Porta Férrea.
(AUC, processos 115B, 206, 275 e 379 da CAPOCUC.)

VALDEZ, Manuel Maria Rodrigues de Melo Travassos
Arquitecto. Trabalhou ao longo de todo o ano de 1954 no projecto de construção das
instalações desportivas universitárias no Parque de Santa Cruz. Apresentou diversas
soluções de conjunto em 12 de Fevereiro, 15 de Março, 5 de Setembro e 1 de Outubro
desse ano. Em 8 de Janeiro de 1955 entregou o anteprojecto dos campos de futebol e
de basquetebol. Com todo este trabalho produzido, a CAPOCUC deliberou abandonar
este empreendimento em favor de uma nova localização do complexo desportivo em
Santa Clara, na margem esquerda do Mondego. Abandonado este plano, delineou um
projecto de beneficiação do Campo de Santa Cruz, ainda no primeiro trimestre de
1955. Tratou-se de ampliar os balneários, demolir um camarote em ruína e abrir um
portão de acesso mais amplo.
(AUC, processos 393 e 393A da CAPOCUC.)

VAZ, Eudides
(1916-1964) Escultor. Diplomado pela Escola de Belas-Artes de Lisboa, aqui tendo
sido também professor. Formou-se em 1945 com um impressionante Discóbolo em
repouso, digno de Arno Breker. Sobre ele escreveu Correia da Costa: «Raras vezes a
arte portuguesa atingiu tanta dignidade, tanto sentido neo-clássico e tanta atitude
concepcional.»62 Foi igualmente professor na Escola de Artes Decorativas de António
Arroio. Colaborou na Exposição do Mundo Português. Prémio Soares dos Reis, em
1949. Autor de estátuas e baixos-relevos em cinemas, como o Monumental, o Condes,
o Europa, o Cinearte, etc.. Autor dos relevos dos tribunais de Santarém, Portalegre e
Montijo. Executou diversas estátuas e medalhas.
Autor dos baixos-relevos em pedra da entrada do edifício da Faculdade de Medicina,
constituídos por doze bustos. Obra realizada em 1954.
(AUC, processo 379 da CAPOCUC.)

62

Correia da Costa, «Arte portuguesa.

Euclides e mais três escultores», Vida Mundial

Ilustrada, Lisboa, ano IV, n.° 200, 15 de Março
de 1945, p. 14.
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1.

Primeira exposição enviada a Oliveira Salazar por vários
comerciantes,

industriais

e

proprietários

atingidos

pelas

expropriações (1942)
Senhor Ministro das Obras Públicas e Comunicações:
Excelência:
Os signatários, proprietários de prédios urbanos situados na área da futura
Cidade Universitária de Coimbra, absolutamente certos do alto espírito de justiça
de Vossa Excelência, vêm muito respeitosamente expor a sua situação em face
das expropriações que já se estão realizando e que, a irem por diante, reduzirão,
talvez, alguns deles à miséria. Estávamos todos convencidos que a futura Cidade
Universitária seria construída conforme o Plano que Vossa Excelência muitíssimo
bem expôs no prefácio do segundo Volume dos Discursos, antes, portanto, da
eclosão da guerra actual que ninguém sabe quando e como terminará. Parece
mos que, com mais força de razão, deveria ser agora adoptado esse Plano,
reduzindo-se assim ao mínimo as perturbações que a guerra nos traz e que ninguém
pode evitar.
Começou já, porém, a expropriação de prédios e, segundo se diz, os inquilinos
e até os proprietários neles moradores, ficam a pagar as respectivas rendas à
Comissão das Obras, obras que, nas actuais circunstâncias, ninguém pode prever
quando poderão ser feitas. Se tal sucedesse, poderia vir a resultar daí uma forma
de expropriação de tal modo estranha que aos signatários lhes repugna acreditar
nela.
Por outro lado, o preço que a Comissão Avaliadora tem atribuído aos prédios
já avaliados nem sequer atinge, na grande maioria dos casos, o seu valor matricial.
Mesmo em épocas normais, isto seria pouco menos que a miséria para muita
gente; agora, porém, muito maior será se considerarmos a incerteza do momento
actual e as consequências que a guerra nos poderá trazer[,] as quais,
provavelmente, serão as mesmas, ou piores que as da outra grande guerra.
Mesmo que se tomassem para base da avaliação as rendas actuais, - que, na
sua maior parte, não estão actualizadas - isso já acarretaria um grande prejuízo
para os proprietários devido não só a dificuldade de colocação ou aplicação de
capitais, - dificuldades que irão, naturalmente, aumentado durante a duração da
guerra e mesmo depois de ela terminar, mas ainda ao seu menor poder de aquisição
que se vai acentuando cada vez mais por motivo da subida constante de tantas
coisas essenciais à vida, ou porque as não há, ou por faltas [sic] de meios de
transporte donde as importávamos.
Se, porém, se começassem as Obras da Cidade Universitária pela apropriação
e adaptação de vários e vastos edifícios do Estado existentes dentro da área
marcada, - como sejam, entre outros, o Observatório, o edifício do Governo Civil,
o do Liceu Feminino, etc., e, pela construção imediata de outros edifícios para
substituir aqueles e sem prejudicar de nenhuma maneira o Plano já aprovado,
isso já nos daria a esperança de, quando chegasse a oportunidade e necessidade
de serem expropriados os nossos prédios, já ter acabado esta maldita guerra que
tantas perturbações e preocupações nos traz. E entre estas, não é das menores a
dificuldade, ou antes, manifesta impossibilidade de conseguir habitações para
algumas centenas de pequenos proprietários e inquilinos residentes na Alta. E, se
se não conseguissem, não seria pelas módicas rendas que estes pagam
actualmente.

Excelência:
Os signatários, se não na sua totalidade, pelo menos na sua grande maioria,
têm estado e continuam a estar ao lado do Governo e, por isso, seria escusado
acrescentar que não é seu propósito dificultar, ou tentar protelar sequer, a
consecução de mais uma grandiosa Obra do Estado Novo. Sabem muito bem que
todas essas grandes Realizações já levadas a efeito em todos os departamentos
da governação pública, e que constituem para nós uma consoladora certeza,
merecem a designação mundial de «O Milagre Português». Esse «milagre», todos o reconhecem, com excepção, talvez, de alguns que teimam em fechar os
olhos só para não ver - deve-se principalmente, a Alguém que, com extraordinária
tenacidade e sobre-humano espírito de sacrifício, se votou, de alma e coração, ao
Ressurgimento desta Nossa querida Pátria.
Não temos também o propósito de, com esta nossa exposição, manifestar a
mais leve discordância da já notável Obra realizada por Sua Excelência o Senhor
Ministro das Obras Públicas e Comunicações, - obra que Sua Excelência tem
impulsionado com tal dinamismo e largueza de vistas que bem merece o aplauso
e reconhecimento de todos os portugueses. Não. O nosso intuito visa única e
simplesmente a defesa do que nós consideramos os nossos legítimos interesses,
sem que aliás, deixemos de reconhecer e respeitar os não menos legítimos e
superiores interesses do Estado.
É precisamente, no intuito de, tanto quanto possível, os harmonizar, - e parece
mos que isso se poderá conseguir sem que seja preciso impor-nos sacrifícios que,
para muitos, seriam incomportáveis - que resolvemos vir perante V. Excelência
pedir muito respeitosamente: 1.° - Que se não façam expropriações algumas
enquanto durar a guerra. Mas a terem de se fazer, 2.° - Que se adopte o Plano de
Vossa Excelência, com a modalidade apenas que nos permitimos indicar acima. 3.° - Que as expropriações, quando houverem de se fazer, sejam baseadas, se
não nas rendas actuais de cada prédio, ao menos na média entre elas e o seu
valor matricial. Seria, por certo, uma solução justa e equitativa, embora com a
certeza de que, em muitos casos e por virtude das circunstâncias actuais, ela
traria para os proprietários uma diminuição nos seus rendimentos superior, em
muitos casos, a 50%. E, finalmente, - 4.° - Que, na impossibilidade de podermos
recorrer aos Tribunais porque esta Lei de Expropriações o não permite, nos seja
concedido o direito de requerer a nomeação de uma Comissão de Arbitragem,
presidida por um Magistrado Judicial, quando, por qualquer motivo, o preço fixado
pela actual Comissão Avaliadora seja inferior ao valor matricial do prédio.
Os signatários porque o que pedem lhes parece justo e razoável, esperam
confiadamente que Vossa Excelência se dignará atender esta sua petição.
A Bem da Nação - Coimbra, Dezembro de 1942.
Seguem as assinaturas.1
(AUC, processo 1 da CAPOCUC - Cópias excedentes de propostas e informações

1

Documento transcrito a partir de uma cópia

realizada pela CAPOCUC em 5 de Fevereiro de
1943. De acordo com esta cópia, a petição foi
dirigida ao ministro das Obras Públicas e
Comunicações. O conteúdo revela, no entanto,

diversas.)

ser Oliveira Salazar o destinatário. A exposição foi
enviada através do Governador Civil de Coimbra,
em 16 de Dezembro de 1942, com a indicação de
«ter-se deslocado a Lisboa uma Comissão, que
pretende ser recebida por Vossa Excelência e por
Sua Excelência o Senhor Presidente do

2. Informação de Cottinelli Teimo (1943)2

Conselho».
2

Cidade Universitária de Coimbra
Determinações, desejos e ideias do Senhor Ministro das Obras Públicas e Comunicações.
O que está feito e o que está por fazer.

Esta informação, de que existe o original

manuscrito e uma versão dactilografada
levemente alterada, não se encontra assinada
nem datada. O conteúdo sugere uma data
posterior à morte de Duarte Pacheco, ocorrida
em 16 de Novembro de 1943. Na transcrição

Na primeira reunião que tivemos com o Senhor Ministro, ele perguntou-nos o

a que aqui procedemos seguimos a versão
original, manuscrita. Como é norma neste

que pensávamos desta obra. Nós sabíamos já que a ideia era construí-la tendo

apêndice documental, procedemos

por base a velha Universidade e, como estávamos de acordo com o princípio,

à actualização da ortografia.
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fizemos várias considerações a este respeito, com que ele concordou, acrescentando
depois, em linhas vagas, o que pensava, pessoalmente. Desta primeira conversa
nasceu um primeiro plano de conjunto que se foi alterando até ao actual que é,
salvo erro, o quarto. As principais alterações deram-se na grande praça à entrada
da Cidade Universitária, que o Arquitecto da Comissão começou por conceber
circular, depois poligonal e por último rectangular.
O Senhor Ministro conhece o último projecto e a maquette desta praça que
mereceram a sua inteira aprovação. A ideia da grande escadaria que antecede a
dita Praça de D. Dinis, pertence-lhe. Da conversa, uma noite, lastimávamo-nos
que o eixo principal da Cidade Universitária não pudesse ser mais extenso, ou
prolongado - e foi por ter mandado vir a planta da Cidade de Coimbra que Sua
Excelência se lembrou da possibilidade3 de lançar uma grande escadaria que
satisfaria o objectivo apontado ao mesmo tempo que contribuiria para a grandeza
do conjunto. Existe uma maquette da escadaria e há já vários estudos dela.
Os edifícios existentes começaram já a ser beneficiados. A Ala de S. Pedro
está sofrendo um arranjo geral, discreto, tendente a melhorar apenas o seu aspecto
e a permitir uma redistribuição de serviços em planta.
O princípio a que obedecem estas obras de remodelação é este: não inventar,
não fantasiar nada: apenas compor, regularizar certos vãos abertos à toa, aceitando
aquelas irregularidades que se explicam e têm até o seu interesse; enriquecer um
pouco o que é tristemente pobre, pondo algumas cantarias e colocando caixilhos
bons, etc., etc., etc..
Além destes arranjos, alguns dos quais vão ser lentos, estamos começando a
construir o novo Arquivo Geral da Cidade Universitária de Coimbra em local onde
bastou fazer expropriações e demolições, obra que se fará sem que a vida escolar
seja perturbada.
O mesmo já não acontece com as obras da Ala de S. Pedro, mas parece que os
senhores Lentes e professores se conformaram com a mudança das suas aulas
para outro local.
Onde hoje é a Faculdade de Letras será amanhã a Biblioteca Central cujo
projecto se encontra praticamente concluído. A fachada principal deste edifício para falar só no pior - é considerada unanimemente má, pelo que será
completamente demolida e substituída por outra, sóbria e condigna do aspecto
arquitectónico que queremos imprimir à nova Cidade Universitária.
Sobre este tipo ou estilo temos que dizer o seguinte: é que nos parece
legitimíssimo que os novos edifícios tenham o selo da época o que aliás se fez
sempre que se acrescentaram novas construções ou se remodelaram as existentes.
O que se procura é a sobriedade, a dignidade, dadas com certo equilíbrio... orçamental.
Bons materiais, como não pode deixar de ser, mas aplicados com aquela parcimónia,
determinada pelo meio termo entre a excessiva riqueza e a pobreza remediada.
Interiormente o edifício teve de sofrer uma grande remodelação. É preciso
lembrarmo-nos que ele nasceu para «teatro dos estudantes» e que, melhor do
que o foi para uma Faculdade de Letras, a sala de espectáculos foi, no actual
projecto de biblioteca, aproveitada para uma grande sala de leitura.
Os dois grupos esculturais que previmos na nova fachada da Biblioteca estão
sendo estudados, a título de ensaio, pelo escultor António Duarte, com quem se
deverá fechar um contrato para a execução.
Estão em estudo: (1) o bloco, a construir de raiz, da Física, Química, matemática
e Medicinal;] (2) a Faculdade de Letras, também a construir de raiz.
Há estudos feitos para as Casas dos Estudantes (uma para cada sexo). Seriam,
para esse efeito, aproveitados os Conventos dos Grilos e Trindade.
O Senhor Ministro também tomou conhecimento desses estudos.
3

Na primeira versão, rasurada, desta

passagem, Cottinelli Teimo havia escrito: «o
Senhor Ministro descobriu que era possível»
etc..
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O edifício onde hoje está instalado a Escola de Farmácia seria adaptado a

Casa dos Professores. Existem estudos preparatórios. Esta Escola passará a
funcionar num dos blocos novos.

Um dos estudos que mais alterações tem sofrido é o de adaptação do edifício
pombalino, que forma bloco com a Sé Nova, à Zoologia, Geologia, Antropologia e
Direcção da Faculdade de Ciências. Uma das medidas radicais e justíssimas tomadas
pelo Senhor Ministro foi o de o limpar das inúmeras paredes que o atravancam,
criando galerias largas de circulação e, sobretudo [,] a de desafogar por completo
os claustros. Como dizemos acima fizeram-se pelo menos seis ou sete estudos e
julgamos ter finalmente chegado a um bom resultado. Não o chegou o Senhor
Ministro a ver nesta fase final, mas tudo corresponde às suas determinações.
O professor de Antropologia não queria abandonar o claustro e anexos onde
actualmente está instalada esta cadeira. A verdade é que não era possível conservar
- por muito gracioso que ele seja - esse claustro, e seus anexos, que ficariam
encravados num bloco inteiramente novo prejudicando-o com a irregularidade
dos seus contornos, obrigando a pátios inúteis, circulações tortuosas, etc..
Conseguimos, ainda com o conhecimento do Senhor Ministro, dar ao mesmo Professor
um claustro maior e mais rico, o da Sé Nova, e mais instalações que não ficam inferiores
às que tem: supomos que o seu contentamento nos permita levar a cabo esta obra
que tem, além dos espinhos de ordem geral, os de ordem particular, também.
Nas remodelações do edifício do Museu, conservámos tanto quanto possível
o Museu de Zoologia e colocámos as aulas de Desenho a nascente, como era
desejo do Senhor Ministro.
O problema do Museu Histórico que estava no programa elaborado pela antiga
Comissão também foi discutido, mas acabámos por desistir dessa ideia, dado que
ninguém queria desapossar-se das peças que o haviam de constituir. Nesta
conformidade, como não íamos fazer um museu de cópias de quadros e de
reprodução de objectos, desistimos. Afinal talvez seja melhor esses quadros e
peças conservarem-se onde estão se pensarmos de [sic] que, segundo muitos,
certos Museus não são senão uma espécie de cemitérios de obras de arte4, que
poucos visitam. Assim, onde estão essas obras são gozadas e têm vida própria.

A escadaria e Praça de D. Dinis, entrada da Cidade Universitária [,] também
já estão estudadas em conjunto faltando-lhe sê-lo no pormenor de execução.
A estátua de D. Dinis está sendo estudada pelo Escultor Francisco Franco, proposta
nossa que foi muito bem aceite pelo Senhor Ministro das Obras Públicas.
Há «programas» que ainda não conseguimos obter. Isto é sempre assim!
As pessoas habituam-se aos lugares onde estão; adaptam-se aos acasos da sorte
em vez de adaptarem os acasos aos bons princípios, e, quando se lhes pergunta o
que querem ou querem aquilo que têm ou não sabem o que querem.
(AUC, processo 103 da CAPOCUC - Plano de conjunto das obras da Cidade
Universitária.)

3.
A exiguidade do espaço da Cidade Universitária: moção do
Conselho Escolar da Faculdade de Ciências (1944)
Exm.° Sr. Reitor da Universidade de Coimbra
Tenho a honra de participar a V. Ex.a que o conselho escolar desta Faculdade,
reunido em 31 de Julho findo, aprovou por maioria a seguinte moção:
Considerando que é intenção do Governo dotar a Universidade de
Coimbra com instalações modernas capazes de satisfazerem plenamente
às necessidades do ensino e ao progresso da cultura nacional;
Considerando que, para perfeita realização de tal desideratum, além
doutros serviços, é absolutamente indispensável substituir integralmente
quase todas as actuais instalações da Faculdade de Medicina e a maior
parte das da Faculdade de Ciências;

4 No original: «obra de artes».
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Considerando que, pela sua natureza especial, tanto as instalações
da Faculdade de Medicina, com os seus laboratórios e clínicas, como as
da Faculdade de Ciências, com os seus Seminários, Laboratórios,
Observatórios e Museus, absorvem largas superfícies de terreno;
Considerando

que,

numa

remodelação

desta

ordem,

não

se

aconselha que os espaços a reservar aos diferentes serviços se limitem
estritamente às necessidades actuais, mas antes se deve contar com
possíveis desenvolvimentos e expansões futuras, que os progressos da
Nação necessariamente virão a impor:
Considerando, portanto, por este facto, que não se recomenda a
construção de grandes blocos onde se instalem serviços diversos de uma
Faculdade, e, muito menos, se pode admitir que semelhantes blocos se
atribuam a instalações pertencentes a Faculdades diferentes;5
Considerando estar manifestamente verificado que o espaço, em
torno do edifício central da Universidade, posto à disposição da
Comissão das Obras da Cidade Universitária, é mais que insuficiente para
a realização duma obra da importância daquela que se tem em vista;
Considerando, ainda, que o plano geral já aprovado pelo Governo,
em vista das dificuldades reconhecidas, necessita de ser remodelado de
modo

a

serem

convenientemente

acautelados

os

interesses

da

Universidade, que são os da Nação;
Considerando, finalmente, que a forma mais eficiente de elaborar o
plano

de

reorganização

duma

escola

superior

da

categoria

da

Universidade de Coimbra tem de necessariamente contar com o saber e
a experiência dos seus corpos docentes e organismos administrativos;
O conselho da Faculdade de Ciências, em sua reunião de hoje,
resolveu que por intermédio do Senado Universitário, se represente ao
Governo pedindo:
a) que seja concedido à Comissão das Obras da Cidade Universitária
maior espaço em torno do Edifício Central, ou preferivelmente, noutros
locais que melhor sejam aconselhados pela natureza dos serviços,
tornando

assim

possível

a

efectivação

da

ideia

do

Governo

-

transformação da Universidade de Coimbra numa escola moderna em
condições de fornecer à mocidade portuguesa a cultura científica
contemporânea indispensável;
b)

que

a

Comissão

das

Obras,

por

intermédio

do

Senado

Universitário, se ponha em contacto estreito com os corpos docentes
para a elaboração do novo plano geral das obras, a submeter à
aprovação superior, plano que possa cabalmente satisfazer, por um lado,
aos interesses nacionais, e, pelo outro, às necessidades dos serviços,
conforme as indicações dos corpos docentes.
Os professores Drs. Diogo Pacheco de Amorim, José Custódio de Morais e
João Pereira da Silva Dias, que rejeitaram esta moção, fizeram a seguinte declaração
de voto:
Os professores Pereira Dias, Pacheco de Amorim e Custódio de
Morais são de parecer que, embora concordando com a ideia geral da
presente moção, por estarem também convencidos de que o espaço
delimitado para área da Cidade Universitária é insuficiente, não lhe dão
o seu voto por a não julgarem suficientemente documentada.
A Bem da Nação
Direcção da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, em 1 de
Agosto de 1944.
O Director:

João Pereira Dias
5

Parágrafo com a sintaxe do documento original.
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(AUC, processo 165 da CAPOCUC - Instalação da Faculdade de Ciências.)

4. Exposição de António Nogueira Gonçalves sobre a delapidação
de património, sobretudo da Igreja de S. Pedro (1944)
Exm.° Senhor Director Geral do Ensino Superior e das Belas Artes
Coimbra
Seminário - 9/9/44.
Não tendo Director o Museu Machado de Castro nem estando oficialmente à
sua frente nenhum dos seus conservadores ajudantes, nem tendo vantagem de
fazer seguir pela sua secretaria as considerações que tomo a liberdade de expor,
permiti-me escrever particularmente a V. Ex.a.
A demolição dos edifícios para a cidade universitária trouxe a possibilidade
de aparecerem restos arqueológicos que pela sua categoria artística ou histórica
devessem ser entrada no Museu.
Um deles, a igreja desafecta e em ruínas de S. Pedro junto à Faculdade de
Letras,

mostrava

já

mesmo

diversos

fragmentos

de

verdadeiro

interesse

museográfico. Como se esperava que fossem os Monumentos Nacionais a demoli
da, e mesmo começaram a fazê-lo, tinha-se uma certa esperança desses fragmentos
e outros que naturalmente aparecessem serem recolhidos num Museu. Acaba de
ser dada a sua demolição ao empreiteiro, incondicionalmente.
Além desta igreja surgiu uma nova dificuldade com uma grande estátua que
coroava a fachada do edifício aonde funcionava o Governo Civil.
Está a grassar em Coimbra, e cada vez com maior intensidade, a praga do
negociante de antiguidades, não só de profissionais como também de curiosos,
entrando nesta categoria até pessoas de certa categoria social que tomam a
aparência de coleccionadores.
Não se limitam ao que é propriamente do domínio das colecções particulares,
mas tudo lhes serve logo que tenha certa antiguidade.
Andam eles todos em volta do empreiteiro, fazendo ofertas. Vieram mesmo
de Lisboa certos compradores habituais e com estes mantêm correspondência os
daqui.
Permita-me V. Ex.a que exponha a categoria de espécies arqueológicas que
há ou se espera encontrar na igreja de S. Pedro. A fundação da igreja deve remontar
à época visigótica; foi reformada no primeiro terço do século XII, na época
manuelina e no fim do século XVIII.
A capela-mor e as laterais conservam parte das paredes românicas (séc. XII)
aparecendo naquela, sob os rebocos, um arco duplo (em cada parede fronteira)
com um pilar medial decorado. Estes pilares têm uma ornamentação especial da
primeira fase do século XII, muito distinta do românico da Sé Velha, e da qual não
[há] no distrito um único edifício inteiro, mas só fragmentos.
Junto uma fotografia com o arco duplo do lado do evangelho.
Pela parte de trás do pilar, à sua altura média, há uma faixa com ornamentação
geométrica visigoda. É através de restos como este que se faz o estudo da época
visigótica, que quase só consta de fragmentos.
No fundo da absidíola do evangelho encontra-se um resto de pintura a fresco,
do século XVI, manuelino, representa[n]do anjos com círios e o resto de uma
imagem da Virgem de que junto fotografia. Estes restos foram estudados pelo
professor de Belas-Artes, Henrique Franco, quando fez um trabalho por encargo
da Academia. É necessário que os Monumentos Nacionais destaquem este fresco
como fizeram a outros de igual categoria.
Muitos outros fragmentos hão-de aparecer nas demolições, tanto mais que
há referência documentais e inscrições.
A grande escultura de S. João, do antigo edifício do Governo Civil, posto que
pelo seu tamanho não seja uma espécie museográfica, deve ser recolhida para
ser integrada num arranjo Monumental do Museu. Representa uma fase artística
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da cidade num momento em que a escultura em pedra ia a rarear e a decair
tecnicamente.
Nos outros edifícios a demolir, inclusivamente nas casas de habitação, podem
aparecer esporadicamente outros fragmentos.
Não faz sentido que o Estado deixe alhear valores históricos, artísticos e mesmo
monetários, que até agora foram seus, ou que venha a despender dinheiro com
aquisição do que não devia ter sido alheado.
Ouso propor à consideração de V. Ex.a certas soluções. Conseguir-se ordem
para que nos futuros contratos de demolição se inscreva a cláusula de reserva
para o Estado e guarda no Museu de tudo que tenha interesse arqueológico.
Ordem também de guarda para o Museu, mas por compra, do que tem
aparecido até aqui. Nomear-se uma comissão de avaliação destes objectos
comprados (podendo ser simplesmente a Secção local dos Monumentos Nacionais)
para evitar explorações dos negociantes.
Ouso ainda tomar a liberdade de juntar dois documentos: um dum negociante
de antiguidades desta cidade que mostra os processos a que recorre esta gente;
outro o que um negociante pode fazer, estando dentro ou relacionado com os
Museus.
À escultura de S. João chegaram já as propostas a um preço acima do seu
valor real.
O mesmo acontece com as outras espécies que frequentemente o Museu se
propõe comprar. Há poucos meses teve de renunciar à aquisição de duas esculturas
aparecidas num campo da Mealhada.
Infelizmente tem-se verificado, nesta cidade, que qualquer pessoa que comece
a interessar-se por coisas de arte acaba em negociante, seja qual for a sua categoria
social. O Museu não pode competir com os compradores estranhos e dentro em
breve ver-se-á [a] aquisição de espécie de refugo.
Deixando nas mãos de V. Ex.a, a solução deste caso (as melhores donde ela
pode vir), muito respeitosamente se subscreve de V. Ex.a dedicado e venerador,
António Nogueira Gonçalves Pe.
(DGEMNC, processo «Universidade de Coimbra. 1931/52»; AUC, processo 194
da CAPOCUC - Aproveitamento de objectos de valor artístico provenientes de
demolições.)

5. Memória descritiva do painel a fresco da Faculdade de Letras
intitulado «O Génio Português», por Severo Portela Júnior (1949)
O Génio Português6
Painel alegórico de 42 m2 a acrescentar no átrio do edifício da Faculdade de
Letras da Cidade Universitária de Coimbra destinado a glorificar o génio português
com figuração das principais personagens da história pátria.
Figuras indicadas:
Camões, João de Barros, Padre António Vieira, S. João de Brito, Marquês de
Pombal, Herculano, Eça, Garretft], Vasconcelos, Cenáculo, Afonso Henriques, Santo
António, D. Dinis, Infante D. Henrique, Albuquerque, Gil Vicente, Antero e Heitor
Pinto.
Processo de Pintura a fresco.
No delineamento do esboceto desta composição procurámos antes de mais
nada realizar sugestivamente. Isto é dando o ambiente necessário às personagens
indicadas de forma a criar-lhes um clima de dignidade e grandeza que traduzisse
6

0 texto original encontra-se integralmente

dactilografado com maiúsculas, ocultando desse
modo as palavras com iniciais maiusculas.
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o génio português.
Não nos compete a nós dizer até que ponto esse objectivo se realizou.

Dada a escassez de espaço a maior dificuldade consistia em instalar à vontade
tantos varões assinalados com os seus respectivos atributos de forma a agrupá-los quanto possível por épocas!,] evitando os contrastes de indumentária.
Seria chocante pôr a cota de armas de Afonso I roçando pela capa acetinada
do Garret[t].
Faltam muitas personalidades? Evidentemente. Mas consideramos impossível
meter oito séculos de história num painel de sete metros por outros sete.
Faltam D. João II, os da ínclita Geração, Gama, Bernardes, os da Restauração,
o épico Mousinho, EI Rei D. Carlos e tantos outros?
Mas o génio português não se traduz só pela figuração objectiva de todos os seus
santos, heróis e homens de pensamento, é mais que tudo a sugestão do seu espírito.
Os que ali faltam estão nos túmulos, nas naus, no mar que se adivinha para lá
do padrão da conquista, estão enfim presentes na figura simbólica da Pátria.
Assim entendemos que no centro de uma decoração desta natureza devia
figurar a personagem simbólica da Pátria sob a forma clássica de mulher sustendo
e amparando-se ao escudo nacional revestida de roupagens ligeiras e certo aspecto
marcial.
Como se trata de um símbolo demos-lhe proporções maiores do que os outros
personagens. A figura da Pátria sentada mede os mesmos 2 m. que as outras
figuras em pé. Apresentamo-la sentada para que essa desproporção não fosse
chocante.
Sobre a figura da Pátria!,] a universalidade dos santos portugueses, S. João
de Brito, S. António e Beato Nuno situados em posições crescentes pela ordem
indicada.
Colocámos pois acima de todos o Santo Condestável por o considerarmos a
figura máxima nacional que encarna as virtudes dos santos e a grandeza do herói.
Nas mãos do Beato Nuno a sua espada confunde-se com a cruz que[,]
envolvida num halo luminoso!,] eíe levanta ao céu. A cruz ocupa rigorosamente a
parte superior do eixo longitudinal do painel!,] dominando toda a composição!,]
ou o Génio Português não fosse essencialmente cristão.
Certo é que Frei Nuno de Santa Maria não está ainda canonizado mas é
natural que esta antecipação não tenha inconveniente dado que a sua canonização
está para breve.
Santo António apresentamo-lo sob a fórmula consagrada de visionário do
Menino de Jesus o qual sustenta sobre o livro. O Beato João de Brito[,] glória da
Igreja e de Portugal!,] está ali ajoelhado em êxtase permanente!,] a cruz
sustentando o seu cajado de peregrino. Os três santos pela ordem prescrita não
indicam pretensão nossa de lhes medir os méritos e virtudes. Só os olhos de Deus
o poderão fazer. Com os santos pretendemos formar um bloco decorativo à parte,
sobrepostos mas de certo modo ligados à figura da Pátria.
No alto e à direita de quem olha apresentamos algumas personagens da
Idade Média. A figura superior desse agrupamento é o nosso primeiro rei revestido
da sua cota d'armas[,] elmo de viseira levantada. Por fundo a Igreja da Sé Velha
de Coimbra e um dos túmulos lavrados de Alcobaça. Procurámos dar a esta
personagem a dignidade e a altivez do guerreiro cristão e a atitude de quem olha
a cruz que domina a composição.
A seguir a Afonso Henriques mas em plano inferior coroado e envolto em
manto real EI Rei D. Dinis o poeta e fundador da Universidade a que se destina a
nossa decoração. À frente e um pouco abaixo sua esposa a Rainha Santa tão
venerada em Coimbra. Faremos por indicar no regaço uma alusão ao milagre do
pão e das rosas.
Hesitámos quanto à posição a ocupar por estes dois personagens, qual dos
dois deveria estar à frente? O Rei ou a Rainha?
Por razões de ordem sentimental e estética optamos pelo arranjo apresentando
a Rainha Santa à frente.
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Em plano imediatamente inferior!,] formando grupo, Pedro Nunes e Gil Vicente.
O primeiro ostenta uma placa com indicações numéricas e o celebrado nónio.
O outro ocupa um7 lugar de destaque na composição dado o seu relevo na literatura
pátria e ainda pela circunstância do nosso painel se destinar a uma Faculdade de
Letras. O nosso Gil Vicente dos Autos[,] até prova em contrário!,] é tido como o
lavrante da Custódia de Belém. Eis porque o figuramos sustendo uma pequena

260
Sé Nova e prédios situados entre o Museu

balança de ourives!.] Pusemos-lhe na frente um pergaminho desenrolado sobre
uma estante móvel onde se lêem o nome dos seus principais autos e farsas desde

Machado de castro e o Largo da Feira.
Enquanto relator da Junta Nacional da
Educação, Raul Lino opôs-se

a Barca do Inferno.
Se a parte superior do eixo longitudinal da composição é ocupada pelo símbolo

vigorosamente ao corte da escadaria

da cruz para nos sugerir que o Génio Português é essencialmente cristão!,]

da Sé Nova.

quisemos completar essa ideia e na parte inferior desse eixo figuramos a pedra

(NATCE.)

d'ara do altar da Pátria inscrevendo-lhe a signa de Afonso Henriques entremeada
da cruz latina PO-R-TV-GAL. Sobre esse altar colocamos a Custódia de Belém.
Um pouco mais abaixo da figura da Pátria agrupámos os nossos heróis da
conquista e navegação. Encostado a um padrão do senhorio dos nossos
Descobrimentos a figura do Infante D. Henrique com o traje e o consagrado chapéu
borgonhês desenrolando sobre os joelhos o portulano onde giza8 o roteiro das
expedições. Pousa o pé sobre o mundo cujos segredos se prepara para desvendar.
Por detrás outro personagem aperta ao peito sua espada como se fora uma
cruz, é Gonçalo Velho. Por detrás do Infante vê-se um pouco da rosa dos ventos.
À esquerda de quem olha o painel e em baixo está Camões sobre um pequeno
pedestal onde estão inscritos os seus versos que dão a legenda do nosso trabalho:
- aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando -[.] O Poeta
é[,] depois da Pátria!,] a personagem que se apresenta sentado. A sua proporção
é um pouco mais elevada que a das outras figuras, mas menor que a Pátria.
Exemplificando: todas as figuras em pé têm 2 m.[,] a Pátria sentada 2m.[,]
Camões também nessa posição 1.80.
O Épico está coroado de louros e ostenta a primeira edição dos Lusíadas!:] 1577.
Por detrás de Camões figuras do século XVIII. O erudito Bispo Manuel do
Cenáculo!.] Pombal com o seu estatuário e o seu arquitecto. Coroando este
agrupamento!,] sobre o púlpito de Santa Cruz[,] o nosso maior orador sagrado!:]
o jesuíta Padre António Vieira num gesto eloquente.
Não esquecemos as artes nas pessoas de três dos nossos maiores artistas.
Além de Machado de Castro!,] que ao lado do Marquês sustém a maquete da sua
obra máxima!,] a estátua equestre de D. José, de Eugênio dos Santos que segura
o plano da reconstrução de Lisboa!,] não esquecemos o pintor Nuno Gonçalves.
Este está presente de uma forma indirecta. Está representado no famosoTríptico[sic]
de S. Vicente.
Os nossos lavrantes da pedra, do ferro, e do oiro estão também presentes nas
suas obras maiores; os túmulos de Alcobaça!,] o púlpito de Santa Cruz[,] a Sé
Velha de Coimbra!,] a grade da Sé de Lisboa!,] a Custódia de Belém.
Finalmente no canto inferior esquerdo para quem olha estão meia dúzia dos
maiores literatos do século XIX. À frente a elegância de Garrett, mais atrás a
rudeza de Herculano, ombro a ombro com Camilo e em plano superior (só na
composição) o pessimista Oliveira Martins envolvido na sua capa. Por detrás!,]
quase escondido!,] o desdenhoso monóculo d'Eça de Queiroz[.] Ao canto!,] entre
sentado e de joelhos!,] envolvido num manto!,] Antero um pouco recostado a um
bloco onde se lê: - N'um sonho9 todo feito de incerteza -.
Mais da metade direita do painel é ocupada por um fundo decorativo de
embarcações de 500 ambas com velame enrolado!,] as quais ocupam na
composição o lugar predominante que compete à actividade do Génio Português

7 No original, encontra-se «em».
8 No original, encontra-se «guisa».
9 No original, encontra-se «senho».
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através do mar salgado.
Eis resumidamente como pretendemos executar o simbolismo do tema que
nos foi apresentado [-] A Glorificação do Génio Português [-] e cuja maior

dificuldade consistiu em harmonizar estes dois complexos: esteticamente gente
de mais, historicamente gente de menos.
Perdoe-se-nos

a

insuficiência

e

aceitem-se-nos

as

intenções:

trabalhar

devotada, sincera e conscientemente.
Junta-se uma fotografia.
Lisboa, Novembro de 1949
O Pintor Severo Portela,
(AUC, processo 275 da CAPOCUC - Pintura a fresco das paredes do átrio da
Faculdade de Letras.)

6. Crítica oficial de Raul Lino e da Junta Nacional de Educação ao
plano geral da Cidade Universitária. Despachos ministeriais (1953)
Senhor Ministro das Obras Públicas
Excelência:
Em referência ao despacho de Vossa Excelência, de 12 do corrente, a seguir
tenho a honra de transcrever o parecer emitido pela 1 .a Subsecção da 6.a Secção
da Junta Nacional da Educação, em sessão de 13 de Novembro, à qual não assisti
por estar ausente na Ilha da Madeira, respeitante ao projecto do arranjo do Largo
da Sé Nova, de Coimbra:
É suficientemente conhecida a orientação que foi adoptada no
projecto da nova Cidade Universitária de Coimbra. Gizaram-se as novas
construções com limitado respeito pelas disposições urbanas existentes,
e cuidou-se que na arquitectura dos edifícios projectados não entrava
em grande conta um acordo por simpatia com a feição arquitectónica da
velha Universidade e com o carácter muito particular da sua ambiência.
Ao contrário do que se tem procurado em outros países, onde as grandes
obras deste género se levam a cabo não apenas sem interferir com o que
é respeitável e tradicional, mas ainda sem o sacrifício do património
artístico da Nação - nomeadamente arquitectónica e paisagística, - ao
contrário dessa prática, aqui procedeu-se segundo o princípio: outra
época, outra linguagem, ou seja, numa expressão mais ao gosto da
actualidade: a vida começa hoje! - princípio, aliás, perfeitamente
defensável se as grandes obras empreendidas se localizam em campo
livre; mas no presente caso a sua justificação torna-se duvidosa,
porquanto o conjunto existente, venerável em si, é prejudicado pelo
evidente desprezo com que se lhe justapõem os edifícios novos, que nem
sequer respeitam a escala delicada que predomina na Coimbra antiga e
monumental. Quase toda a gente pressente que assim é, e, embora só
poucos saibam reconhecer o principal motivo desta desarmonia, já
algumas pessoas a têm verberado. Efectivamente, não havendo o
propósito decidido de desprezar o que de antes existia, não se
compreende esta disparidade de escalas que, como se sabe, em
Arquitectura representa grave erro fundamental.
Este pequeno excurso era necessário para nos pormos bem dentro
do assunto.
Analisando agora o projecto apresentado para o arranjo do Largo da
Sé Nova, sem podermos abstrair do que de antigo ali existe, afigura-se-nos que é chegada a altura de exclamarmos «Basta, agora mais não!»
A frontaria da Sé Nova, não obstante o barroquismo da parte
superior, é de uma imponência invulgar. Conquanto alguém possa supor
que uns simples degraus não têm relevância, a escadaria oitavada que se

375

espraia à frente da soberba fachada é como um grandioso acorde final
que termina com dignidade aquela boa composição arquitectónica.
Suprimi-la ou cerceá-la, como se propõe, é truncar a obra dos artistas
que muito bem souberam traçar a sua terminação. Que as novas
edificações, pela sua escala, pelo volume da sua mole, esmaguem a velha
Coimbra Universitária, podemos lastimá-lo, mas já é tarde para o
261 e 262
Maquetas da Ladeira do Castelo,
Escadaria Monumental e Praça de D. Dinis:
preexistência e arranjo urbanístico

querermos remediar. Procuremos então pelo menos evitar que os
venerandos monumentos sejam atingidos no seu terreno mais particular,
pisados nos seus próprios alicerces. Um relance pela nona fotografia

adoptado, que implicou a demolição

incorporada no processo mostra flagrantemente como a frontaria da Sé

de um arco do aqueduto.

Nova teria de se submeter à humilhante necessidade de encolher os pés

(NATCE.)

para dar lugar à execução do arranjo projectado.
Quanto à entrada do Museu de Machado de Castro, também
achamos que, suprimido o pequeno adro da antiga igreja no nível em
que se encontra, o monumento ficaria um tanto diminuído nas suas
proporções.
Pelo exposto, somos de parecer que o projecto deve ser modificado
tendo em atenção os escrúpulos sugeridos.
Concordo com as conclusões deste parecer.
4.XII.53. - a) Veiga de Macedo10
A Bem da Nação
Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, em 16 de Dezembro de 1953.
O Engenheiro Director Geral
a) Henrique Gomes da Silva.

Despacho [do Ministro das Obras Públicas]:
Ao Exm.° Presidente da C.A.P.O.C.U. Coimbra
Não posso deixar de lamentar vivamente os termos em que este
parecer se refere aos novos edifícios universitários de Coimbra, afinal obra
concebida e aprovada pelo Governo. Não discuto a opinião dos Vogais
da Subsecção, mas é fora de dúvida que ela podia ser expressa sem o
recurso a termos inconvenientes e desagradáveis que ferem técnicos
distintos cuja opinião é, por sua vez, digna de respeito e bom trato.
Reveja-se o projecto do arranjo do Largo da Sé Nova, pedindo, para
o efeito a assistência do Senhor Director Geral dos Edifícios que saberá
certamente interpretar o parecer da J. N. Educação na parte que a essa
realização se refere.
17.XII.53 - a) - José Frederico Ulrich
Está conforme
Repartição dos Serviços Administrativos, em 30 de Julho de 1954
O Chefe da Repartição,
[Ininteligível]
(AUC, processo 360 da CAPOCUC - Arranjo da Praça da Sé Nova.)

7. Parecer de Raul Lino sobre a Praça de D. Dinis, a Ladeira do Castelo
e a Escadaria Monumental (1958)

10

J.N.E. - Arranjo urbanístico da Praça de D. Dinis em Coimbra

Henrique Veiga de Macedo, subsecretário de

Parecer

Estado da Educação Nacional, entre 27 de Junho
de 1949 e 7 de Julho de 1955. Nesta data, era

Num volumoso processo são-nos apresentadas sete variantes de uma solução

ministro da Educação Nacional Fernando Andrade
Pires de Lima (de 4 de Fevereiro de 1949 a 7 de
Julho de 1955).
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urbanística para o arranjo definitivo da Praça de D. Dinis e seus acessos ao lado
do Nascente.

As características que diferenciam as várias soluções podem-se ler nos
respectivos desenhos e na Memória descritiva que os acompanha. Mas, não
obstante a perfeita clareza e o bom acabamento das peças, a leitura do processo
torna-se um tanto laboriosa se quisermos avaliar o problema numa rápida análise.
Façamos portanto o possível por condensar em poucas palavras as principais
circunstâncias que entram em jogo e que determinam as diferentes maneiras por
que se procura resolver o difícil problema.
O âmago da questão pode definir-se do seguinte modo: o pavimento da Praça
de D. Dinis acha-se praticamente estabelecido e em vias de conclusão. O seu
declive no sentido Poente-Nascente termina ao nível do patamar superior da grande
escadaria ultimamente construída e que é arrematada por duas já bem conhecidas
esferas de 3,80 m. de diâmetro. Há que encontrar agora a concordância das Ruas
Martim de Freitas e a que ainda não tem nome, designada por Rua Projectada,
com a parte inferior da Praça de D. Dinis ou seja o patamar superior da referida
escadaria.
Acontece que na junção dos dois citados arruamentos se acham situados os
arcos terminais, em número de dois, do antigo Aqueduto de S. Sebastião,
Monumento Nacional, que justamente vêm a ficar na inserção das respectivas
faixas de rodagem.

[...]
Pode dizer-se que, reduzidas as coisas à sua causa essencial, se trata em
última análise do dilema: eliminar ou não o arco final do Aqueduto. Esta terminação
do conjunto arquitectónico classificado como Monumento Nacional tem a forma
de esporão que, invadindo arruamentos importantes, impede o traçado escorreito
das vias de comunicação, verdadeiro espinho urbanístico que é ao mesmo tempo
motivo provocador de escrúpulos compreensíveis.
O Aqueduto de S. Sebastião é Monumento Nacional. Portanto é intangível.
O princípio é irrefutável e não tem que esperar pela nossa aprovação, sendo natural
que surjam escrúpulos quando se pense em demolir parte da velha arcaria. Mas,
para justificarmos a conclusão para a qual fatalmente vamos ser levados, é
indispensável que primeiro mencionemos o que neste capítulo de destruições
ultimamente se tem passado.
Há muita coisa neste género - monumento classificado ou não - que tem
sido demolida nestes últimos tempos. Na capital, o arco de S. Bento, que fazia
parte do aqueduto joanino, Monumento Nacional, foi demolido; as suas pedras,
escrupulosamente numeradas, desapareceram sem deixar rasto nem protesto.
Ali mesmo em Coimbra, a bela igreja do mesmo nome de S. Bento foi demolida.
A sugestão lançada por ambas estas oportunidades para que pudessem ser
aproveitadas as finas arcarias de pedra no enobrecimento de qualquer lugar público
- esplanada ou jardim - não produziu eco, não encontrou ressonância. De modo
genérico, arcos antigos não gozam de boa sorte em terras de Portugal. Há pouco
tempo, numa cidade muito distante da metrópole, um arco de alto valor histórico
não esperou que fosse demolido, esbarrondou-se por si próprio.
O arco que acidentalmente hoje arremata o Aqueduto de S. Sebastião não
recorda qualquer episódio histórico, nem se distingue por qualquer feição
arquitectónica; é igual a muitos outros do mesmo Aqueduto. Embora a sua
conservação esteja teoricamente garantida pela Lei, parece-nos difícil de justificar
o de manter-se este estorvo urbanístico. Tem-se a ideia de que há uma enorme
desproporção, pelo menos de espécie quantitativa (que quanto a importância é
difícil de ajuizar) entre este pequeno espinho sentimental, e a desejada e fatal
consumação escorreita desta parte da obra gigantesca que é a Nova Cidade
Universitária.
Lembremos mais uma vez que a conciliação dos tópicos que constituem o
busílis dilemático deste problema só seria possível não apenas à custa de um
dispêndio superior a 3000 contos, como também por meio do sacrifício do último
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e superior lanço da grande escala com as suas esferas vultuosas, que seria preciso
demolir. E se a alguns esta última circunstância possa não desagradar, outros
haverá talvez que não aprovem de bom agrado a demolição de grandes obras
que foram levadas a cabo com tão seguro propósito há ainda bem poucos anos, o
que aliás sucede também em outros lugares.
Depois das considerações de vária ordem que acabamos de apresentar,

263
Ladeira do Castelo antes da remodelação

façamos um esforço por vermos claramente as coisas com frieza objectiva.
Nós, que estamos habituados a cultivar e respeitar o nosso pobre instinto,

aprovada por parecer de Raul Lino.
Vê-se o arvoredo junto ao aqueduto e,
ao fundo, o Convento de Sant'Ana.
(NATCE.)

custa-nos quando temos de emitir um juízo baseado em leis rígidas ou na
versatilidade de caprichos ou critérios passageiros.
O Aqueduto existe há mais de trezentos e cinquenta anos; já era considerado
Monumento Nacional quando se planeou a obra da Nova Cidade Universitária,
obra delineada com aparente desatenção para com certos elementos ali existentes
de natureza histórica, arqueológica, pinturesca ou sentimental.
Tão precário é o julgamento dos homens, que a hora que vivemos
presentemente nos parece tardia, demasiado tardia, para pensarmos em poupar
o arco, simples elo da extensa cadeia do Aqueduto, e, simultaneamente a
mesmíssima hora se nos afigura extemporânea, prematura, para deitar abaixo
parte do novo escadório com seus arremates esféricos. E, se não fora este desacerto
da hora que estamos passando, a conservação de um velho arco e a destruição de
uma obra recente, estas duas possibilidades desmanchariam o dilema que nos
traz perplexos, e assim se resolveria a questão.
Mas, a obra recente a que nos referimos, mesmo que a sua destruição não
implicasse - como se fica sabendo pelo projecto - complicações e agravamentos
de alto grau, o escadório com os seus termos esféricos teria que ser respeitado
porque significa naturalmente um propósito determinado que inspirou a concepção
de toda esta obra colossal, e porque é também porventura de algum modo
representativo do espírito da época que estamos atravessando.
Depois das considerações que aqui deixamos, não será necessário apresentar
mais considerandos e podemo-nos limitar à conclusão a que forçosamente
tínhamos de chegar.
Se de facto não há, como parece, outras possibilidades de resolver o problema
além das sete variantes que nos apresentam, e encarando as realidades (as nossas
realidades) em que vivemos, afigura-se-nos que a demolição de mais um arco do
Aqueduto não pode deixar de se admitir, embora não sejamos obrigados a aplaudi
da, permitindo assim resolver o problema com a desejada economia de gastos, a
bem dos mais actualizados preceitos da técnica da viação e sem prejuízo da obra
representativa de que faz parte o último lanço do escadório e seus arremates
esféricos.
Lisboa, 11 de Fevereiro de 1958.
O Vogal, (a) Raul Lino.
Aprovado em sessão da 1.a Subsecção da 6.a Secção da Junta Nacional da
Educação - 14 de Fevereiro de 1958 - O Vice-Presidente - a) Henrique Gomes da
Silva.
Despacho ministerial: - Homologo - 28/2/5811 - a) Baltazar Rebelo de Sousa.»
(AUC, processo 335 da CAPOCUC -Terraplenagens da Praça de D. Dinis.)
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Adiante refere-se que a homologação

ocorreu em 18 de Fevereiro de 1958.
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KOELLE, Fritz-18.
KEIL, Maria-45.
KREIS, W. - 32.
KRIER, Léon-33.
KRUSTCHEV- 19.
LABORINHO, Hermínio-227.
LACERDA, Aarão de-112,136.
LACERDA, Abel de - 106,137,189, 314.
LAGINHA, Manuel - 196,199, 331,348.
LAMY, Alberto Sousa - 10.
LANZINGER, Hubert-28.
LARCHER, Jorge das Neves-143.
LARSSON, LarsOlof-33.
LEDOUX — 31, 35.
LÉGER, Fernand - 27.
LEITE (Lumbralles), João Pinto da Costa - 187,188.
LEMAIRE, A. - 55.
LENINE- 19, 26, 28, 29,41.
LEONOR, D. (rainha)- 274, 282.
LEOUSSI, Athena S.-17.
LIMA, Fernando Andrade Pires de - 376.
LIMA, Rodrigues de - 230, 257.
LI NO, Raul - 5,42,47,66,67,81,105,106,116,147,148,168,169,
191-192, 306, 322, 328, 348-351, 375-378.
LISIPO - 285.
LISTOPAD, Jorge-271.
LLORENTE, Angel - 39.
LÔBO, Margarida Souza - 46.
LOBO, Rui Pedro- 10, 264.
LOMBARDO, Nello-17.
LOOS-35, 48.
LOPES, Craveiro-222, 234.
LOPES, João Soares Teixeira - 62.
LOPES, Luís Amoroso-83,120,123,198,256-257,258,351.
LÓPEZ OTERO, Modesto - 39, 83, 84, 85.
LOUREIRO, Fernando Pinto- 252.
LUCAS (Filho), Adriano-222.
LUCAS, António de Carvalho - 165.
LUSITANO, Amatus - 282.
LUZ, Deniz-300.
MACEDO, António - 185, 314, 325.
MACEDO, Diogo de - 260, 293, 301.
MACEDO, Henrique Veiga de - 376.
MACHADO, Luciano - 204.
MACOMBOA, Manuel Alves - 124.

MADAHIL, A. G. da Rocha - 136,140.
MADEIRA, Álvaro dos Santos - 222.
MADUREIRA, Maria Manuela-200, 269, 293, 296, 297, 303, 351-352.
MAGALHÃES, Fernão de - 284.
MAGRO, José R. - 260.
MAIA, Canto da- 199, 271.
MAIA, Costa - 245.
MALEVITCH - 20.
MALTA, Eduardo-29,46.
MAMEDE, Júlio Condorcet Pais - 167, 341.
MANET- 294.
MANTA, João Abel-49,91,189, 245-249, 251, 252, 254,270, 286-288, 293, 296, 352.
MANTAS, Vasco Gil - 10.
MANUEL I- 172.
MARGARIDO, Ana Paula-10.
MARÍA VIQUEIRA, José - 263, 310.
MARQUES, Albertino - 301.
MARQUES, Alberto Xavier da Cunha - 83.
MARQUES, Diogo-142.
MARTIN, Leslie - 247.
MARTINS, Alfredo Fernandes (pai, advogado) - 206,323,354.
MARTINS, Alfredo Fernandes (filho, geógrafo) - 98.
MARTINS, João Filipe Vaz-90-92,120,153,197,250,352.
MARTINS, João Paulo do Rosário - 11,264.
MARTINS, Oliveira - 374.
MARTINS, Raul Fernandes - 143.
MARTINS, Sousa - 157, 194, 204, 210-211, 214, 315.
MARX- 18, 26, 28.
MATA, Caeiro da - 56.
MATEUS, Cristina- 272.
MATISSE - 20.
MATOS, A. Campos-10, 264.
MATTIAZI - 60.
MEDINA, Henrique-29,46.
MEDINA, João - 46.
MELLO, Manuel Duarte Moreira de Sá e - 63, 75, 79,82, 83,85,94,
95,110,130,132,134,136,137,139,144,151,157,179,
181, 182, 183, 184, 209, 210, 211, 214, 249, 252, 284,
302,316,322,352-353.
MELLO, Ruy de Sampayo e - 234.
MELO, Duarte de-121.
MENDELSOHN, Erich-48.
MICHELUCCI - 38.
MILANI, Giovanni Battista - 38.
MILLET - 294.
MILZA, Pierre- 17, 38.
MONCADA, Luís Cabral de - 57, 264, 265, 308.
MONIZ, Egas-291.
MONTAIGNE - 276.
MONTEIRO, José de Gouveia - 181.
MONTEIRO, José Luís-40.
MONTEIRO, Porfírio Pardal - 40, 42, 44, 47, 337.
MONTES, Eugênio-219, 319.
MONTÊS, Paulino - 75.
MOORE, Charles-33, 34.
MORAIS, José Custódio de - 370.
MORANDI - 22.

MOREIRA, José Carlos-157.
MOREIRA, Manuel Vicente - 244.
MOREIRA, Vital - 107.
MOTA (Sobrinho), Costa - 126.
MOTTA, A. A. Riley da- 227.
MOYA BLANCO, Luis- 23, 29.
MUGURUZA- 23.
MURPHY, Jacob - 105.
MUSSOLINI - 17, 26, 28,37, 46.
MUZIO, G. - 27, 35.
NASCIMENTO, Adriano do - 128,131,133,134,135,225,324,347.
NEGREIROS, Almada - 44, 197, 269, 284, 285, 289, 290, 291, 293,
296, 297, 337,353.
NEIVA, João Manuel Cotelo-83,181.
NERDINGER, Winfried - 33.
NERVI-38.
NIEMEYER, Óscar-33.
NOBRE, António- 143, 272, 278.
NOBRE, Carminé- 142, 202, 220, 221, 222, 275, 298, 299, 300.
NÓBREGA, Manuel da - 286.
NOGUEIRA, Franco-359.
NUMÍDICO: ver BESSONE, Numídico
NUNES, António - 6, 44, 124, 257, 273, 346.
NUNES, Carlos de Figueiredo - 167.
NUNES, Mário- 10, 264.
NUNES, Pedro - 65, 270, 276, 283, 284, 286, 374.
OJETTI, Ugo-25.
OLEIRO, João Manuel Bairrão -111.
OLIVEIRA, Alberto de- 20, 157.
OLIVEIRA, Alberto Sá de-63, 98,100,157,193,310,314.
OLIVEIRA, César-99.
OLIVEIRA, Eduardo de Arantes e - 44,81,89,95,137,147,148,151,
187,188-189,198,247, 249, 253,287,302,328,351,354.
OLIVEIRA, Ernesto Veiga de-165.
OLIVEIRA, João Duarte de-72,180.
OLIVEIRA, M. Ferrão de - 196,199, 331.
ORTA, Garcia da - 282, 286.
ORTIGÃO, Ramalho- 105.
OSBORN, Max-48.
PAAS, Sigrum - 14,18.
PACHECO, Carneiro- 58, 357.
PACHECO, Duarte - 9, 44, 46, 47, 58, 50, 62, 63, 69, 70, 73, 74, 75,
76, 77, 93, 108, 110, 115, 116, 117, 118, 179, 187-188,
209, 214, 271, 323, 343, 346, 354-355, 367, 368, 369.
PACHECO, Ruy Preto - 200, 281.
PÁDUA-21.
PAGANO - 36, 37, 82.
PAIS, Sidónio - 271.
PAIVA, Jorge - 171.
PALLADIO - 31, 39.
PALLA, Victor - 268.
PALMEIRO (Regaleira), Vasco de Morais: ver REGALEIRA, Vasco.
PAMPLONA, Fernando de - 36, 260, 344.
PAOLINI, Giulio - 34.
PARACELSO - 282, 284.
PÁRIS, João de Espregueira da Rocha - 108, 111.
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PASCAL- 276.
PASTEUR - 291.
PATRÍCIO, V.R.- 226.
PAVIA, Manuel Ribeiro de - 45.
PEDRO, D. - 274, 286.
PEIXOTO, Afrânio - 70, 71.
PEIXOTO, Jorge-110.
PEREIRA, Acácio Costa - 129, 133, 134, 140.
PEREIRA, Francisco Cardoso - 185.
PEREIRA, Maria Alice Costa - 278, 292.
PEREIRA, Nuno Álvares - 274, 275, 276, 285, 373.
PEREIRA, Nuno Teotónio - 33,43, 244,360.
PERES, Damião - 305.
PERES, Fernando - 199.
PÉ RIS- 42.
PERRET, Auguste - 33, 48.
PÉRSICO, Edoardo - 22.
PESSOA, Alberto José- 36, 49, 82, 85, 86,91, 119, 126, 175, 189,
198, 232, 233,234-235, 245-249, 251, 254,256-257, 258,
259, 278, 279, 286-288, 296, 325, 355-356, 362.
PESSOA, Fernando - 268, 278, 279.
PÉTAIN -16.
PIACENTINI, Mareei lo -16,17,22,25,31,32,33,35,36,38,40,86,342.
PICANÇO, José Correia - 282.
PICASSO - 20, 33, 293.
PIMENTA, Belisário - 143, 324.
PIMENTEL, Rui-45.
PINA, D. Manuel Correia de Bastos - 99,122.
PÍNDARO - 285.
PINHEIRO, Fernando-261.
PINHEIRO, Santos-271.
PINTO, Augusto de Carvalho da Silva - 124,125,126,173.
PINTO, Ercília - 58, 185, 305.
PINTO, Frei Heitor- 275, 276, 372.
PIRANDELLO — 22.
PIRANESI - 35.
PIRATA, Joaquim - 148.
PIRES, José Cardoso-271.
PIRES, Marcos-60.
PISTOLETTO, Michel-Angelo- 34.
PITÁGORAS- 291.
PLATÃO - 285.
PLECNIK, Joze-34.
PLEKHANOV, Georgi - 26.
PODRECCA, Boris-34.
POLICLETO - 27, 36.
POMAR, Júlio-45.
POMBAL, Marquês de - 143, 274, 276, 282, 372, 374.
PONTI, Giò-38.
POPE, John Russell — 32.
PORTAS, Nuno - 10, 40, 43, 44, 50,108, 361.
PORTELA, Artur-46.
PORTELA JÚNIOR, Severo: ver JÚNIOR, Severo Portela
PORTO, João Maria - 58.
PORTUGAL, António Ribeiro Patrício Proença Madeira de - 176.
PÒSCHL, Rainer-39.
PROENÇA-MAMEDE, Eduardo - 140.
QUEIRÓS, Eça de - 276, 286, 372, 374.
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QUEIRÓS, Margarida Vilar-10.
QUENTAL, Antero de - 276, 278, 286, 372, 374.
QUINTELA, Paulo-63, 167, 280.
RAFAEL- 27, 293.
RAMALHO, M. Costa -123.
RAMIRES, Alexandre - 126, 158, 166, 196, 197.
RAMIRES, António - 146, 150, 170, 192,298.
RAMOS, António Maria Pinheiro - 108.
RAVAGLIOLI, Armando-17.
REBELO, Domingos - 269, 274, 283, 290, 293, 295,357.
REBELO, Fernando-142.
REBOCHO, Joaquim da Costa - 120, 269, 275, 279, 284, 285, 289,
290, 293, 296,303, 326, 357.
REGALEIRA, Vasco de Morais Palmeiro- 174,196,326.
RÊGO, A. Campos - 169.
REINA DE LA MUELA, Diegode-39.
REIS, Eduardo: ver LOUREIRO, Fernando Pinto
REIS, Humberto-198.
REIS, João-36, 200.
REIS, José Alberto dos-73,322.
REIS, Manuel dos - 258.
REIS, Pedro Cabrita - 272.
RELVAS, Joaquim de Moura - 170, 254.
REMBRANDT - 27.
REMÉDIOS, Joaquim Mendes dos - 169, 200.
RESSANO, Arnaldo: ver GARCIA, Arnaldo Ressano.
RIBEIRO, Ana Patrícia Claro -11.
RIBEIRO, António Lopes - 7,126.
RIBEIRO, António Sousa - 254.
RIBEIRO, Irene-50.
RIBEIRO, João Emauz Leite - 343.
RIBEIRO, José Joaquim Teixeira - 181.
RIBEIRO, Rogério - 258,269,277,283,284,289,290,293,296,297,
357.
RIEFENSTAHL, Leni - 7, 303.
RINUY, Paul-Louis — 34.
RIPOLLÉS — 83, 85.
ROBIN, Régine — 36.
RODENWALDT, Gerhart - 37.
RODIN- 292.
RODRIGUES, Amadeu- 228.
RODRIGUES, Francisco de Assis - 277
RODRIGUES, José-170.
RODRIGUES, Manuel Augusto - 10,124.
RODRIGUES, Maria de Lurdes
ROHE, MiesVan der-22,33,35.
ROMANELLO - 37.
RONSARD - 276.
ROTCHENCO - 20.
RUAS, Henrique Barrilaro
RUAS, João-223.
RUBENS-27.
RUDOLFO IV-54.
SÁ, Alexandre de Vasconcelos e - 157, 210.
SÁ, António Fernandes de - 123, 300, 301.
SÁ, Octaviano de - 153, 224.
SÁ, Pedro de Moura e - 294.

SABINO JÚNIOR, António: ver JÚNIOR, António Sabino
SACCONI - 37.
SAFO-278, 284.
SALAZAR, António de Oliveira - 5, 9, 11, 29, 40, 41,46, 55, 56, 62,
65, 69-72, 73, 93, 94, 95, 110, 115, 119, 124, 125, 141,
149, 150, 152, 154, 169, 179, 180, 181, 186-187, 195,
206, 210, 222, 244, 272, 286, 291, 299, 310, 311, 322,
324, 348, 350, 357-360, 366-367.
SANCHES, António Ribeiro - 54, 58, 286.
SANCHES, Rui Alves da Silva-187.
SANCHO 1-143.
SANTOS, Carlos - 244.
SANTOS, Eugênio dos - 374.
SANTOS, Luís Reis-137.
SANTOS, Maria da Conceição Faria dos - 211.
SANTOS, Reynaldo dos-49,351.
SARAIVA, Felizardo-263.
SARMENTO, Morais - 61,66, 73,180, 322, 359.
SARTORIS, Alberto-36,37.
SCHINKEL, Karl Friedrich - 15, 25,31, 33, 35, 37,40.
SCHMITZ-WIEDENBRÚK- 21.
SCHULTZE-NAUMBURG, Paul -18.
SEABRA, Jorge de- 263.
SEBASTIÃO, D. - 113, 146.
SEGURADO, Jorge- 272.
SENA, António - 282.
SEQUEIRA, Matos-159.
SERRA, Augusto Vaz-152.
SERRA, J. A.- 225.
SEVERINI - 27.
SIDOROV- 28.
SIEDL, Hermann-344.
SILVA, Armando Carneiro da - 10,61,152,155,341.
SILVA, Bustorff da - 212.
SILVA, Carlos Nunes - 245.
SILVA, Henrique Gomes da - 191,376,378.
SILVA, José Bonifácio de Andrade e - 286.
SILVA, José Manuel Azevedo e - 61.
SILVA, Luís Cristino da - 40, 44, 46, 47, 81, 86, 87-90, 91, 95, 116,
118, 123, 147, 153, 164, 165, 188, 196, 238, 248, 249,
250, 252, 255, 256, 270, 275, 276, 278, 286, 292, 301,
302, 308,328, 360-361.
SILVA, Maria Helena Vieira da - 46.
SILVA, Mário Augusto da - 117,183,315.
SILVA, Possidónio da - 169.
SILVA, Teodoro Marques Pereira da - 118.
SILVA, Umberto - 33.
SIMÕES, A. A. da Costa - 60, 155, 282.
SIMÕES, Augusto- 189, 300, 339.
SIMÕES, Francisco - 272.
SIMÕES, João- 150,196,324.
SIMÕES, João Gaspar-35.
SIMÕES, José-261.
SIMÕES, Raimundo-204.
SINIAVSKY, Andrei - 35.
SIQUEIROS - 27.
SIREN-31.
SIRONI - 27.
SOANE-35.

SOARES, António José - 10, 144.
SOARES, Torquato de Sousa - 134,139,144, 275, 286,299,300.
SOBRAL, Tomé Rodrigues - 286.
SOBRINHO, Costa Mota: ver MOTA (Sobrinho), Costa
SOUFFLOT- 35.
SOUSA, Álvaro da Silva e- 217.
SOUSA, António Almeida de - 224.
SOUSA, António Alves de - 114, 198, 249, 252.
SOUSA, Baltazar Rebelo de - 147, 351, 378.
SOUZA, J. Fernando de- 260.
SPEER, Albert - 7,14,15,17,18,21,22,31,32,33,3 5,36,37,78,87,
255, 260, 268, 360.
STEINWEISS, Alan E.-21.
STONE, Maria Susan-21.
SUAREZ, Francisco - 286.
TAMAGNINI, Eusébio - 83,138, 239, 315, 369.
TARKHANOV, Alexei - 38.
TATLIN, Vladimir- 19, 20.
TAVARES, Domingos - 247.
TAVARES, Nuno - 45.
TÁVORA, Fernando-153,317.
TELMO, Cottinelli - 7,9,36,37,40,43,47,48, 57, 58,63,70,74,75,
77, 78, 80, 82, 83, 85-86, 87, 93, 94, 106, 108, 110, 113,
116,117,126,138,142,145,155,171,172,182,196-197,
234-237,239, 240, 245, 253,255,260, 265, 270,291,292,
308, 314, 316, 322, 323, 346, 361-362, 367-369.
TERRAGNI, Giuseppe - 38.
TESSENOW- 37.
THOMOM,Thomas de-31.
THORAK- 18, 21, 22, 27, 305.
TICIANO - 27.
TOMÁS, Américo-332.
TORGA, Miguel-310.
TORGAL, Luís Reis-5-7,10,11, 55, 71,184.
TOSTÕES, Ana- 247.
TOUSSAINT, Michel - 247, 252.
TOVAR, António-39.
TRIGO, Humberto de Sousa - 136.
TROOST, Paul Ludwig - 17, 31, 32, 33, 35, 37, 169.
TUCÍDIDES - 278.
TUDELA, José-196.
TUNG, MaoTse- 16, 21, 24.
ULBRICHT, Walter- 15.
ULRICH, José Frederico do Casal Ribeiro - 44,69,187,188,192,197,
200,321,343,359, 362, 363,376.
UNAMUNO, Miguel de-63, 71.
URBANO, Abel Dias - 56, 65-66, 104, 1 18, 125, 149, 205, 223,
312.
URENA, Gabriel-23.
USTARROZ CALATAYUD, Alberto - 35.
VALDEZ, Manuel Travassos - 174,175,196,199,245,252,328,363.
VANDELLI, Domingos- 286.
VARA, Flávio - 302, 306.
VARELA, António-42.
VARELA, João de Matos Antunes -61,316, 346.
VASCO, Grão: ver FERNANDES, Vasco.
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VASCONCELOS, Antão de - 157.
VIOLANTE, Ticiano - 27.
VASCONCELOS, António Garcia Ribeiro de - 98,144,173,299. VIRGÍLIO-17, 276, 285.
VITRÚVIO - 39.
VASCONCELOS, António-Pedro - 361.
VIVIEN -149.
VASCONCELOS, Flórido de - 49, 295.
VOLTAIRE - 276.
VASCONCELOS, Joaquim de - 49, 268.
VASCONCELOS, José Leite de - 276, 372.
VASCONCELOS, Maurício de - 45.
WAGNER, Otto-34.
VAZ, Eudides - 269,281, 293,296,363.
WAMPER, Adolf- 18.
VAZ, José Albino Machado - 187.
WEINBRENNER-35.
VELÁSQUEZ - 294.
WHYTE, lain Boyd-35.
VELHO, Gonçalo - 374.
WINCKELMANN -35.
VERDE, Cesário — 278.
WISTRICH, Robert S.- 11.
VIANNA, Augusto Louza - 90,96,154,155,182.
WRIGHT, Frank Lloyd - 22.
VICENTE, Gil — 276, 278, 372,374.
WYATT, James -31.
VIEIRA, Afonso Lopes-9, 71,310.
VIEIRA, Padre António - 275, 276, 372, 374.
ZAVALA, Juan de-23.
VIGÁRIO, Manuel - 278, 292.
ZENHA, Francisco Salgado - 186,341.
VIGNOLA-39.
ZEVI, Bruno-10,17,30,31,32,35,37.
VILAÇA, Alberto- 164,245,305,341.
ZEVREL, B. John-18.
VILELA, Armando Stichini - 322.
ZHOLTOVSKII -19.
VILLANUEVA - 25, 35, 39.
ZIEGLER, Adolf- 16, 21.
VINCI, Leonardo da-27.
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Alameda de Camões -158,160,161, 169, 234, 298.
Alegoria - 277.
Alemanha- 17,19,31,78,169.
Arquitectura - 75,19, 22, 32, 37.
Controlo das artes - 18-19, 20, 21.
Nacionalização do classicismo arquitectónico - 25, 36-37.
Pintura e escultura -21, 22, 27, 28, 29.
Alta de Coimbra - 102, 155, 202, 252.
Alto da Arregaça - 99.
Alto-relevo em faiança policromada: Jorge Barradas, Coimbra Lírica,
Biblioteca Geral, 1954-1956-269, 286-287,328, 329.
Alunos: reacção às obras - 184-186.316. Ver também Associação
Académica.
Amigo (0) do Povo - 227.
Antiguidade clássica. Ver Classicismo.
Antiquários - 129,132, 371.
Aqueduto de S. Sebastião -74,81, 745148, 154, 769,201,206,
214, 221, 227, 228, 253, 254, 330, 377-378.
Arcos:
de Almedina - 65,107,142,144,167, 205.
do Bispo-76, 722-123, 757, 326.
do Castelo-80, 81, 142,145-146, 747, 757,325.
da Traição- 143,145,147,171.
Arménia-25, 28.
Arnado - 98.
Arqueologia: vestígios pré-históricos e romanos na área da Cidade
Universitária - 110.111,122.
Arquitectos — 195-199.
Arquitectos paisagistas - 200-201.
Arquitectura judiciária - 6,17, 50, 230.
Arquitectura moderna: ver Modernismo.
Arquitectura neovernácula - 19, 23, 25,30,42,46, 50, 51,159,
243-245, 308, 361.
Arquitectura do poder - 30, 230.
Arquitectura pombalina - 75,116,117,118.
Arquitectura revivalista e ecléctica: Ver Revivalismo e edectismo.
Arquitectura tradicional da Alta - 755,156-167, 205, 208, 210, 213,
225, 339, 375.
Área - 160.
Estabelecimentos comerciais e industriais - 162-163.

1 As páginas em itálico remetem para as ilustrações.
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Estado de conservação - 156-159,162.
Expropriações e indemnizações - 162.
Menosprezo - 156,159, 164-166.
Número de pisos - 160-161.
Valorização - 166-167.
Ver também: Demolições.
Arquivo da Universidade de Coimbra - 181. Edifício - 209, 232,
323,325,326,
368.
Arregaça - 101.
Arte nacional - 24-25. Em Portugal - 49-51.
Arte totalitária
Arquitectura - 75,30-40.
Conceito - 14-18, 309.
Conceito aplicado à Cidade Universitária de Coimbra - 77,78,
92, 279, 292, 308.
Controlo da arte e dos artistas - 5,14,15,16,18-23,41-49,
178, 309.
Estado Novo-41-51.
Nacionalismo artístico - 24-25, 37-40, 42, 43.
Pintura e escultura - 26-29,304.
Regressão estética - 30.
Urbanismo - 78.
Artes plásticas:
Carácter narrativo - 289-292.
Iconografia - 274-288, 308-309.
Inscrições-290-291.
Integração na arquitectura - 268-270, 287.
Naturalismo - 292-297, 308-309.
Recepção estética e moral - 302-306.
Retratos - 295-296.
Ver também Alto-relevo, Azulejo, Baixos-relevos, Escultura
abstracta, Estatuária, Medalha, Medalhão, Pintura,
Tapeçarias.
Arvoredo junto ao Aqueduto de S. Sebastião - 769-170, 378.
Assembleia Nacional - 137,189, 329.
Associação Académica - 164,174,185, 226, 300.
Sede-66,119,121, 139,141-142,153, 164, 245,325,326,
328.
Sede da Praça da República - 89,149,198, 201, 231, 245249, 254, 255, 265, 329, 330, 331, 340, 356.
Ver também Instalações desportivas.
Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra - 152, 227.
Avenidas
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Calouste Gulbenkian - 98.
Emídio Navarro - 171.
Fernão de Magalhães - 98,355.
Sá da Bandeira - 248.
Azulejos - 105,107.
Colégio de S. Bento -121,328.
Colégio dos Grilos - 120, 332.
Colégio de São Pedro - 114.
Igreja de São Pedro - 128,132.
Parque de Santa Cruz - 173,176.
João Abel Manta, Actividades Culturais da Associação
Académica, sede da AAC, 1958-1960 - 270, 286-288,
296, 297, 330.
João Abel Manta, Trajes Académicos, sede da AAC, 1958-1961
-247, 270, 286-288, 330, 352.
Maria Manuela Madureira, Para Além de Saturno, Auditório da
Reitoria, 1975-269, 297, 303, 332.
Bairro Sousa Pinto - 74, 81, 155,164,195, 245, 330, 332.
Bairros sociais-98, 99-102, 244-245.
Alto de Santa Clara - 101, 245.
Celas-99, 101,140, 204, 245, 324, 326.
Conchada- 100, 326, 327.
Cumeada- 100, 324, 327.
Fonte do Castanheiro - 99,101, 244,325.
Lomba da Arregaça- 99,101, 244.
Loreto - 99, 100.
Marechal Carmona-99,100-101, 226
Operário Bispo-Conde-99-100.
Baixa de Coimbra - 59,65,97,98,205, 262,312.
Baixos-relevos em bronze
AA.W, Portões da Faculdade de Letras, 1951 - 269, 278, 292.
Vasco Pereira da Conceição, Portões da Faculdade de Medicina,
1953-269, 283, 284, 304, 328.
Baixos-relevos em pedra:
Duarte Angélico, Biologia, Física, Matemática, Lógica,
Gramática, Ética, Biblioteca Geral, 1945-1950 - 233, 265,
268, 270, 280-281, 303, 327, 333, 355.
Euclides Vaz, Doze retratos, Faculdade de Medicina, 1954-1956
-262,269,281-282, 291,328, 363.
Gustavo Bastos, A Matemática, Departamento de Matemática,
1966-c. 1968 - 239, 269, 283, 290, 331.
Numídico Bessone, A Ideia, A Obra, A Leitura, A Escrita,
Faculdade de Letras, 1951-1953 - 269, 292,327.
Numídico Bessone, Vita e Mors, Faculdade de Medicina, 19541955-269, 283, 302, 303, 328.
Vasco Pereira da Conceição, História da Medicina, Faculdade de
Medicina, 1954-1955-269, 283, 290, 328, 329.
Barroco-25, 38, 45, 49, 50,105, 236, 237.
Basileia - 86.
Berlim: renovação urbana - 15,17,32, 37.
Bibliografia adquirida pela CAPOCUC - 82.
Biblioteca Geral - 121,139,331.
Edifício-73, 725-126, 155, 188, 219, 225, 233-237, 263, 265,
270, 306, 309, 329, 333, 344, 355, 356, 368.
Biblioteca Joanina: Ver Paço das Escolas.
Boletim da Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra- 227.
Bolsa de São Petersburgo - 31.
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Cadeia penitenciária -61, 95,96, 155.
Caixa Geral de Depósitos (Praça 8 de Maio, Coimbra) - 261.
Calhabé — 62,100,101,102,190.
Câmara de Cultura do Reich - 19.
Câmara Municipal de Coimbra - 175,176,193,254.
Câmara Municipal de Lisboa - 45,171.
Câmara Municipal do Porto - 45.
Campo de Santa Cruz - 173,175.
Candeeiros públicos - 231, 236, 255-256.
Capitólio (Washington) -31.
Casa do Faseio (Como) - 38.
Casa dos Contadores - 121,192,332.
Casa dos Meios-97, 121, 155,181, 316, 345, 358, 368.
Casa da Nau-97, 166.
Casa Portuguesa: Ver Arquitectura neovernácula.
Casa dos Professores - 119, 358, 359, 368.
Casa Sindical de Madrid - 23.
Casa de Sub-Ripas - 97,107,142, 332.
Casal do Bedel (Calhabé) - 100.
Castelo de Coimbra-65,66,110,111,112, 127, 142AA6, 197,
324, 325, 329.
Celas-97, 98,101,102.
Censura- 134, 221, 225.
Censura artística: Ver Controlo da arte e dos artistas.
Centro Académico de Democracia Cristã (CADC) - 228.
Cerâmica Lusitânea - 98.
Chafariz das Igrejas (Feira) - 172.
China-24.
Controlo das artes - 21.
Pintura e escultura - 29.
Cidades Universitárias:
Bolonha-83, 86.
Cambridge- 54, 83.
Conceito - 54, 55, 62, 79, 84.
Conceito aplicado a Coimbra - 55, 56, 57, 58,61,62,65, 70,
79, 85, 86, 93-97, 208, 308.
e corporativismo - 57, 58.
EUA- 54, 79, 82.
História - 54.
Lisboa-40, 56,61,277,321.
Lovaina-a-Nova - 55.
Madrid-39, 79, 82, 83-85, 93.
Milão - 55, 83, 85, 86.
Oxford-54, 83.
Proposta de Ribeiro Sanches - 54.
Roma-17, 22, 25, 31,38, 40, 51, 79, 83,85-86, 93, 292,308,
342.
Salamanca-82, 83.
Várias-79, 82-86.
Cinema Pervomaiski - 20.
Classicismo:
Arte-27.
Na Cidade Universitária de Coimbra - 230-242,264, 284-285,
292-293.
Classicismo monumental totalitário - 15,16,19, 23, 25,30,
31,32, 33,35, 36-40, 50, 260.
Classicismo monumental no Estado Novo-40, 261.
Classicismo pós-moderno-31, 33, 34.
Classicismo proletário- 24, 39.

Classicismo romântico-31, 37.
Ideologia -17,18, 24, 25, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 273,
276.
Nacionalização do classicismo - 25, 37, 38, 39,40.
Claustro da Manga - 107, 205.
Coimbra
Crescimento urbano - 97-102.
História-110-111,114,144.
Imaginário-58, 70-71, 254, 266, 286-288, 310-311.
Indústria-98.
Paisagem - 40, 55, 99,124,311.
População - 98,99.
Ver também Bairros Sociais e os diversos topónimos da cidade.
Colégios universitários - 59, 60.
das Artes - 58, 76,97, 148,149, 750-153, 202, 225,316, 330,
333.
de Santo Agostinho - 97,107,333.
de Santo António da Estrela - 142,348.
de São Bento-81,94, 121,146,147, 169, 170,188,221, 226,
326, 328, 331,366.
de São Boaventura - 75, 137-139,327,369.
dos «Grilos»-90, 119-120, 184, 210, 223, 325, 326, 331,
332, 359, 368.
de São Jerónimo -61, 63, 76, 77, 78, 91, 94,97, 145, 148,
149-153, 187, 191, 205, 225, 238,330,333, 337, 349.
dos Lóios- 55, 75, 135,136, 139-141, 143, 182, 194,207,
323,324,326,
366,371.
de São Miguel - 59.
dos Militares - 61, 76, 78,142, 143, 145, 187, 225, 239, 240,
330.
Novo: ver Colégio de Santo Agostinho,
de São Paulo Apóstolo - 124, 142.
de São Paulo Eremita - 141-142,327.
de São Pedro - 35, 57, 111,113-115,132, 168, 233, 234, 258,
265,313,323, 338,542,368.
de Todos os Santos - 59.
de Tomar - 154.
de São Tomás - 123,152.
da Trindade - 55, 90, /55-154, 209, 250, 330, 358,368.
Comércio na Alta demolida - 160,162-163.
Comissão Administrativa do Plano de Obras da Cidade Universitária
de Coimbra (CAPOCUC) - 10, 74, 75, 92,179-180, 322,332.
Comissão Administrativa do Plano de Obras da Praça do Império e
Zona Marginal de Belém - 74,182,198, 353, 355.
Comissão de Estética-351.
Comissão Municipal de Arte e Arqueologia - 176,192,201, 298,
301,329.
Comissão Municipal de Turismo - 167.
Comissões de obras da Cidade Universitária de Coimbra
Primeira-66-69,171, 322, 337-338, 339, 342.
Segunda-72-74, 322, 337-338.
Terceira (CAPOCUC) - 10, 74,75,92,179-180, 322,332.
Conchada- 100,101,102.
Congresso (1.°) Nacional de Arquitectura (1948) - 43,44,45, 244.
Congresso do Partido Comunista da URSS (1956).
Conimbricenses: reacção às expropriações e demolições-201-218.
Conselho de Arte e Arqueologia - 173.
Conselho Superior de Obras Públicas - 189-190,198, 234-237, 239,
248,313.

Controlo da arte e dos artistas - 18-23.
Conventos:
dos Marianos- 170.
de SanfAna - 94, 95, 96,123, 154,155, 378.
das Ursulinas- 171.
Coríntio - 34, 39.
Correio de Coimbra- 227.
Coselhas- 101.
Couraça de Lisboa - 145,158, 250.
Critérios de valorização estética - 85.
Cronologia da Cidade Universitária de Coimbra - 319-333.
Cubismo-20, 23, 39,41,46.
Demolições-124-155,160-165, 197, 207, 314,326,327,328,339,
347,377.
Arquitectura tradicional - 160-165.
Propostas por Ângelo da Fonseca - 64.
Propostas por Abel Urbano - 65-66.
Propostas pela primeira comissão-68,69,122,145.
Propostas por Salazar-72.
Propostas pela segunda comissão - 73, 74,124,145.
Propostas por Cottinelli Teimo — 75, 76, 78,81, 138,142,313.
Propostas por Cristino da Silva - 89,90.
Deputados - 189.
Desalojados da Alta-99,100,101, 205.
Descobrimentos marítimos-273, 279, 284, 357.
Despertar (O) - 224.
Dia da Arte Alemã (1939) - 11.
Diário de Coimbra - 221 -223.
Diário de Noticias - 218-220.
Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais -104,105-106,
114-115,117,123,128,129,130,132,134,135,137,140,
144,147, 148,190-191, 312, 315, 337, 338-339, 371, 372.
Direcção-Geral do Ensino Superior e das Belas-Artes - 72,129,130,
132,134,140, 347.
Dórico, doricismo - 34,35,126.
Dórico vermelho - 39.
Dorífero- 36.
Edectismo tradicionalista - 230, 243-245.
Eco dos Olivais- 228.
Edifícios principais da Cidade Universitária de Coimbra: ver
Faculdades, Matemática e Paço das Escolas.
Elevador - 171.
Epigrafia monumental: ver Inscrições.
Escadas do Liceu - 76, 77, 266.
Escadas Monumentais - 61,16-77, 81, 86,92, 94, 96,147,148,
152, 187, 205, 225, 231, 232, 241, 249, 264, 266, 323, 324,
326, 330, 349, 368, 369, 376-378.
Escola Industrial e Comercial Avelar Brotero- 101,102,149.
Escola do Magistério Primário - 101,102.
Escola Superior de Farmácia - 90,91,121,153,181, 250,330,331,
332, 359, 368.
Escoriai-23, 25, 39,40.
Escultores - 199-200.
Escultura - 171, 268-306. Ver também Alto-relevo, Baixos-relevos,
Escultura abstracta, Estatuária.
Escultura abstracta: Fernando Conduto, Sem título, pátio da
Faculdade de Ciências, 1971 - 269, 297, 340.
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Esfera (A)- 29, 37.
Espanha
Arquitectura -23,39-40.
Cidade Universitária de Madrid - 39, 79, 82, 83-85, 93.
Nacionalismo artístico - 25, 39-40.
Nacionalização do classicismo - 39-40.
Pintura e escultura - 27, 29.
Urbanismo - 23.
Estabelecimentos comerciais da Alta: ver Comércio na Alta demolida.
Estação de Botânica Marítima (Figueira da Foz) - 199.
Estação Nova (Coimbra) - 65.
Estádio Municipal-99,101,102.
Estádio Universitário de Santa Clara: ver Instalações desportivas.
Estátua de S. João Evangelista-100, 140, 141, 194, 245,371, 372.
Estatuária pública - 27.
Estatuária pública da Cidade Universitária de Coimbra
António Duarte, Artes Liberais (?), 1943-1950 - 233, 234, 265,
268, 270, 280, 291, 302, 303, 309, 344, 368.
Barata Feyo, Tucídides, Aristóteles, Demóstenes, Safo, 1945-1951 - /12, 199, 228, 234, 268, 273, 278, 304-305,
309, 326, 327.
Barata Feyo, Júlio Henriques, Jardim Botânico, 1944-c. 1949 270, 324.
Francisco Franco, D. Dinis, 1943-1960 - 63,77, 94, 96, 231,
241, 262, 268, 269, 282, 295, 302, 306, 325, 340, 369.
Francisco Franco, D. João III, 1944-1950 - 71, 124, 168, 269,
274, 291, 302, 324.
Leopoldo de Almeida, Ciências Médicas, 1952-1956-262,
277,282-283,292,327, 331.
Leopoldo de Almeida. Ciências Físicas e Químicas, 1966-c. 1969
-268, 282.
Martins Correia, Botânica, Estufa Fria, 1946-1949 - 270,277,
284, 325.
Estatuária pública de Coimbra - 272.
Estatuária pública do Estado Novo - 271-272.
Estilo Littorio — 31, 38.
Estudos- 228.
Exposições:
Agrícola da União Soviética (1954) - 39.
Arte Degenerada (Alemanha, 1937)- 16.
Arte e Poder: a Europa sob os ditadores (XXIII do Conselho da
Europa)-6, 14.
Cidade Alta de Outros Tempos (Coimbra, 1966) - 91,167,331.
Colonial Portuguesa em Paris (1931) - 45.
Geral de Artes Plásticas - 45, 268.
Moderna Arquitectura Alemã (1941 e 1942)-23, 260, 268,
360.
de Obras Públicas (1948)-46.
do Mundo Português (1940)-43,46,47,48, 74, 293,336,
338, 341, 345, 347, 348, 353, 355, 360, 361, 363.
Internacional de Paris (1937) - 14, 15,31, 268.
Permanente de Agricultura da União Soviética (1939) - 24.
Exposições monotemáticas nos regimes autoritários e totalitários - 28.
Expropriações-76,162, 323, 341.
Regime legal - 210, 211-213, 216-217
Comissões de arbitragem - 203, 367.
Laudos dos peritos-213.
Modo de fixação das indemnizações - 213-217, 367.
Montantes das indemnizações - 214, 215, 216, 366.
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Estabelecimentos comerciais e industriais - 217-218.
Reacção dos conimbricenses em geral - 201-206,323.
Reclamações individuais - 206-207, 209, 211,214,215, 217-218.
1 .a reclamação colectiva- 207-208,366-367.
2. a reclamação colectiva - 208.
3. a reclamação colectiva - 208-209.
4. a reclamação colectiva - 210.
Faculdade de Ciências - 63, 91, 94,182, 219, 225, 238, 239-241,
258, 264, 330, 331, 332, 346, 349, 368.
Faculdade de Direito - 258,351.
Faculdade de Letras-36,97, /12,181,190, 199, 219,233-237,
258, 263, 264, 300, 301, 313, 316, 325, 327, 356, 358, 368.
Faculdade de Letras de Silva Pinto - 60, 73, 121, 124-126, 155, 158,
228, 237, 309, 327, 347, 368.
Faculdade de Medicina - 63, 91, 94, 127, 197, 219, 231, 238, 253,
262, 264, 265, 327, 329, 368.
Fonte da Nogueira - 173.
Formalismo - 20,42.
Fotografia Académica - 126, 217.
Fresco manuelino da Igreja de S. Pedro - 129,130,132, 135,137,
371.
Futurismo-23.
Gare de Florença - 38.
Gazeta de Coimbra - 223-224.
Geórgia - 25.
Germanização arquitectónica -19.
Gótico - 38.
Grupo de Amigos de Coimbra - 205.
Gruppo 7-35, 37
Herculano-35.
Hércules Farnésio- 27.
Heróis-28-29, 191.
Hierarquia das artes - 268.
Historiografia artística portuguesa - 49.
Horto municipal - 174, 175,176.
Hospitais da Universidade - 60,64,65,66,90,92,04, 96,145,
149-153,154, 241, 324,328, 332.
Hospital dos Lázaros - 142,143, 239.
Humor-302, 305.
Iconografia
da arte totalitária - 28-29.
da Cidade Universitária de Coimbra - 272-292.
Identidade nacional na arte - 24-25.
Identidade nacional na arte portuguesa - 5, 6,42,43,45,46,47,
48,49-51, 190, 195, 198, 234-237, 243-244, 248, 314, 348-350.
Igrejas:
de São Bartolomeu -312.
do Colégio de São Bento - 109, 152, 377.
de São Cristóvão - 152.
de São Domingos - 194.
de São João deAlmedina-81, 122, 123,300.
de São José - 101, 345, 357.
de São Pedro - 126-137, 316, 324,325, 327, 371-372.

de São Salvador- 107,152,165,166.
de São Tiago - 206.
da Trindade: ver Colégio da Trindade.
Imaginário de Coimbra - 58, 70-71, 254, 266, 286-288,310-311.
Imprensa-218-228, 316.
Imprensa da Universidade e respectivo edifício - 119,121,198, 253,
325,359.
Indemnizações: ver Expropriações.
Indústria de Coimbra-98.
Inscrições- 17, 91, 282, 290-292.
Instalações desportivas -127.
Na ínsua dos Bentos-73, 83,171,173,175,199,216-217,
251,252,325,326.
No Parque de Santa Cruz e Ninho dos Pequenitos - 88,89,
173, 174-175,199, 247, 252, 326, 328, 329.
Em Santa Clara - 94,188, 257-252, 254, 329, 330, 331,356.
Instituto de Antropologia - 121,138, 326, 328, 331, 345,354, 369.
Instituto Botânico - 120-121, 328, 343, 345, 354.
Instituto (O) de Coimbra - 118,122,123,141,198,325.
ínsua dos Bentos - 171,173,174. Ver também Instalações
desportivas.
Itália- 17, 78, 104.
Arquitectura - 21, 23,37,38.
Cidade Universitária de Roma - 17, 22, 25, 31, 38, 40, 51, 79,
82, 83, 85-86, 93, 292, 308, 342.
Controlo das artes -21,22,23.
Escultura e pintura - 26,28, 85.
Nacionalismo artístico - 25, 37.
Palácio do Littorio (Roma) - 17, 22,25,31,38,104.
Jardim Botânico-60,154,170-172, 250, 324.
Jardim de Santa Cruz ou da Sereia: ver Parque de Santa Cruz.
Jardim do Pátio da Universidade: ver Paço das Escolas.
Jardins e enquadramentos paisagísticos - 57,68,69, 74,75,121,
125,160,168-176, 200-201, 253-254, 255, 297, 330, 340,
356.
Jefferson Memorial (Washington) - 32.
Jónico-34.
Junta de Província da Beira Litoral - 100,135,193-195.
Junta Nacional da Educação-81,111,116,136,137,147,148,
191-192, 288, 293, 296-297, 312, 328, 347, 350, 351, 375-378.
Kõnigsplatz de Munique - 35.
Laboratório Químico - 90,97, 7 77-118, 202.
Ladeira do Castelo-68, 75,81,145,146, 147, 151, 154,162,169-170, 195, 201,254, 330,376-575.
Largos:
do Castelo-68,139,141, 147, 151,163,326.
de São João-81, 122,123,163, 764,345.
do Museu (ou do Marquês de Pombal) - 58, 116, 256.
da Sé Nova (ou da Feira) - 68,81,108,115- 7 77,123, 140,
155, 159,161, 166, 192, 194, 253, 255, 256, 273, 314,
326, 375-376.
Ver também Praças.
Latim - 17.
Leitaria do Castelo-81.
Liberdade em arte - 5,42,43, 279.
Liceu de Coimbra - 120.

Liceu Infanta D. Maria - 99, 101,102.
Lincoln Memorial-31.
Liubliana — 34.
Localização da Cidade Universitária de Coimbra - 61-63.
Loreto — 98, 101.
Lovaina-a-Nova, Universidade de - 55.
Manuelino-236, 237.
Manufactura de Tapeçarias de Portalegre - 270, 278,338.
Maqueta - 5, 86, 96, 261, 331, 377.
Matemática, Edifício da - 94, 96, 231, 239-240, 264, 331, 332.
Mealhada - 372.
Medalhas-283.
Metropolitano de Moscovo - 39.
Ministros das Obras Públicas - 187-189.
Mobiliário - 198, 199, 257-259, 338, 351, 356.
Mocidade Portuguesa - 119,154,331,332,345,361.
Modernismo-6,19, 20, 22, 30, 31, 36,42,45, 86, 360, 361.
monumental - 23, 37, 38, 292.
na Cidade Universitária de Coimbra - 245-252.
Antimodernismo em Portugal - 47-49,195,348-350.
Antimodernismo na Cidade Universitária de Coimbra - 234-235,
256, 261-262, 263, 264-265, 297.
Montarroio- 101.
Montes Claros - 61, 98, 99,102.
Monumentalidade: ver Classicismo monumental totalitário.
Monumentos comemorativos:
em Portugal - 271.
de Camões -123, 158,169,199,270,272,275,286, 299-301,359.
de Pedro Nunes - 199, 270, 283.
de Victor Emanuel II (Roma) - 37.
Morril Act (EUA, 1862)-54.
Mosteiros:
de Alcobaça -373,374.
da Batalha - 105, 200.
dos Jerónimos- 105.
de Santa Cruz - 374.
Museus:
Académico-317.
das Ciências-317.
Etnográfico de Coimbra - 144.
de História da Cosmonáutica (Kalouga, URSS) - 20.
de História Natural, Edifício do - 58, 116-117, 202,351,369.
Histórico da Universidade - 118, 345, 369.
Machado de Castro-81, 97, 122-123, 155,217, 329,371,
372,376.
do Mau Gosto - 20.
do Prado - 25, 39.
des Travaux Publiques (Paris) - 33.
de Zoologia - 369.
Nacionalismo artístico - 5, 6, 24-25, 31, 348-350.
Naturezas-mortas - 28, 29.
Neoclassicismo-25, 31,32.
Ninho dos Pequenitos - 88,89,95, 149,175,225,246,327,331,360.
Notícias de Coimbra - 224-225.
Nova Política Económica (URSS) - 19.
Nova Tradição - 30,31.
Nudez-27, 28, 29, 273, 283, 284, 293, 302, 303-306.
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Obras não executadas:
Álvaro de Brée, Luís de Camões e Pedro Nunes, estatuária e
painel decorativo, Faculdade de Medicina, 1957 - 283,
301.
Frederico George, Ciências da Faculdade de Letras, baixosrelevos em gesso, 1951 - 277, 279.
Lagoa Henriques, O Desenho, alto-relevo, Departamento de
Matemática, 1965-283.
Ruy Preto Pacheco, O Livro e As Letras, pintura mural, Biblioteca
Geral, 1955-281.
Observatórios astronómicos
pombalino-77,110, 143, 745, 147, 170.
do Pátio da Universidade-57, 70, 77,74,91, 110,113, 124,
327, 366.
de Santa Clara - 242,325,327.
Observatório Geofísico e Magnético - 199,331.
Olivais - 62, 99.
Paço Episcopal -107.
Paço das Escolas - 57, 59,60,68,75,78, 704,107, 110,111,112A13,
121, 155, 158,181, 219, 234, 235, 250, 265, 309, 324.
Biblioteca Joanina - 60, 109, 265.
Capela de São Miguel - 60.
Escadas de Minerva-60.
Gerais-60,80, 351.
Pátio da Universidade - 57, 710, 755-169, 250, 253, 299.
Porta Férrea - 68, 75, 80, 107, 112, 114, 115, 196, 233, 234,
237, 306, 342.
Sala dos Capelos - 60,199.
Sala do Exame Privado - 60.
Torre - 60, 237, 263, 286, 306.
Paestum - 35.
Paisagismo - 28, 29.
Palácio da Justiça de Roma - 37.
Palácio do Littorio (Roma) - 17,22, 25,31, 38,104.
Palácio dos Jovens Pioneiros (Moscovo) - 20.
Palácio dos Sovietes - 38.
Palácios Confusos - 158.
Palito Métrico - 157.
Panteão (Roma) -32.
Parque de Santa Cruz - 95,96,154, 172-176, 248, 329.
Parténon - 36.
Pátio da Universidade: ver Paço das Escolas.
Pátria, Alegoria da - 373,374.
Património - 103-176, 349.
Cidade Universitária de Coimbra - 104,107,108,109-112,
143,190-191,205,311-313, 337-338.
Conceito- 105, 107, 108.
Classificação - 107.
Estado Novo - 104,107,108, 337.
Legislação- 106,107,108,111.
Ver também Jardins e Arquitectura tradicional da Alta.
Patriotismo nas artes plásticas - 271-273, 284.
Pavimentos da via pública - 256.
Pedrulha - 98.
Penedo da Saudade-96,131,155,301.
Penitenciária: ver Cadeia penitenciária.
Piazza dltalia (New Orleans) - 73.
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Pintores - 200.
Pintura: ver também Artes plásticas.
Pintura histórica - 28, 29.
Pintura mural - 27, 276.
Pintura mural na Cidade Universitária de Coimbra:
Almada Negreiros, A Matemática, Departamento de
Matemática, 1966-1969-269, 296, 297, 332.
Almada Negreiros, A Matemática Portuguesa, Departamento de
Matemática, 1966-1969-273, 275, 285, 297, 332.
Joaquim Rebocho, Antiguidade Clássica, Faculdade de Letras,
1949-1951 -269, 277, 279, 285, 290, 293, 302, 326.
Severo Portela Júnior, Evolução da Medicina, Faculdade de
Medicina, 1953-1956-269, 281, 286, 291, 293, 294,
328, 329.
Severo Portela Júnior, Glorificação do Génio Português,
Faculdade de Letras, 1949-1951 - 269, 273, 275, 277,
290, 293, 303, 326, 372-375.
Pintura a óleo: João Reis, Mendes dos Remédios, Faculdade de
Letras, c. 1951 -200.
Ponte de Santa Clara - 102.
Plano Director Municipal de Coimbra (1993) - 97.
Plano Regulador de Coimbra (anos 50) - 154.
Planos da Cidade Universitária de Coimbra -61-63,93-97,369-370,
375-376.
Ângelo da Fonseca - 64-65,322.
Abel Urbano-65-66.
Oliveira Salazar - 69-72,322.
Primeira comissão de obras - 66-69,171,322,337-338,339,
342.
Segunda comissão de obras - 72-74,322,337-338.
Cottinelli Teimo - 74-81, 178, 323, 367-369.
Cristino da Silva - 87-90.
JoãoVaz Martins-90-92.
Políticos - 186-189.
Polónia-39.
Pólos II e III da Universidade de Coimbra - 97.
Pompeia-35,38.
Ponney(O)- 226.
População estudantil - 96.
Portador (O) da Bandeira - 28.
Portela - 97.
Pórticos-85, 86, 87,91-92, 96, 239, 240, 241,263, 301,332.
Portuguesismo, portugalidade - 5,6,42,43,45,46,47,48,49-51,
190,195,198, 234-237, 243-244, 248, 314, 348-350.
Praças:
8 de Maio-261.
do Comércio-312.
de D. Dinis-75, 76, 77, 78, 86, 91-92, 94, 127,147, 197, 231,
237, 261, 262, 292, 349, 368, 369, 376-378.
do Marquês de Pombal: ver Largo do Museu,
da Porta Férrea - 68, 81, 112, 158, 232, 234, 254, 255, 256,
262, 263, 268, 277, 292, 304, 305, 309, 327, 358.
da Portagem - 262.
da República - 149, 172,173, 248.
da Sé Nova: ver Largo da Sé Nova (ou da Feira).
Praça de touros, Projecto de - 173.
Praxe na Universidade de Coimbra - 54.
Prémio Afonso de Bragança (SNI) - 219.
Prémios artísticos - 20.

Professores - 183-184, 315-316, 369-370.
Propaganda - 16,17, 21, 29.
Propileus de Petrogrado e Moscovo - 38.
Púlpito do Mosteiro de Santa Cruz - 374.
Quartel de Infantaria 12: ver Convento de Sant'Ana.
Quintas:
do Cheira (Calhabé) - 100,101.
de Santa Cruz - 148,173.
da Esperança (Alto de Santa Clara) -101.
de São Jerónimo (Cumeada) - 100.
da Misericórdia (Conchada)- 100.
da Ribela- 148.
das Sete Fontes (Celas) - 61,100.
Realismo optimista - 26-29.
Realismo socialista - 19, 26-27, 28.
Realojamentos: ver Bairros sociais.
Recepção estética da arquitectura - 259-266.
Recepção estética e moral da pintura e da escultura - 302-306.
Recepção política da Cidade Universitária - 313-315, 316.
Reforma pombalina da Universidade - 60, 65,170.
Regionalismo arquitectónico -15,19, 50.
Reitores - 180-181.
Relvinha -98.
Renascimento - 37, 38.
Residências para estudantes - 55, 56,88,119,153,154,160,164,
175,329,358,359, 368.
Restauração da independência de Portugal (1640) - 72.
Restauro- 104,105-106,145,190-191, 338.
Colégio dos Grilos - 120.
Colégio de São Pedro -113-115.
Retratos-28-29, 295-296.
Retratos de Lenine - 28, 29.
Revivalismo e eclectismo arquitectónicos - 19,31,39,48, 50,361.
Ribela, Vale da - 172.
Românico- 126,127,128,129,131,132,134,136, 371-372.
Romanidade-25.
Ruas-73, 76, 80,81.
dos Anjos - 162.
António José de Almeida - 99.
do Arco da Traição - 147,209, 211.
de Aveiro - 99.
do Borralho - 162.
do Coruche — 312.
do Cosme - 339.
das Covas - 163, 165.
dos Estudos-81.
da Figueira da Foz - 98,99.
do Guedes - 161.
da Ilha - 165.
de São Jerónimo - 161.
de São João - 123, 157.
Larga-66, 68, 75, 76, 94,162,163, 182, 196, 237, 238, 253,
262, 263, 317,326,359.
da Madalena-98.
do Marco da Feira - 161,163,326.
Martim de Freitas: ver Ladeira do Castelo,
dos Militares - 163.
de Oliveira Matos - 148.

de São Pedro - 127,161.
da Sofia-59, 261-262.
da Trindade - 163.
do Visconde da Luz-312.
Ver também Couraça de Lisboa.
Rua Larga (revista) - 226-227.
Saber como tema artístico - 273, 277-285.
Sala dos Capelos: ver Paço das Escolas.
Salão de Outono de Paris (1956) - 278.
Santa Clara- 101, 252.
Santo António dos Olivais -101.
Saudosismo - 185.
Sé de Lisboa - 374.
Sé Nova - 75,107,115-116, 777,123, 159, 165, 166, 192,217,
316, 369, 375-376.
Sé Velha- 107,118, 286,371,373, 374.
Seara Nova - 220.
Sede da Sociedade das Nações (Genebra) - 31.
Sedes da Associação Académica de Coimbra: ver Associação
Académica.
Senado Universitário-61,62, 63, 65, 72, 93,127,134,152,179,
180, 181,316,322,357.
Síntese Fascista - 28.
Sociedade de Defesa e Propaganda de Coimbra - 140,143,144,
151,167,173, 205, 206,323,324,354.
Tapeçarias:
Domingos Rebelo, A Assistência Pública, Faculdade de
Medicina, 1954-1956-269, 283, 295, 328, 329.
Domingos Rebelo, A Evolução da Medicina, Faculdade de
Medicina, 1954-1956 -259, 269, 283, 328, 329.
Guilherme Camarinha, Alegoria do Escritor, Faculdade de Letras,
1951-1954-269, 278, 279, 327, 328.
Rogério Ribeiro, Progresso Técnico, Departamento de Matemática,
1966-1969 - 269, 277, 283, 284, 290, 297, 331.
Teatro Académico - 124-125, 247, 329.
Templo de Athena Pronaia - 36.
Terraplenagens - 80-81.
Torre de Almedina: ver Arco de Almedina.
Torre deAnto- 107,142,143.
Torre de Santa Cruz - 109,130,149,152.
Totalitarismo - 5. Ver também Arte totalitária.
Tovim - 99.
Tradição, tradicionalismo - 30,31.
Tribunais, Arquitectura dos-6,17, 50, 230.
Túmulos de Alcobaça - 373,374.
União Soviética:
Arquitectura - 15,19, 31, 38-39.
Controlo das artes - 18,19, 20.
Escultura e pintura - 26-27, 28, 29.
Nacionalismo artístico -24-25.
Palácio dos Sovietes (Moscovo) - 38.
Universidade de Coimbra:
História - 59-60.
Intervenção nas obras da cidade universitária - 179,181,183-186,315-316.
Reforma pombalina-60, 65,170.
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Universidade no Estado Novo - 5, 308.
Universidade Laborai de Gijon - 39.
Vale dos Caídos - 39.
Vanguardas 15,18,19,20, 23,24.
Vértice- 225.
Via Latina - 226.
Viagens de estudo ao estrangeiro - 82-86,324,325,342.
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Vila da Feira - 172.
Vista aérea da Alta - 57, 94.
Voz (A) do Calhabé- 228.
Voz (A) Desportiva - 228
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