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RESUMO

José  Maria  Cruz  de  Carvalho  é  um dos  nomes  da  História  do  Design  em Portugal.

Debruçamo-nos sobre a vida e obra deste homem pintor que se fez designer. O seu nome

tem sido referenciado diversas vezes, mas até hoje, a sua obra, não tinha sido analisada no

seu conjunto. Ao percorrermos a sua vida profissional, damo-nos conta dos caminhos que

escolheu e dos acasos que viveu.  A carreira  de Cruz de Carvalho  é  longa  e  profícua,

trabalhando como pintor, decorador, desenhador, arquitecto, professor, mestre de obras e

carpinteiro,  tendo  sido,  no  entanto,  como  designer  que  se  destacou  e  notabilizou.

Envolveu-se,  sobretudo,  em design  de  interiores,  design  de  equipamento  e  design  de

exposições,  e  de  alguma forma,  em gestão  do  design,  design  gráfico  e  no  ensino  de

projectos de design.

Cruz de Carvalho é o criador da marca de mobiliário Altamira, em 1957, projectando novas

instalações, lojas, modelos de série e concepção geral da apresentação pública dos produtos

da  marca,  pondo  em prática  pela  primeira  vez  em Portugal  uma  política  integrada  e

coerente de design a nível empresarial. Em 1967, cria a marca Interforma, colocando em

prática  novas  filosofias  de  produção  e  de  design,  com  sucesso  em  Portugal  e  no

estrangeiro.  Noutra vertente,  ao  longo  da  sua  carreira,  idealiza,  projecta  e  coordena  a

montagem de exposições no Museu Nacional de Arte Antiga, Museu Nacional do Traje,

Palácio Nacional da Ajuda, Paço Ducal de Vila Viçosa, entre outros.

Cruz de Carvalho, em conjunto com João Constantino, foi quem lançou as bases para a

realização da 1ª Exposição de Design Português, em 1971.

O designer, com uma obra relevante, pioneira e premiada no panorama nacional, é membro

da APD, do ICOM e da APOM, e contemporâneo de Daciano da Costa, António Garcia,

Nuno Portas, Eduardo Afonso Dias, Hélder Batista e Conceição Silva. Através do estudo e

análise cuidada do trajecto de Cruz de Carvalho, pretendemos fazer justiça à amplitude da

sua obra e trazer mais elementos concretos para a construção da História do Design em

Portugal, assim contribuindo para o enriquecimento da Identidade do Design Português.

Na base deste estudo, está a inventariação de um vasto conjunto de documentos originais

do acervo  pessoal de Cruz de Carvalho,  que nos permitem aceder  ao  seu pensamento

projectual e ao modo como exerceu a profissão de designer desde os anos cinquenta.

Palavras-chave:
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ABSTRACT

José Maria Cruz de Carvalho is one of the Portuguese Design History's name.

We look deep into the life and work of this selfmade designer once a painter. His name has

been referred  several times, but until today, his work, had not been analysed as a whole.

As we travel through his professional life,  we take notice of his chosen paths and life's

chances. Cruz de Carvalho's career is  long and fruitful,  working as a painter,  decorator,

sketcher, arquitect, teacher, foreman and woodworker, however, it was as a designer that he

stood out and became notable. Inside the field of design he got mixed with, mostly interior

design, furniture design and exhibition design, and in someway with design management,

graphic design and design filosofy as well teaching.

Cruz de Carvalho is  the creator of the Altamira furniture brand, in 1957, designing new

facilities,  stores,  serial  models  and  general  conception  of  the  brand's  product  public

presentations,  putting  in  practice,  for  the  first  time  in  Portugal,  a  corporate  design

integrated policy.  In 1967,  creates the Interforma brand,  establishing  with success new

production and design filosofies, in Portugal and abroad. In another aspect, throughout his

carrer, designs and manages the assembly of exhibitions at the Museu Nacional de Arte

Antiga, Museu Nacional do Traje, Palácio Nacional da Ajuda, Paço Ducal de Vila Viçosa,

and others.

Cruz  de  Carvalho,  together  with  João  Constantino,  laid  the  foundation  for  the  1st

Portuguese Design Exhibition, in 1971.

With a relevant, pioneer and awarded work in the national scene, the designer is a member

of the APD, ICOM and APOM, and contemporary of Daciano da Costa, António Garcia,

Nuno Portas, Eduardo Afonso Dias, Hélder Batista and Conceição Silva. Through the study

and careful analysis of his trajectory, we intend to bring more solid data to the making of

the Portuguese Design History and contribute for the enrichment of the Portuguese Design

Identity.

In the basis of this study, is  an investigation of a vast set  of original documents of the

designer's personal collection that allows us to access his project thinking and to the way

he practiced his design profession since the fifties.

Keywords: 

Cruz de Carvalho | Design in Portugal | Interiors | Furniture | Exhibitions
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Dissertação de Mestrado em Design de Equipamento - FBAUL

“Cabe a cada um de nós não fazer o mesmo que outrem tem de fazer, mas sim o deixar

feito o que nenhum outro fez,  por muito que tal perturbe a ordem estabelecida. Somos

cada um de nós poeta único (…) não aceitando, portanto, que tenhamos outro dever além

de o sermos.”1

Agostinho da Silva

1 SILVA, Paulo Neves da – Citações e Pensamentos de Agostinho da Silva. 2009, p.21 in Comércio do Porto (1990).
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O Contributo de Cruz de Carvalho para a História do Design em Portugal

1. INTRODUÇÃO

1.1. ENQUADRAMENTO

O empenho  e dedicação  das  universidades  portuguesas,  em particular  da Faculdade  de

Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL) e seus docentes,  para a afirmação  da

identidade do design português, tem contribuído para a apetência do estudo desta temática

por  parte  dos  alunos  de  design.  É  o  caso  desta  dissertação,  cuja  ideia  surge  após  a

montagem da exposição SENTAR PORTUGAL: 23 Cadeiras da Colecção Paulo Parra2, na

FBAUL,  onde  se  incluía  um  exemplar  desenhado  por  Cruz  de  Carvalho.  A  cadeira

pareceu-nos  muito  interessante,  ergonómica  e  elegante.  A  curiosidade  levou-nos  a

pesquisar mais sobre a obra do designer, mas o pouco que havia de informação disponível,

estava dispersa ou não coincidente. Apesar das dificuldades,  com efeito, considerámos o

inverso, e vimo-nos perante uma oportunidade. Reparámos que ainda faltava assinalar, de

forma mais profunda, o seu contributo durante o Século XX, para a consolidação do design

em Portugal. É verdade que já existe um legado do qual nos podemos orgulhar e inspirar,

embora,  devido  a alguns  hiatos e  imprecisões,  ainda  nos faltem alguns  pormenores na

História  do Design em Portugal para que possamos completar essa narrativa.  Com esta

dissertação pretendemos produzir conhecimento pertinente e útil,  que julgamos essencial,

para o desenrolar da História do Design, da Museografia e do Património Sócio-Cultural

Português que se foi construindo e que agora faz parte de nós.

José Maria  Cruz de Carvalho  foi  uma  figura  do seu tempo, dando-nos,  através  do seu

trabalho,  um  contributo  essencial  para  podermos  construir  uma  imagem  do  Design

Português mais nítida e reconhecida. Apesar de bastantes vezes enunciado, entre os nomes

mais  sonantes  que  perfazem  o  legado  do  Design  Português,  ainda  não  se  conseguiu

delinear  e  dar  a  conhecer  a  fundo  o seu  trajecto  completo,  o  que  justifica  a  presente

investigação. A imensa obra de Cruz de Carvalho em arquivo assim o exige. Investigar e

difundir a obra do designer trará novas luzes e novos olhares sobre o estudo do Design em

Portugal  e  pensamos  que irá  estimular  igualmente,  o  pensamento  e  aprendizagem dos

futuros designers portugueses.

2 Exposição que decorreu em Fevereiro de 2013, com coordenação científica da Professora Doutora Isabel Dâmaso e 
Professor Doutor Paulo Parra e coordenação museográfica do Professor Mariano Piçarra e João Castro Pereira.
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Dissertação de Mestrado em Design de Equipamento - FBAUL

Neste trabalho de investigação, pesquisamos sobre a vida e obra de Cruz de Carvalho, ou

seja,  tanto os aspectos pessoais como profissionais,  pois estes inter-relacionam-se de tal

forma  que  se  torna  impossível  ignorar  essa  dupla  dimensão.  Cruz  de  Carvalho,  pela

primeira  vez,  abriu  as  portas  do  seu  atelier  de  uma  forma  invulgarmente  generosa

deixando-nos visualizar  a sua obra sem reservas,  de modo a conseguirmos transmitir  de

forma fidedigna e credível o testemunho em mãos.

No momento em que decorre este trabalho de mestrado, Cruz de Carvalho, com 84 anos,

ainda se ocupa de assuntos profissionais,  dando o mote àquele que foi o seu percurso e

dedicação ao trabalho. À medida que vamos conhecendo melhor o designer, rapidamente

constatamos  que estamos na  presença  de um  workaholic.  E  é  desse  modo,  através  do

conjunto vasto de desenhos, textos e imagens, que Cruz de Carvalho nos leva numa viagem

através do tempo e do espaço.
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O Contributo de Cruz de Carvalho para a História do Design em Portugal

1.2. OBJECTIVOS

São vários os propósitos que nos impelem a concretizar esta investigação. Disponibilizar

uma lista fiável e completa da obra de Cruz de Carvalho é um dos principais objectivos a

que nos propomos. Outro desses objectivos é demonstrar a importância da obra de Cruz de

Carvalho para a História do Design em Portugal, tanto na vertente de Design de Interiores

e Equipamento como na vertente Museográfica.

Queremos  ainda  contribuir  para  a  construção  da  História  e  Identidade  do  Design

Português, trazendo mais dados e elementos importantes para a compreensão da mesma.

Esperamos,  com  este  documento,  emendar,  acrescentar  ou  melhorar  o  conteúdo

informativo já existente, ou que venha a ser, entretanto, produzido.

Este é um trabalho com limites definidos. Não pretendemos interpretar sobre um ângulo

crítico a obra de Cruz de Carvalho, mas antes fazer o levantamento da mesma.

Planeamos  analisar  o  acervo  pessoal  de  Cruz de Carvalho  com o objectivo  de  reunir,

organizar, compilar, observar, entender e divulgar todos os dados possíveis relativos à obra

do  designer,  não  esquecendo  também  o  espaço  limitado  de  que  dispomos.  Temos  a

intenção, através dessa análise, de elaborar uma lista completa dos projectos em que Cruz

de  Carvalho  interveio,  caracterizando  cada  um no  tempo  e  no  lugar,  no  âmbito  e  na

disciplina.

Como resultado, esperamos provocar a reflexão  crítica e a apreensão das características

globais  do exercício  profissional deste projectista bem como da sua pertinência no meio

em que se inseriu, deixando elementos válidos para a continuação do seu estudo.

Queremos demonstrar  a diversidade e amplitude dos projectos listados e  a qualidade e

versatilidade do seu projectista, bem como trazer novos elementos que perdurem no tempo

e que tracem fielmente as linhas de composição do perfil do homem em estudo.

A disseminação e publicação de conhecimento é outra das metas que pretendemos alcançar

com o desenvolvimento das práticas metodológicas da pesquisa e investigação académica

aprendidas, esperando assim, descobrir e incluir informação considerada inédita, relevante

e meritória no âmbito do estudo do design. Sendo um trabalho académico, não o podemos

dissociar da vertente pedagógica que tradicionalmente resulta deste tipo de documentos.
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1.3. METODOLOGIA

O currículo de Cruz de Carvalho apresenta-se longo, pelo que a tarefa não é fácil.

Houve, portanto, alguma dificuldade em catalogar e apresentar uma lista rigorosa de todos

os trabalhos do projectista.  Nunca até hoje,  tinha  sido  compilado de forma exaustiva o

conjunto da sua obra,  que,  ao contrário  do que se pensa,  não se esgota na  criação das

marcas de mobiliário conhecidas do grande público, Altamira e Interforma.

Percorremos  cada  página,  cada  pensamento,  cada  esboço,  desenho  ou  nota  perdida,

algumas  vezes sem a marca do tempo, outras vezes  solto  ou casual.  Limpámos  o pó e

retirámos agrafes ferrugentos,  presos a muitos anos de histórias que documentam o seu

trabalho. Tentámos organizar, em pastas, o seu acervo de duas formas: Cronologicamente,

sempre  que  se  tratava  de  um projecto esporádico  e pontual  (1985 -  Museu  da TAP);

Geograficamente quando se tratava de um projecto de parceria prolongada (Vila Viçosa).

Na preparação  deste trabalho,  e  devido  às  especificidades  próprias  do tema  abordado,

ponderámos bastante sobre a estrutura do documento. Optámos por não criar categorias

para os acontecimentos da vida  de Cruz de Carvalho,  mas  sim,  apresentar os factos de

forma  cronológica  independentemente  da  sua  característica  pessoal,  profissional  ou

académica.  Esta escolha deveu-se,  sobretudo, à vontade de transmitir  os eventos que se

desenrolaram em torno de Cruz de Carvalho no seu espectro global, reflectindo assim uma

imagem mais  completa  do  que  foi  o  trajecto  do  designer.  Outra  das  razões  para  esta

preferência,  foi o facto  de existirem ligações  e  momentos fulcrais  na  vida  de Cruz de

Carvalho que não se podem desapegar se quisermos ter um entendimento mais profundo

do homem e do designer.

Na mesma  ordem de  ideias  decidimos  apresentar,  de forma  sistemática  e  cronológica,

todos os trabalhos de Cruz de Carvalho, com inclusão de algumas infografias com o intuito

de facilitar a visualização e percepção da obra ao longo do tempo. Nestas, diferenciámos

cromaticamente  os  diversos  tipos  de  projecto,  que,  de  forma  intuitiva,  ilustram  a

heterogeneidade do trabalho deste designer.

Também incluímos  alguns exemplos de projectos, trabalhos teóricos e apontamentos do

designer,  que  complementam o  tema  da  dissertação  e dão  um forte  contributo  para  a

compreensão da filosofia de design de Cruz de Carvalho.
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De notar ainda, que a maior parte da informação que consta nesta dissertação de mestrado,

proveio de fontes primárias por intermédio de entrevistas, pela análise do acervo de Cruz

de  Carvalho,  pela  consulta  do  arquivo  fotográfico  de  museus  e  através  da  leitura  de

catálogos, revistas e jornais.  Os canais tradicionalmente utilizados neste tipo de trabalho

académico (consulta em biblioteca, livros, teses e artigos), não foram tão determinantes.

Recorreu-se  a  um método  de  investigação  qualitativa,  através  de  entrevistas  e  análise

documental,  organizando e fazendo um levantamento da obra do designer, acompanhado

de uma reflexão do próprio que revisitou o seu percurso de vida, durante o processo.

Entrevistámos  Cruz de Carvalho  e alguns  dos seus  colaboradores directos,  de forma  a

captar elementos que doutra forma nos escapariam para a percepção correcta do estudo em

causa  ou  mesmo  para  o  discernimento  de  situações  e  ocorrências  particulares  que

permaneciam guardadas na memória efémera dos próprios e que não queremos arriscar

perder. Ambicionamos sim, que de forma indelével, persistam e entrem no património do

saber,  integradas  neste documento  através  das  palavras  transcritas  inseridas  em anexo.

Sendo assim, para além do designer, conversámos, nomeadamente, com Amaryllis de Smet

Figueira, Orlando José, Casimiro de Abreu, Dra. Madalena Farrajota e Dra. Maria Helena

Mendes  Pinto.  Optámos  por  um  tipo  de  entrevista  semi-estruturada,  que  «nem  é

inteiramente  livre  e  aberta  (…)  nem  orientada  por  um leque  inflexível  de  perguntas

estabelecidas  “a priori”».3 As  perguntas  “serão  lançadas  à medida do desenrolar  da

conversa”,  sendo  que  a  nossa  intervenção  “tem  como  finalidade  encaminhar  a

comunicação  para  os  objectivos  da  entrevista  sempre  que  o  discurso  se  desvie  das

intenções da investigação (...)”.4 Este tipo de entrevista é considerado adequado para a

reconstituição “de experiências ou de acontecimentos do passado”.5

Outro aspecto importante e que convém assinalar  previamente,  é  o facto de,  apesar  de

atribuirmos  a autoria  dos projectos a  Cruz de Carvalho,  estes foram sempre  feitos em

conjunto com os colaboradores mais próximos do designer. Quer seja no mobiliário, quer

seja  na montagem de exposições,  José Maria Cruz de Carvalho  trabalhou sempre como

gosta de trabalhar. Em equipa.

3 PARDAL, Luís; LOPES, Eugénia Soares – Métodos e Técnicas de Investigação Social. Porto : Areal, 2011, p. 86.
4 Ibid., p. 87.
5 QUIVY, Raymond; CAMPENHOUDT, Luc Van – Manual de Investigação em Ciências Sociais. 5.ªed. Lisboa : 

Gradiva Publicações, 2008, p. 93.
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1.4. A ÉPOCA

É ao longo do século XX que a obra de Cruz de Carvalho ganha corpo e dimensão. No

início do século XX, Portugal era ainda um país com uma vertente rural muito forte e dava

os primeiros passos para uma tímida modernidade. “Ser moderno significava pertencer à

contracultura,  ser  anti-burguês,  ter  vontade  de  negação  e  autonomia  estética,  e,

sobretudo, ser cosmopolita, como Pessoa o desejou ser.”6

Contudo, na Europa, logo no início do século dão-se os primeiros sinais de um progresso

industrial  com a  nomeação,  em  1907,  de  Peter  Behrens  (1868-1940),  como  director

artístico  da  empresa  AEG.  «Foi  a  primeira  vez  que  uma  empresa  empregou  um

“designer” para aconselhar sobre todos os aspectos do “design”».7

Peter  Behrens  concebeu  a  identidade  visual,  colecções  de  produtos  e  os  pavilhões

industriais necessários à produção fabril da AEG. Coincidentemente, ou não, nesse mesmo

ano da nomeação do designer da AEG, nasce a  Deutscher Werkbund em Munique. Este

movimento nasce influenciado pela consciência de designers como Richard Riemerschmid

(1868-1957) de que “a única maneira de produzir grandes quantidades de produtos bem

concebidos  e  executados  e  que  fossem  também  baratos,  era  através  da  indústria  da

manufactura”.8

Como habitualmente, no nosso país, os “ventos” da Europa demoram sempre algum tempo

a chegar, pelo que só em meados do século XX se irá estabelecer uma corrente industrial

destas características, no seio das empresas de mobiliário portuguesas.

O fenómeno, em Portugal,  parece despontar no seio dos arquitectos. Estes profissionais

organizam-se,  colaboram em revistas  da  especialidade,  como  a  revista  Arquitectura,  e

apresentam trabalhos nas  Exposições Gerais  de Artes Plásticas  (EGAP) e na Sociedade

Nacional  de  Belas-Artes  (SNBA).  Estes  “ventos  da  modernidade”  do  pensamento

arquitectónico em Portugal vão permitir o início da profissão de designer em contacto com

uma ideia de missão e consciência social9 revelando-se em modelos de organização como

6 ALMEIDA, Victor Manuel Marinho de - O Design em Portugal, um Tempo e um Modo. 2009. Lisboa, p. 62.
7 FIELL, Charlotte & Peter - Design do Século XX. 2005, p. 99.
8 Ibid., p. 211.
9 ALMEIDA, Victor Manuel Marinho de - O Design em Portugal, um Tempo e um Modo. 2009. Lisboa, p. 67.
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as Brigadas Técnicas10 criadas pelo regime de Salazar, ou na preocupação da Altamira, em

fabricar mobiliário para classes mais desprovidas.

No campo museológico, nos anos 30, dá-se a morte de José de Figueiredo (1872-1937),

primeiro director do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), e a entrada de João Couto

(1892-1968) para o seu lugar. No Museu Nacional dos Coches (MNC), um pouco mais

tarde, em 1942, dá-se início  ao projecto de ampliação do arquitecto Raul Lino, no qual se

cria uma nova sala do Museu.

Nos anos 50, Cruz de Carvalho estabelece contacto próximo, no MNAA, com João Couto,

Maria José de Mendonça  (1905-1976), Madalena  Cabral,  Maria Teresa Gomes Ferreira,

Leonor d'Orey e Maria Helena Mendes Pinto.

A evolução museológica e museográfica, extremamente importante, que se dá em meados

do século XX, em torno dos museus portugueses, teve a sua primeira experiência em 1962,

quando Maria José de Mendonça, então directora do MNC, convida Cruz de Carvalho para

fazer o projecto museográfico da remodelação e da ampliação do Museu.11

Na primeira metade do século XX, antes do reconhecimento da profissão de designer em

Portugal,  os  trabalhos  em  interiores,  equipamento  e  grafismo  eram,  na  sua  maioria,

entregues aos artistas pintores, escultores e arquitectos. Uma das razões principais para o

empenho nestas actividades, era o retorno financeiro que daí advinha.12

O design  na  sua  vertente  bauhausiana é  trazido  por  Frederico  George  que  o  difunde

através  de encontros no  seu  gabinete  e  aulas  na  Escola  de Artes  Decorativas  António

Arroio onde leccionava e onde avançou, sob a direcção de Lino António (1898-1974), nas

mais  decisivas  reformas  pedagógicas  daquela  Escola,  no  âmbito  das  disciplinas  de

Desenho de Mobiliário e Arquitectura de Interiores.13

Mas a evolução do design português tendia mais para uma filosofia de reprodução do que

se via lá fora, do que para a prática de soluções originais. É então graças à determinação de

algumas figuras que, no início  da segunda metade do século XX, abanam o adormecido

10 Cruz de Carvalho colaborou em projectos de assistência social na 3ª Brigada Técnica da Direcção Geral de 
Assistência chefiada pelo arquitecto Manuel Martins Garrido.

11 MANAÇAS, Vitor Manuel Teixeira - Museu Nacional de Arte Antiga: uma leitura da sua história 1911-1962. 
Universidade Nova de Lisboa. I Volume. 1991, p. 150.

12 RATO, Ana Glória Barão dos Santos Neves - Daciano da Costa e a Teoria do Design Português, (1959-1974). 
2002. p. 97.

13 Ibid., pp. 107-108.
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tecido  industrial  e  o  ocluso  pensamento  ideológico  no  país,  para  um novo  campo  de

actuação do design.14 

No  século  XX  em Portugal,  muito  do  conhecimento  das  novidades  e  das  tendências

internacionais  chegava  através  da imprensa  estrangeira.  Os  artistas  e  futuros designers

consultavam  bastante  as  revistas  europeias  da  especialidade  e  havia  mesmo  acesso  a

algumas  americanas  e  japonesas.  Cruz  de  Carvalho  assinava  algumas  destas  revistas

europeias. Entre elas, contam-se a revista de arte “L'oeil”, as revistas de design “domus”,

“meubles  et  décors”,  “mobilia”,  “Ottagono”,  “Schoner  Wohnen”,  “rivista

dell'Arredamento”, e claro, a “Abitare”.

Para  além  destas  publicações  estrangeiras,  tanto  Cruz  de  Carvalho,  como  a  sua

colaboradora Amaryllis  (através de uma cunhada residente na Dinamarca), tinham acesso

ao catálogo da IKEA, cujas páginas,  com as propostas da marca ainda desconhecida do

grande público português, aproveitavam para estudar minuciosamente.

Mas em Portugal foram surgindo também boas publicações, que davam bastante atenção

ao fenómeno português, com registo de projectos interessantes, entrevistas e ensaios. Cruz

de Carvalho,  no  seu  acervo,  tem exemplares  das  revistas  “a  arquitectura portuguesa  e

cerâmica e edificação”, “arquitectura”, “binário”, “Casa & Decoração” e “Casa e Jardim”.

De salientar ainda, a revista holandesa ”ILR - International Lightning Review” que Cruz de

Carvalho recebia na versão espanhola chamada “Revista Internacional de Luminotecnia”,

patrocinada pela Philips,  na qual o designer aprendeu muito sobre iluminação, aplicando

depois esse conhecimento no desenvolvimento de soluções lumínicas para exposições.

14 RATO, Ana Glória Barão dos Santos Neves - Daciano da Costa e a Teoria do Design Português, (1959-1974). 
2002. p. 117.
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“São os caminhos, os percursos seguidos, as etapas conquistadas, os desvios, cruzamentos

e diferentes destinos e pontos de partida que constroem uma carreira.”15

Beatriz Vidal

15 Centro Português de Design – Prémios Nacionais de Design. Lisboa. 2003.
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1.5. O PERCURSO

O percurso  de Cruz  de Carvalho  é  um entrelaçado  de  trajectos (pessoal,  académico  e

profissional)  que se cruzam constantemente, obrigando a um olhar mais alargado sobre a

sua obra.

José Maria Cruz de Carvalho nasce em Janeiro de 1930. Após a morte precoce da mãe,

passa  a  sua  infância  em Vila  Nogueira  de  Azeitão  com os avós maternos.  Regressa a

Lisboa, e vai para o Colégio Vasco da Gama enquanto o seu irmão Eduardo (7 anos mais

velho) ingressa no liceu. Aos 11 anos, José Maria entra para o Liceu Pedro Nunes e é neste

liceu que desperta para as artes oficinais, muito por inspiração do professor Fernando Lobo

d’Ávila  Lima.  Aqui,  Cruz de Carvalho  aprende a trabalhar  as madeiras e a conhecer as

máquinas.

O seu pai, Augusto, químico de profissão, é também muito inventivo e trabalha por gosto

na criação de vários objectos utilitários numa pequena oficina,  nas traseiras da casa onde

vivia e José Maria servia-se algumas vezes dessa oficina, quando o visitava.

No seu círculo de amizades, o poeta Sebastião da Gama é o seu amigo mais próximo, e

com ele, entra no meio artístico e conhece vários pintores. Por influência destes, Cruz de

Carvalho inscreve-se no Curso Especial de Pintura na Escola Superior de Belas-Artes de

Lisboa (ESBAL) no ano lectivo de 1950/51.

José Maria costumava passar os verões na Arrábida, a percorrer os caminhos da Serra ou a

aventurar-se com os amigos. Outras vezes aproveitava para viajar e pintar. Em Agosto de

1950,  vai  com  Álvaro  Perdigão  (1910-1994)  pintar  para  a  Ilha  da  Madeira,  e

posteriormente,  noutras férias,  aproveita  para viajar  até Marrocos, por Sevilha,  Cádiz e

depois Tânger,  também com o intuito  de pintar.  No regresso, vem pelo Alentejo  e fica

hospedado uns dias com Nuno Portas, em Vila Viçosa, na casa da família deste.

Em 1954, recebe o convite de Nuno Cordovil,  seu amigo de Azeitão, para se associar a

uma empresa de fabrico de mobiliário. Cruz de Carvalho entra assim, na Móveis da Bela

Vista, Lda., dedicando-se mais a fundo ao desenho e concepção de mobiliário.

Cruz de Carvalho vai repartindo o seu tempo entre a fábrica e a pintura, e em 1955 surge o

convite, de Teresa Sousa (1928-1962) para participar numa exposição de pintura de cariz

académico.  Cruz de Carvalho  aceita  e  integra-se na equipa,  planeando  a montagem da
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exposição bem como desenhando equipamento de suporte para os trabalhos.  Ao mesmo

tempo, os quatro elementos do grupo, inauguram a Galeria Pórtico, com trabalhos originais

de cada um, concebendo Cruz de Carvalho, igualmente, material de apoio para a Galeria.

Em Outubro de 1957, Cruz de Carvalho casa com Teresa Sousa e em Novembro, os sócios

aceitam a sugestão de Cruz de Carvalho e registam o nome Altamira dando início  a uma

fase completamente nova do projecto empresarial.  A Altamira  estabelece-se como uma

empresa de referência no panorama nacional, com um conceito global de acção pensado e

concretizado por Cruz de Carvalho, desde o logotipo até às instalações fabris.

Em Março de 1959 nasce o João, primeiro filho do casal.

Entretanto, a firma,  recebe novos associados cuja actividade no seio da administração se

revela deficiente, e em 1961, o designer cede a sua posição, por discordar do rumo que a

Altamira está a tomar e pela falta de competência dos seus administradores.

A 7 de Janeiro de 1962 dá-se a morte trágica da sua esposa, Teresa Sousa, nove dias depois

do nascimento de José, o segundo filho. Cruz de Carvalho tenta retomar a sua vida após

este infortúnio, e com dois filhos a cargo, um deles recém-nascido, dedica-se à família.

Sem que este pudesse prever, o contacto diário com Germana Quintanova, que antes do

falecimento da esposa tinha sido contratada para trabalhar com os dois, num novo projecto,

leva a um relacionamento mais sério entre ambos e nove meses depois casam-se.

Aos  poucos,  o  designer  vai  executando  alguns  projectos  de interiores  e  participa  com

Hélder Batista no concurso de valorização plástica da ponte sobre o Tejo. Paralelamente

vai desenhando equipamento para exposições, ganhando cada vez mais,  a confiança dos

dirigentes museológicos.

Em Janeiro de 1964 nasce a filha Ana Teresa, e em Outubro de 1965 a filha Isabel.

Entretanto,  algumas  peças da Altamira,  da sua autoria,  são seleccionadas pelo  Instituto

Nacional  de  Investigação  Industrial  (INII)  para  integrarem  a  I  Quinzena  de  Estética

Industrial fazendo renascer em Cruz de Carvalho a vontade de iniciar um novo projecto de

fabrico de mobiliário.  Para tal, redige um documento de estudo e planeia o regresso em

força ao design de equipamento.

12



Dissertação de Mestrado em Design de Equipamento - FBAUL

Nesta segunda metade dos anos sessenta, o projectista inicia também uma colaboração com

o arquitecto Manuel Martins Garrido, que, para além de ter atelier próprio, era chefe da 3ª

Brigada  Técnica  da  Direcção  Geral  de  Assistência  (BTDGA),  onde  se  executavam

projectos de cariz social, pelo país fora.

Em Setembro  de 1966, nasce  o filho  Pedro Augusto e,  um ano depois,  o filho  Carlos,

precisamente na altura em que se dá a criação da nova firma, a Interforma.

Com o suporte familiar  de Germana,  Cruz de Carvalho  está apto a desenvolver  com a

Interforma o mesmo princípio de acção que desenvolveu com a Altamira, embora desta vez

o designer  já  tenha  em mente  outro tipo  de  soluções  mais  actuais,  mais  produtivas  e

rentáveis.  A classe  média  tinha  ganho  dimensão  e poder de compra,  pelo  que Cruz de

Carvalho direcciona o mobiliário para essa camada da população. Vai buscar Orlando José,

desenhador que já  tinha estado consigo na Altamira,  para formar equipa no seu atelier e

visita  de carro a Europa, com um dos sócios, João David Ferreira,  no intuito  de retirar

informações sobre as mais recentes técnicas de produção de mobiliário, e sobre o tipo de

máquinas  mais  adequadas  às soluções que pretendiam.  A acompanhá-los segue viagem

também um alemão,  perito  em maquinaria  industrial,  que contrataram para o  efeito.  A

empresa cria  sede em Gondomar, na casa anexa ao grande pavilhão fabril,  que Cruz de

Carvalho  recupera para servir  de instalações administrativas  e comerciais.  A Interforma

abre atelier de design e loja  em Lisboa, na avenida Casal Ribeiro. A equipa de design é

formada por Cruz de Carvalho, Orlando José e Amaryllis  de Smet Figueira. Poucos anos

mais tarde, a empresa é comprada pelo Grupo Império que pretende fazer um investimento

forte na criação de linhas de mobiliário. Cruz de Carvalho mantém a sua quota na empresa,

e  é-lhe  proposto pela  Império,  fundar  com Daciano  da  Costa,  um grande  gabinete  de

design, chamado Risco.

Cruz de Carvalho aceita e deixa a Interforma, mas o Grupo Império e seus administradores

continuam a delegar-lhe responsabilidades na empresa de mobiliário.

Em Abril de 1974, na véspera da Revolução, Cruz de Carvalho, alguns administradores da

Império,  e  outros  passageiros,  entre  eles  Conceição  Silva  (1922-1982),  estavam  no

aeroporto para seguir viagem para o Porto, quando esta lhes foi cancelada, devido ao golpe

que estava em marcha.
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No meio deste turbilhão de acontecimentos, nasce em Junho de 1974, a filha, Rita.

Em  1975,  Cruz  de  Carvalho  desvincula-se  do  atelier  Risco  e  aceita  a  proposta  da

administração da Interforma para contratar os seus serviços. Pouco tempo depois, dão-se os

processos de nacionalização em Portugal, e a Interforma, pela ligação ao Grupo Império é

afectada passando para as mãos do Instituto de Participações do Estado (IPE). De qualquer

forma, Cruz de Carvalho cumpre o contrato estabelecido, desenhando linhas de mobiliário

com êxito, dentro e fora de portas.

Colabora  entre  1975  e  1980  com  uma  fundação  brasileira,  o  Centro  Educativo  de

Comunicação  Social  do  Nordeste  (CECOSNE),  num  projecto  de  revitalização  de

infraestruturas educativas  e culturais em Quipapá, no estado de Pernambuco. Visita  por

cinco vezes o Brasil, e cria laços de amizade fortes com muitas das pessoas da Fundação.

Nos  anos  oitenta,  Cruz  de  Carvalho  divide  o  seu  tempo  com a  criação  de  linhas  de

mobiliário,  sua exportação e comercialização, com a montagem de exposições em vários

museus,  nomeadamente  no  recém-criado  Museu  Nacional  do  Traje  (MNT),  onde  vai

colaborar de forma consistente, e concebe ainda a renovação museográfica no Museu do

Abade  de  Baçal  (MAB)  em  Bragança.  Mantém-se  inserido  ainda,  em  projectos  de

interiores para a 3ª BTDGA com o arquitecto Garrido.

Esta década torna-se numa das mais preenchidas da carreira de Cruz de Carvalho.

Todavia,  a situação financeira  e  gestão administrativa  da Interforma,  por parte do IPE,

revela-se desastrosa e Cruz de Carvalho preocupado com o futuro da empresa que planeou,

projectou, criou e desenvolveu, redige uma carta pondo em causa o rumo da mesma. A

administração do IPE decide processar Cruz de Carvalho, mas este defende-se e no final de

um  processo  litigioso,  as  partes  chegam  a  acordo,  sendo  o  designer  devidamente

indemnizado pela Interforma.

Com este  capítulo  da  sua  vida  encerrado,  o  designer  dedica-se  de  alma  e  coração  à

montagem  das  exposições  permanentes  no  Paço  Ducal  de  Vila  Viçosa  e  cria  laços

profissionais  muito bons com a Fundação da Casa de Bragança (FCB) e todas as gentes

locais, de tal forma que permanece, durante longas estadias, em Vila Viçosa, a trabalhar.

Em meados dos anos noventa,  é  criada  a firma  Cruz de Carvalho,  Lda.,  com sede  na

Calçada  do Mirante,  onde o designer  passa a exercer  a  sua  actividade  profissional  em
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conjunto com os filhos Ana Teresa e Pedro Augusto, incidindo  sobretudo em projectos

museográficos.

Em 2003,  o  seu  percurso profissional  é  reconhecido  pelo  Centro Português de  Design

(CPD) que o distingue com o prémio carreira.

Dez anos depois, a Associação Portuguesa de Museologia (APOM) decide premiar Cruz de

Carvalho com o prémio personalidade do ano na área da Museologia.

Fig. 1 | Cruz de Carvalho
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“Ao Zé Maria, tão bom Amigo como mau Pintor.”16

Sebastião da Gama

16 Dedicatória de Sebastião da Gama no seu livro de finalistas do curso de 1942 a 1946. Anexo II, figs. 1 e 2, p. 38.
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1.6. A OBRA

A  obra  de  Cruz  de  Carvalho  é  muito  diversificada.  Nos  primeiros  tempos  da  sua

adolescência,  e  influenciado por amigos,  dedica-se à pintura.  É distinguido com alguns

prémios em eventos escolares a nível nacional e regional. Mais tarde, enquanto estudante

de  Belas-Artes  expõe  e  recebe  críticas  da  imprensa  especializada.  Exemplo  disso  é  a

exposição  que promove  em conjunto com Alberto  Teixeira  na  SNBA em 1950,  e  que

segundo o Diário  de Notícias,  Cruz de Carvalho  revela ser um pintor “mais original, e

mais pessoal e profundo. As suas cores perdem em vivacidade e efusão, o que em sugestão

e sensibilidade ganham”, rematando no final que “Cruz de Carvalho é um cenógrafo, no

alto e nobre sentido desta definição. E define-se na sua exposição como um artista de bem

marcada individualidade”. No Diário da Manhã fica escrito que Cruz de Carvalho  “tem

prometedoras qualidades”.17

Nesse mesmo ano, expõe na Madeira em conjunto com Álvaro Perdigão e Aragão Correia.

Nessa exposição de 47 trabalhos, incluindo estudos, 12 são de Cruz de Carvalho. Um óleo

e onze aguarelas. Desse óleo “Rochedos do Lombo do Mouro” é dito pela imprensa local

que é “um quadro de impressionante beleza e de uma grande felicidade de execução, em

frente do qual infalivelmente se detém o visitante”.18

Pelo meio, Cruz de Carvalho integra, em 1954, uma sociedade com vista à fabricação de

móveis, a Móveis da Bela Vista, Lda., e dedica cada vez mais tempo ao desenvolvimento

dessa actividade. Fá-lo por gosto mas também pela retribuição financeira que daí advém. O

curioso é que Cruz de Carvalho arranja forma de conjugar as artes com as suas criações de

mobiliário  e  explora  modelos  que,  esteticamente,  acolhem  a  aprovação  de  artistas,

arquitectos e estudantes universitários.

Esta experiência dá a Cruz de Carvalho a capacidade de criar qualquer tipo de peças de

mobiliário  e  de  acessórios,  e  quando  surge  em  1955,  com  vinte  e  cinco  anos,  a

oportunidade de planear e montar uma exposição de pintura a nível académico, no MNAA,

este  agarra-a.  Desenvolve  então  os  suportes  e  os  expositores  para  essa  mostra,  que

englobou cerca de 80 trabalhos.  No mesmo  espaço  de dias  também projectou suportes

metálicos  para  a  inauguração  de  uma  galeria  de  arte  contemporânea,  em que concebe

17 Anexo II, figs. 5 e 6, pp. 40-41.
18 Anexo II, figs. 7 e 8, p. 42-43.
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formas  inovadoras  de  exibição  de  peças  artísticas,  dando  preferência  pela  capacidade

versátil  dos  expositores  e  sua  contemporaneidade.  É  notória,  a  distinção  que  Cruz  de

Carvalho faz das duas exposições. A do Museu, clássica e de carácter temporário enquanto

a da Galeria, moderna com elementos de suporte de utilização permanente. Esta facilidade

de adequação aos temas,  por parte de Cruz de Carvalho,  é  um dos seus atributos mais

fortes, e que irá prolongar-se ao longo da sua carreira.

Em finais  de 1957, e como resultado de toda esta vivência,  nasce a Altamira.  Cruz de

Carvalho  dá este novo rosto à empresa, com o intuito de refrescar o modo de actuar da

indústria do mobiliário que, até à data, existia em Portugal. Pensa, formula e desenha uma

nova filosofia de actuação que engloba vários factores: produto, imagem, fabrico e venda.

Em relação ao produto, Cruz de Carvalho decide dividir o mobiliário, em três classes, pois

desta  forma  poderia  alcançar  vários  segmentos  da  população.  Em relação  à  imagem,

desenha o logotipo e promove o nome da empresa.  Em relação ao fabrico,  planeia  uma

nova fábrica e o circuito de produção interna. Para a venda dos produtos abre loja própria

com galeria de arte.

As linhas de mobiliário  propostas pela Altamira são “decisivamente contemporâneas (as

primeiras  em  Portugal  dotadas  de  verdadeira  identidade  própria),  na  prossecução

pioneira  de  uma  verdadeira  imagem  global  da  empresa”  bem  como  a  «fusão  das

diferentes actividades plásticas – pintura, escultura e mobiliário – na prossecução de uma

obra “global”»19

A Altamira cria diversos tipos de móveis para a casa e escritório, num espírito ainda meio

artesanal e inspirado em formas simples mas cuidadas. Daciano da Costa diria mais tarde,

em entrevista  que “a Altamira,  de José Maria Cruz  de Carvalho,  é  talvez  a  primeira

empresa que tem assim um programa de mobiliário com uma imagem própria, com um

programa”20 referindo-se aos conceitos de gestão de design incutidos pelo designer e que

estavam na  génese  da filosofia  da nova  empresa.  Daciano  da Costa,  vai  mais  longe  e

justifica a sua afirmação, dizendo que entre os designers daquela época:

19 SANTOS, Rui Afonso – Altamira – 50 Anos – 10 Olhares. Estar Editora. 2001.
20 RATO, Ana Glória Barão dos Santos Neves - Daciano da Costa e a Teoria do Design Português, (1959-1974). 

(Anexos). 2002, p. 54.
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“(...) houve um tipo ainda mais determinado, o José Maria Cruz

de Carvalho, que tinha meios próprios,  e fez ele uma fábrica

para o seu design, isto é realmente notável. E fez uma grande

fábrica de móveis, que era a Altamira da época, e pela primeira

vez,  fez  uma  colecção  de  objectos  que  tinham  uma  lógica

interna  determinada,  que lhes era  dada, tal  como os  móveis

dinamarqueses,  por uma única madeira e uma única cor dos

estofos, e até uma certa qualidade na construção, que é o caso

da nogueira nacional, uma madeira que sempre foi de móveis

baratos”.21

Em paralelo  ao  crescimento  da Altamira,  Cruz  de  Carvalho  mantém contacto com as

pessoas ligadas ao MNAA, principalmente com Maria José de Mendonça, conservadora do

Museu. A partir deste contacto, inicia-se uma colaboração que irá durar muitos anos, na

montagem  de  exposições  para  vários  museus.  Membro  do  International  Council  of

Museums (ICOM), sempre atento e actualizado, Cruz de Carvalho aplica ideias e métodos

próprios na realização do seu trabalho museográfico, tendo sempre por base a perspectiva

de valorização da peças a exibir.

Após deixar  a  Altamira,  em finais  de 1961,  em ruptura com a administração,  Cruz de

Carvalho dedica-se a projectos de design de interiores e potencia a vertente museográfica

do seu trabalho, reorganizando colecções, reconvertendo espaços, montando exposições e

equipamentos complementares para a Sé Patriarcal de Lisboa, MNAA e MNC.

Em 1965, cerca de quatro anos depois de sair da Altamira,  são seleccionadas pelo INII,

peças de mobiliário  da sua autoria  para integrar a I  Quinzena  de Estética Industrial.  A

paixão  pelo  design  de  equipamento  permanece  intacta  e  Cruz  de  Carvalho  mantém a

aspiração de voltar a  desenhar e fabricar mobiliário conseguindo-o, finalmente, seis anos

depois da sua saída da Altamira,  desta vez fundando, com mais dois sócios, a sociedade

Interforma – Equipamento de Interiores, Lda., oficialmente em Dezembro de 1967.22

Cruz de Carvalho coordena, à semelhança do que aconteceu com a Altamira, o design dos

modelos de série,  concepção geral da apresentação pública  dos produtos da marca e os

21 RATO, Ana Glória Barão dos Santos Neves - Daciano da Costa e a Teoria do Design Português, (1959-1974). 
(Anexos). 2002, p. 64.

22 Anexo II, fig. 9, p. 44.
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interiores  da primeira  loja  da Interforma  contemplando  uma  montra generosa,  zona  de

vendas, uma sala de exposições e galeria de arte. Também é da sua autoria o planeamento

da  fábrica  e  o  projecto  de  interiores  da  zona  administrativa,  numa  casa  contígua,  em

Gondomar. Durante os primeiros anos, a Interforma divide a sua actividade entre o fabrico

de réplicas autorizadas de mobiliário de estilo clássico e o fabrico de mobiliário de linhas

modernas. Esta particularidade deve-se apenas à insistência de um dos sócios, João David

da Silva Ferreira, em manter o negócio das réplicas que já detinha, em paralelo com o novo

projecto empresarial. O designer, por seu lado, dedicava-se apenas ao desenvolvimento de

linhas  de mobiliário  contemporâneas  e  tentava rentabilizar  ao máximo  a produção. Na

Interforma, Cruz de Carvalho  tenta consolidar  os conceitos de design que já  iniciara na

Altamira mas adaptando-os à nova situação sócio-económica que o país adquirira.

Entretanto, os contactos que o designer mantinha com os museus, desde 1955, começavam

a dar  frutos  e  a  demanda  pelos  seus  serviços  de  desenho  e  montagem de  exposições

aumentava consideravelmente.  O sucesso das mesmas  contribuía para Cruz de Carvalho

sedimentar  as relações institucionais  com os responsáveis  pelos  vários organismos  que

tutelavam a organização de exposições e a sua capacidade para valorizar o conteúdo das

espécies e dignificar os temas em análise transmitiam cada vez maior confiança a todos os

que trabalhavam e colaboravam em seu redor.

Não  é  de  admirar,  portanto,  que  na  lista  de  colaborações  com  os  museus  e  outras

instituições,  surjam ligações duradouras.  O designer  colaborou, entre outros, durante 35

anos com o MNAA, durante 33 anos com a FCB, durante 21 anos com o Palácio Nacional

da Ajuda (PNA) e durante 8 anos com o MNT.

Para  além  disso,  era  frequente  Cruz  de  Carvalho  ser  requisitado,  pelas  directoras  e

conservadoras dos museus, para também intervir nas suas casas particulares com projectos

de  mobiliário  e  decoração de interiores,  tal era o  apreço, respeito  e  consideração  pelo

trabalho apresentado.

Outro dos aspectos importantes para o  sucesso  de Cruz de Carvalho  poderia  dever-se,

como  nos  sugere  Madalena  Farrajota,  antiga  conservadora  do  MNT,  à  qualidade  das

relações pessoais que o projectista mantinha com todos os colaboradores. Era uma pessoa

com quem dava gosto trabalhar, tinha uma faceta humana muito boa.23

23 Anexo IV, p. 260.
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Apesar da sua criatividade, Cruz de Carvalho era muito maleável e dialogante e aceitava as

restrições  que  muitas  das  vezes  surgiam,  sempre  que  estas  eram razoáveis.  Cruz  de

Carvalho  sabia  adaptar  as suas  soluções,  às ideias  que os museus  procuravam.  A cada

exposição,  Cruz  de  Carvalho  cimentava  a  confiança  que  o  meio  museográfico  lhe

depositava.  O designer  muitas  vezes  já  tinha  idealizado  na  sua  cabeça como pretendia

colocar certas peças das colecções, mas os restantes colaboradores perguntavam-se como

iria ser feita a colocação. Cruz de Carvalho arranjava soluções que resultavam muito bem

visualmente  e  que  deixavam  os  visitantes  intrigados.  “Era  o  dedinho  de  artista”  na

exposição, recorda Madalena Farrajota.24

A antiga conservadora lembra-nos que no MNT havia sempre muitos projectos. Os têxteis

nunca podiam estar muito tempo em exposição, o que era aliciante por um lado, mas que

por outro, obrigava a planear um grande número de eventos anualmente. 

Já na opinião de Maria Helena Mendes Pinto, antiga conservadora do MNAA, tornava-se

muito  engraçado  montar  uma  exposição  com Cruz  de  Carvalho,  pois  este  pensava  a

exposição  como se tratasse de uma escultura ou um quadro. Os diálogos,  muitas  vezes

eram do  género:  “Não  pode  ser...  isso  cronologicamente  não  dá  certo...”  afirmava  a

conservadora, ao que Cruz de Carvalho respondia: “Dê lá as voltas que der... assim é que

fica bem na vitrine”.25

Mendes Pinto caracteriza Cruz de Carvalho  como tendo um lado muito prático,  mas ao

mesmo tempo, um gosto muito refinado.

Em  relação  às  tabelas  informativas  também  conversavam  muito,  pois  Maria  Helena

Mendes Pinto queria tabelas maiores e Cruz de Carvalho mais pequenas e mais discretas.

No final optaram por tirar as tabelas das vitrines e colocá-las na parede, mais subtis mas

mais  acessíveis  ao  visitante.  Maria  Helena  Mendes  Pinto  relembra  que  em  algumas

exposições,  Cruz de Carvalho serviu de referência para as conservadoras, que copiavam

alguns  processos  de  montagem  desenvolvidos  pelo  designer.  Aliás,  conta-nos  que  o

trabalho de Cruz de Carvalho servia para mais do que só inspiração, pois este fazia questão

de ensinar aquilo que sabia e transmitia esse saber aos seus colaboradores próximos.26

24 Anexo IV, p. 261.
25 Ibid., p. 262.
26 Ibid., p. 263
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A conservadora do MNAA lembra como eram divertidos os comentários e expressões de

Cruz de Carvalho, quando este lhe dava a sua opinião sobre algum projecto em marcha. De

facto, enquanto Mendes Pinto gostava de expor informação, Cruz de Carvalho procurava

ao máximo reduzir o “ruído” do meio envolvente. Mas a relação de ambos não se tornava

nada complicada, pois umas vezes cedia um e outras vezes cedia o outro e corria tudo de

forma muito cordial.27 No final sempre resultou muito bem com Cruz de Carvalho, refere

Mendes Pinto.

Cruz de Carvalho levava o seu tempo, quando se tratava da composição e montagem de

uma exposição. Tudo tinha de estar perfeito e em harmonia. A primeira vez que se expôs

paramentaria no MNAA,  foi com Cruz de Carvalho e Maria José de Mendonça no coro

baixo da Igreja das Albertas. Havia sempre que resolver o eterno dilema entre a vontade de

exibir  o maior número de peças do acervo, com a necessidade de dignificar as peças em

exposição, e conseguiu-se sempre encontrar solução.

À equipa eram dadas alcunhas carinhosas. Cruz de Carvalho era o “Sr. Artista”, Casimiro

de Abreu era o “Espanto” e Carlos o “Ajudante do Espanto”. “Ó Sr. Artista, a gente pode

pôr ou não pode pôr?” e Cruz de Carvalho  respondia:  “Ai Maria Helena, deixe-me um

bocado sozinho e vão dar uma volta que eu preciso de pensar...”28

No  MNAA  havia  muitos  finais  de  tarde  com  eventos  e  concertos.  A  certa  altura,

representou-se uma opereta intitulada “La Serva Patrona” com Elsa Saque entre outros.

Era  muito  curioso,  porque  o  palco  era  ornamentado  com  peças  verdadeiras,  e  as

personagens  é  que eram falsas.  De  maneira  que  os actores  não  se  podiam sentar  nas

cadeiras  nem pôr as  mãos.  O cenário  era composto por peças originais  do Museu.  O

Conservatório desafiou o Museu a apresentar a opereta e este acedeu. Cruz de Carvalho

arranjou maneira  de os actores poderem movimentar-se sem necessitarem de mexer  no

mobiliário.  De qualquer maneira,  recorda Maria Helena Mendes Pinto, foi uma situação

muito engraçada ver a ginástica que os actores faziam para se adaptarem ao mobiliário e a

contorcerem-se de forma a simular a sua utilização.29

27 Anexo IV, p. 263.
28 Ibid., p. 264.
29 Ibid.
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Mendes  Pinto  adorava  a  “casmurrice  serena”  do  designer.  A  conservadora  tinha  uma

personalidade  muito explosiva  e Cruz de Carvalho  era ultra calmo,  de maneira  que se

complementavam muito bem.

“Enquanto a vitrine não estava composta como Cruz de Carvalho a tinha imaginado, nem

com um decreto assinado pelo Presidente da República ele a fechava!” lembra Mendes

Pinto. Por isso  às vezes acontecia estarem já  a inaugurar a exposição de um lado, e do

outro ainda se davam os últimos retoques. Cruz de Carvalho dizia a Maria Helena Mendes

Pinto: “Vá lá para a frente e entretenha-os, entretenha-os... quando chegar ao sítio onde

devem estar, eu faço assim um sinal e você avança então lentamente, senão entretém-os no

caminho, conta mais isto...”30

Naquela  altura o Museu já  tinha uma postura muito avançada no tempo. Quando Maria

Helena  Mendes  Pinto  ingressou  no  MNAA,  já  João  Couto  estava  reformado  mas

deslocava-se diariamente ao Museu. Pelo que a sua intervenção e ideias estavam muito

presentes.  Maria  José  de  Mendonça  e  Natália  Correia  Guedes  eram  também  muito

admiradoras do trabalho de Cruz de Carvalho.31 Este conseguia estabelecer relações longas

de confiança  com os directores e conservadores dos museus,  de tal forma,  que quando

surgiam  pessoas  novas  nesse  circuito  de  trabalho,  havia  uma  enorme  dificuldade  de

comunicação  e  identificação,  originando  algumas  divergências  e  cancelamentos  de

projectos, como foi o caso da exposição da Baixela Germain no PNA.

Toda a equipa  era muito  focada  e nunca  se dispersava do caminho  traçado e Cruz de

Carvalho, com a sua postura carismática acabava por liderar naturalmente. Mesmo quando

a situação  entrava  num frenesim,  em dia  de  inauguração,  Cruz  de Carvalho  nunca  se

mostrava ansioso nem alterava a voz. “Mas Cruz de Carvalho, os visitantes estão quase a

chegar e as vitrines ainda todas abertas!” alertava Maria Helena Mendes Pinto. “Maria

Helena...  tem  de  ficar  bem...  como  tem de  ficar  bem,  leva  o  seu  tempo...”  respondia

melosamente Cruz de Carvalho. Curiosamente,  este nunca ficava para uma inauguração.

Era outro dos traços característicos do designer. Saía normalmente pelo meio da multidão

sem ninguém dar por isso. Nunca fazia questão de aparecer neste tipo de situações formais.

Amaryllis  de Smet Figueira, colaboradora próxima do designer confirma-nos esse ponto.

30 Anexo IV, p. 265.
31 Ibid.
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Cruz de Carvalho detestava as inaugurações, muito devido ao cansaço dos últimos dias, ao

sentimento  de  dever  cumprido  e  às  formalidades  que  acompanham  sempre  esses

momentos. As luzes da ribalta e as aparições em momentos sociais nunca seduziram muito

o projectista.32

O trabalho que Amaryllis desenvolveu com Cruz de Carvalho, na Interforma, acompanhou

as suas expectativas.  Amaryllis  realça que era muito estimulante colaborar com Cruz de

Carvalho, pois estavam inseridos numa área completamente nova e repleta de clientela.

Havia sintonia entre a equipa a nível de exigência, por exemplo em relação ao mobiliário,

eram exigentes quanto ao uso intensivo que as peças projectadas iam sofrer.

O processo de fabrico  e montagem era pensado, e  a linha  de produção era tomada em

conta. Tanto mais que foi Cruz de Carvalho quem planeou as linhas de produção, o que

proporcionava ao designer uma visão holística do processo (antes já tinha visitado algumas

fábricas europeias). Em estúdio começavam pelo estudo livre de desenho à mão, depois

aperfeiçoado e testado. O designer preocupava-se com o desenho, a escolha dos materiais,

a produção, e em justificar as suas ideias à administração (o que muitas vezes se afigurava

tarefa árdua). Cruz de Carvalho teve sempre que lutar muito na defesa das suas ideias junto

dos sócios, cuja visão sobre o negócio era muitas vezes curta. Um trabalho de bastidores

fundamental mas que não é visível nem tampouco reconhecido.

Surgiu pela primeira vez em Portugal, através da Interforma, o mobiliário  para criança, e

havia peças curiosas, como uma cadeira-mesa, que foi inspirada num modelo que o pai de

José Maria tinha construído, e que lhe deu quando era pequeno, embora mais  “tosco” e

simples.  Havia beliches,  perfeitamente adaptados às crianças,  bastante sólidos e sóbrios,

que aproveitavam melhor o espaço do quarto. Os móveis da Interforma eram constituídos,

essencialmente, pelas mesmas peças, obedecendo a um princípio de economia fabril.

32 Anexo IV, p. 218.
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Fig. 2 | Cadeira-mesa. Pinho maciço. 1969

Para  além  do  trabalho  na  empresa,  Amaryllis  também  colaborava  na  montagem  de

exposições projectadas por Cruz de Carvalho. Destaca a sua criatividade, e a noção exacta

de  como  deveria  expor  as  peças,  para  obter  melhores  resultados.  Tinha  uma  enorme

capacidade de economia de meios, fazendo vitrinas com poucas peças e utilizando material

e  equipamento  disponível  nas  instituições  promotoras,  inclusivamente  promovendo

empréstimos  de  mobiliário  existente  entre  instituições.  Havia  o  cuidado  de  pensar  o

equipamento de forma a ser aproveitado posteriormente e minimizar os encargos futuros da

instituição. Amaryllis lembra que a exposição dos desenhos dos Galli Bibiena foi feita com

muito baixo custo, mas sem que esse facto prejudicasse a qualidade da exposição.33

Na opinião  de Amaryllis,  a  formação  artística  de Cruz de  Carvalho  contribuiu  para o

sucesso das exposições que desenvolveu, pois sabia valorizar as obras e realçar cada peça

em toda a sua plenitude. Cruz de Carvalho não costumava ter grandes dúvidas e conseguia

imaginar o resultado final das suas ideias com facilidade.

Amaryllis  considera Cruz de Carvalho uma pessoa muito aberta e acolhedora, salientando

a existência de uma relação de trabalho muito amistosa, sem uma vincada hierarquia e que

o  projectista  fomentava  a  participação  dos  elementos  da  equipa.  Sabia  escutar  e  ser

paciente. Tinha uma forma muito sábia de levar a água ao seu moinho, nunca desistindo

das suas ideias mas sabendo dialogar com abertura de espírito.34

33 Anexo IV, p. 211.
34 Ibid., p. 212.

25



O Contributo de Cruz de Carvalho para a História do Design em Portugal

Traços de personalidade essenciais  para projectos como a exposição  D.  Luís  I  que foi

muito trabalhosa, e a exposição de Trajo Civil em Portugal no MNAA, em 1974, que foi a

primeira  exposição  do  género  em Portugal.  Houve  exposições  muito  técnicas,  como a

exposição fotográfica sobre a evolução do estudo das obras de arte e novas descobertas nos

processos  de  restauro,  promovida  pelo  Instituto  José  Figueiredo,  que  era  um instituto

destinado à recuperação e estudo de quadros.

Uma das grandes recompensas dos trabalhos realizados, recorda Amaryllis, era o acesso ao

conhecimento  privilegiado  dos conteúdos de cada exposição.  A exposição  das Jóias da

Coroa, por exemplo, com toda a carga histórica que continha foi uma das exposições que

mais  a marcou,  pois  as peças mais  valiosas  da Realeza  Portuguesa estiveram nas suas

mãos, dentro do cofre, para serem estudadas e fazer-se o levantamento da colecção.35

As soluções inesperadas e que tiveram de ser “desenrascadas” muitas vezes eram soluções

“bem desenrascadas”,  até porque Casimiro  entendia muito bem as propostas e ideias de

Cruz de Carvalho  tal era a cumplicidade existente entre ambos. Cruz de Carvalho tinha

uma natureza de convívio  fácil,  considerando  as  opiniões  de  outros mas  adaptando  as

situações  às  pessoas  envolvidas  a  todos  os  níveis.  Essencialmente  Cruz  de  Carvalho

percebe muito bem o valor das peças, e consegue tirar partido das condições existentes de

modo a valorizar as peças, com uma enorme economia de meios. Bastante sóbrio, sem se

colocar  num  pedestal,  o  designer  transpunha  essa  atitude  para  as  suas  exposições,

mantendo a intemporalidade, simplicidade e sobriedade das exposições, em que as obras de

arte, as peças, eram o verdadeiro foco de atenção.

Na Altamira, o mobiliário era mais artesanal e caro, e depois na Interforma mais industrial

e de preço mais acessível. A equipa de Cruz de Carvalho era muito coesa e tinha pessoas

de confiança, passava nos fornecedores, testava, era muito tranquilo  e curiosamente tinha

uma  óptima  produção  para uma  pessoa  calma,  hierarquizando  as  prioridades,  prestava

atenção ao que realmente importava e trabalhava nos aspectos relevantes e necessários a

cada  momento.  Cruz de Carvalho  tem a cabeça  sempre envolta  em pensamentos e  em

coisas para fazer. Escrevia sempre muito, depois copiava e emendava até estar perfeito.

Entre os designers e colegas, conviveu bastante com António Garcia e Daciano da Costa

durante  a  temporada  no  Risco.  A  abordagem ao  design  era  muito  prática,  sem  uma

35 Anexo IV, p. 217.
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elaborada formalização teórica. Mais numa base de “Arts & Crafts” de William Morris.

Partia-se do artesanal e adaptava-se a um conceito industrializado, tentando encontrar um

ponto de equilíbrio no meio. Mais tarde o design começou a ganhar presença e surgem os

primeiros conceitos.36

Casimiro  de Abreu  lembrou-nos que ele  e os elementos da equipa  do MNT montaram

exposições com Cruz de Carvalho pelo país fora, devido à confiança que já  tinham em

comum  e  que  o  projectista  para  além  dos  ensinamentos,  transmitia  confiança  e  dava

liberdade  para  assumirem determinadas  operações.  Em particular,  a  cumplicidade  com

Casimiro tornou-se muito forte.  Não só o carpinteiro  era muito trabalhador,  como tinha

vocação e muita habilidade na oficina. Casimiro costuma dizer: “sei melhor trabalhar que

até falar!”37

Por outro lado, Cruz de Carvalho tinha as ideias adequadas a cada projecto e sabia até onde

podia  ir  com os meios  de que dispunha.  Casimiro  lembra que,  com Cruz de Carvalho,

tinha-se sempre atenção ao carácter da exposição, se temporária, se permanente, para então

ter em conta os materiais a utilizar e as soluções a desenvolver. Uma coisa era projectar

para dois meses, outra era para vinte anos.38

Cruz  de  Carvalho  era  reconhecido  no  meio  museológico,  e  solicitado  por  inúmeras

instituições, desde o MNT, Assembleia da República, Associação Nacional das Farmácias

(ANF), Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém, Museu do Chiado, passando por cidades

como Coimbra, Sintra, Cascais, Bragança, Porto, Vila Viçosa e muitas outras. Casimiro de

Abreu lembra-se que em vez de receber o pagamento de horas extra, solicitava que estas

lhe fossem pagas em “tempo”, para assim poder deslocar-se aos vários locais e dedicar-se à

montagem de exposições com Cruz de Carvalho.

Muitas vezes,  já  se estava a inaugurar a exposição de um lado, mas do outro, ainda se

davam  os  últimos  retoques.  Apesar  dos  contratempos  de  última  hora,  sempre  se

conseguiam resolver os problemas. Cruz de Carvalho lidava muito bem com as situações

stressantes que inevitavelmente  aconteciam nas  montagens  de exposições.  Ou arranjava

uma  solução  imediata  ou  dizia  para  não  se  preocuparem  que  ele  trataria  do  caso

36 Anexo IV, p. 214.
37 Ibid., p. 256.
38 Ibid.
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pessoalmente. Casimiro de Abreu salienta mesmo que muitas das vezes “se não fosse por

ele, não sei como é que a gente chegava ao fim...”39

Cruz de Carvalho  assumia  o papel de liderança e existia  uma grande dose de confiança

entre  ambos.  Mesmo  não  estando  a  ver  como  iria  funcionar  determinada  estrutura,

Casimiro  levava  a cabo a tarefa que lhe  era pedida,  e  o designer  por seu lado  tinha  a

confiança de que esta seria executada de forma exemplar. Algumas destas soluções eram

testadas  e  executadas  pela  primeira  vez,  partindo  de  ideias  do  projectista.  Casimiro

admirava a capacidade que Cruz de Carvalho tinha de transformar os espaços e como este

incluía sempre os nomes dos colaboradores nas fichas técnicas nunca se preocupando em

colher os louros do sucesso para si mesmo.

Casimiro  recorda  alguns  dos  desenhos  técnicos  de  Cruz  de  Carvalho,  muito

pormenorizados e “autênticas obras de arte” que ainda guarda em casa.40

Cruz de Carvalho convivia muito com os colaboradores. No caso da ida a Bragança, para a

reformulação do MAB, foi do princípio até ao fim, desde vitrines, electricidade, madeiras,

pinturas, expositores, legendas, iluminação... e o designer não fazia uma exposição igual.

O design de Cruz de Carvalho realçava muito o conteúdo expositivo, como por exemplo na

exposição  realizada  na  cave  do  MNT,  de  armaria  portuguesa  pertencente  a  um

coleccionador privado, Rainer Daenhardt, em que Cruz de Carvalho transformou o espaço

de uma forma fabulosa.41

Uma das pessoas que melhor  conhece  Cruz de Carvalho  é Orlando José.  Trabalhou no

gabinete do designer na Altamira e acompanhou-o desde o início da criação da Interforma.

A cumplicidade era muito grande, davam-se muito bem. Orlando José nunca viu Cruz de

Carvalho  zangado, em 50 anos... nem a levantar a voz. Era uma pessoa muito tranquila,

com uma  forma  de  falar  pausada.  No  trabalho  resolviam  os  problemas  em conjunto.

Orlando José declara com orgulho que foi feito profissionalmente à imagem de Cruz de

Carvalho. Quando se conheceram, tinha ele 16 anos e Cruz de Carvalho 28.42

39 Anexo IV, p. 257.
40 Ibid.
41 Anexo II, fig. 10, p. 44.
42 Anexo IV, p. 276.
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Fig. 3 | Perfil de Cruz de Carvalho. Foto tirada por Orlando José
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2. CRUZ DE CARVALHO

2.1. SÉCULO XX

J. M. Cruz de Carvalho é um nome do design português do século XX. Este foi o século

em que se inicia o pensamento do design no mundo e se desenvolve a industrialização com

ênfase para a produção em massa.  O binómio  indústria-design cresce em conjunto e em

simbiose. Todavia, a sua descoberta e desenvolvimento não se dá por igual na Europa. Em

Portugal tarda o seu aparecimento e quando o faz,  fá-lo  timidamente.  Não nos podemos

esquecer  dos  condicionalismos  em  que  a  sociedade  portuguesa  vivia,  e  sobretudo,  a

mentalidade que imperava nos costumes e tradições do país.

As artes protagonizaram um papel preponderante na mudança cultural,  “questionaram e

rejeitaram  as  representações  convencionais”  e  procuraram  outros  caminhos.  Surgiam

novos hábitos, formas de viver e uma nova estética que dava forma a essa “vida moderna”

que marcava o tempo com um novo ritmo, mais acelerado.43

Deveu-se muito aos jovens e às artes alguma da irreverência necessária para o rompimento

dos preconceitos que dominavam certas áreas da sociedade, e Lisboa era uma cidade dada

a estes movimentos. Os cafés lisboetas eram palcos de manifestações intelectuais e de lá

nasciam novas  atitudes e ideais.  Era habitual os estudantes de belas-artes irem para as

principais capitais europeias desenvolver os seus estudos e trazerem de lá novas visões e

perspectivas sobre os assuntos mais relevantes na sociedade, como a democracia, a guerra,

os direitos da mulher, os movimentos artísticos e expressões culturais.

Foi  neste  ambiente  que  Cruz  de  Carvalho  nasceu  e  cresceu.  Testemunhou  alguns  dos

maiores acontecimentos do século XX em Portugal e contribuiu, com o seu trabalho, para a

criação  de  uma  identidade  no  design  português.  Deixou  obra  feita  e  documentada,  e

interveio durante a segunda metade do século XX em diversos projectos que marcaram a

história do design de equipamento, de interiores e da museografia em Portugal.

43 FRAGOSO, Ana Margarida de Bastos Ambrósio Pessoa - Formas e expressões da comunicação visual em 
Portugal : contributo para o estudo da cultura visual do século XX, através das publicações periódicas. Lisboa :
FA, 2009, p. 38.
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2.2. DÉCADA DE 30: A INFÂNCIA

José  Maria  Cruz de Carvalho  nasce  em Lisboa  a 17 de Janeiro  de 1930,  filho  de um

químico e de uma pianista. Desde muito cedo, quando ainda não tinha sequer dois anos de

vida, perde a mãe e é confiado, pelo pai, aos seus avós maternos. Estes, pelo desgosto da

perda,  decidem ir  viver  para a casa de Azeitão, no distrito de Setúbal,  e levam consigo

tanto José Maria,  como o seu irmão  Eduardo (de 7 anos de diferença).  Tanto os avós

maternos como os avós paternos eram farmacêuticos.

Durante  a  sua  infância  em  Vila  Nogueira  de  Azeitão,  o  pequeno  José  Maria  segue

atentamente os operários nas obras de renovação e ampliação das caves e adegas da quinta

dos avós, que tinham por lá uma fonte extra de rendimento através da produção de vinho, e

vai insistentemente acompanhando de perto a construção de espaços novos para pipas e

lagares. O pequeno José Maria, curioso como era, não largava o pé dos operários e estes

com muita paciência lá lhe iam explicando todos os processos de construção.

A zona de Azeitão é, nesta altura, o território onde os irmãos Cruz de Carvalho brincam,

fazem amizades e têm contacto com a beleza natural da Arrábida. A imponente e mística

Serra  será  uma  das  maiores  inspirações  de  Cruz  de  Carvalho  cujos  caminhos,  desde

pequeno, percorreu,  alimentando o seu imaginário  e o contacto com a Natureza agreste

mas verdadeira, grandiosa mas frágil. Mais tarde, será em torno dessa admiração e paixão

pela Serra, que a amizade de José Maria Cruz de Carvalho e Sebastião da Gama cresce.
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2.3. DÉCADA DE 40: O DESPERTAR PARA AS ARTES

Em consequência da entrada do irmão para o liceu, José Maria segue também para Lisboa

e ingressa no Colégio Vasco da Gama para a instrução primária (hoje Colégio do Sagrado

Coração de Maria). Anos mais tarde, quando atinge a idade de entrar no liceu, ingressa no

Liceu Pedro Nunes. Esta será uma das etapas marcantes da sua vida.

Como nos contou Cruz de Carvalho, foi neste liceu, aluno de Fernando Lobo d’Ávila Lima

na disciplina de Trabalhos Manuais, cujos ensinamentos despertaram em si a paixão pelo

trabalho com materiais, especialmente com a madeira. A oficina estava rodeada de cartazes

com frases  inspiradoras  de  homens  célebres,  o  que  conferia  um ambiente  confiante  e

positivo  aos jovens  aprendizes.  Parte do ano lectivo  do liceu  destinava-se a actividades

práticas numa extraordinária  marcenaria,  liderada pelo  entusiasmante professor,  que por

curiosidade era médico, mas detinha também um curso de carpintaria tirado na Suécia. As

suas aulas eram inspiradoras e motivantes. Cruz de Carvalho sempre foi um aluno muito

interessado,  pelo  que uma  oficina  bem apetrechada de máquinas  escandinavas  fazia  as

delícias do jovem aprendiz.  Ficava,  acima de tudo, fascinado com as aulas do professor.

Cruz de Carvalho  recorda, que mesmo durante o período de intervalo para o almoço, os

alunos tinham permissão para utilizar a oficina, e nessas alturas, decidia aproveitar para ir

fazendo a sua mobília  de quarto. No ano lectivo de 1945/1946, conclui os exames do 3º

ano, com notável destaque para o Desenho e Trabalhos Manuais, onde obtém 16 valores.44

Em Azeitão, o jovem Cruz de Carvalho costuma dar-se com amigos mais velhos, muito por

causa do irmão, e em Lisboa  frequenta o  Café  Latino  em Campo  de Ourique,  criando

afinidades  com Sebastião da Gama (1924-1952)45, Joana Luíza,  Álvaro  Perdigão, Nuno

Cordovil e Lino António (1898-1974).

Como resultado das influências artísticas que o rodeavam, aos 17 anos, ganha o 2º Prémio

em Pintura, no X Salão de Educação Estética46 com um auto-retrato47, e a 11 de Dezembro

desse ano, faz-se sócio da Sociedade Nacional de Belas-Artes. A partir  deste momento,

Cruz de Carvalho mergulha na Pintura e volta a ser premiado nos anos seguintes. Em 1948,

vence  o 1º prémio  de pintura a  óleo  no  2º Salão  Provincial  de Educação  Estética  que

44 Anexo II, fig. 11, p. 45.
45 O pai de Sebastião é filho do casamento da tia-avó paterna de Cruz de Carvalho com Domingos Sebastião da Gama.
46 Anexo II, fig. 12, p. 46.
47 Anexo II, fig. 13, p. 47.

32



Dissertação de Mestrado em Design de Equipamento - FBAUL

decorre em Setúbal48 e o 2º prémio na secção de pintura a óleo no XI Salão de Educação

Estética.49 Em 1950, recebe duas menções honrosas no 4º Salão Provincial  de Educação

Estética que decorre nas Caldas da Rainha.50

Fig. 4 | Cartão de sócio da Sociedade Nacional de Belas-Artes. 1947

José Maria Cruz de Carvalho  estava agora inserido no meio artístico que fervilhava em

Lisboa, sedimentando as suas amizades com Sebastião da Gama e Álvaro Perdigão que

residiam, tal como ele, pelos lados da Arrábida. Cruz de Carvalho lembra com humor que,

Sebastião da Gama era um rapaz extraordinário  e que “era amigo de toda a gente que

tivesse algum interesse”.51 Um desses amigos era Lino António, pintor e director da Escola

de Artes Decorativas António  Arroio. Cruz de Carvalho  recorda-se dos muitos passeios

pela Arrábida, para pintar com Lino António que lhe ia passando os seus conhecimentos.

Quando o jovem José Maria estava no 5º ano do liceu, Lino António sugeriu-lhe que se

candidatasse a Belas-Artes através da Escola António Arroio, pois esta tinha novos planos

de estudo com entrada directa em Belas-Artes.  Seguindo  os conselhos dos amigos,  em

1949, Cruz de Carvalho completou o Curso de Habilitação às Escolas de Belas-Artes, na

Escola de Artes Decorativas António Arroio.

Cruz  de  Carvalho  culpa  os  seus  amigos  pintores  que  o  “envenenaram”,  porque

contagiaram-no  e  convenceram-no  a  seguir  essa  via.  “Os  pintores”,  afirma  Cruz  de

48 Anexo II, fig. 14, p. 48.
49 Anexo II, fig. 15, p. 49.
50 Anexo II, figs. 16 e 17, p. 50.
51 Anexo IV, p. 222.
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Carvalho,  “são  sujeitos  que  estimulam  o  convívio  entre  colegas  sem  o  estigma  da

concorrência. Partilham experiências e amizades”.52 

Nos anos seguintes, Cruz de Carvalho vai expondo em diversas exposições colectivas de

pintura,  nomeadamente, Salões da SNBA, Exposições de Arte Moderna do Secretariado

Nacional  de  Informação  (SNI),  I  Exposição  de  Artes  Plásticas  da  Fundação  Calouste

Gulbenkian e Exposição Comemorativa do Centenário da Cidade de Setúbal.

Fig. 5 | Cruz de Carvalho em Pedrógão Grande. 1948

52 Anexo IV, p. 222.
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2.4. DÉCADA DE 50: O NASCIMENTO DE UM DESIGNER

De modo a preparar-se para os estudos superiores e  aperfeiçoar  a sua técnica,  Cruz de

Carvalho frequentou as aulas nocturnas de Desenho ministradas na SNBA. Nestas aulas

conheceu  Alberto  Dias  d'Almeida  Teixeira  (1925-2011),  que  antes  de  emigrar  para  o

Brasil,  propõe a Cruz de Carvalho uma exposição conjunta.53 No ano seguinte, em 1951,

Cruz de Carvalho tem o privilégio de desenhar a vinheta do livro de poesia de Sebastião da

Gama “Campo Aberto”. Até então, cabia apenas a Lino António o desenho das vinhetas

dos livros de poemas do amigo poeta.54

O que veio  a revelar-se frustrante para Cruz de Carvalho  foi o impedimento  legal  que

existia para os alunos que vinham por intermédio deste novo plano de estudos da Escola

António Arroio, de mudar de curso na transição para a Escola Superior, pois este simples

facto, impedia, por exemplo, a candidatura ao Curso de Arquitectura.55

Cruz de Carvalho  e Daciano  Henrique  Monteiro da Costa (1930-2005),  são colegas de

turma no Curso Especial de Pintura da Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa56 ficando

muito amigos e mais tarde parceiros em alguns projectos.

Cruz de Carvalho prossegue os estudos em Pintura, e também em Pedagogia e Didáctica na

Faculdade  de Letras da Universidade  de Lisboa (FLUL),  em 1952, pois  eram cadeiras

exigidas a quem quisesse vir a ser professor. O pintor faz sempre questão de mencionar no

seu  currículo,  as  seis  cadeiras  que  frequentou  na  FLUL,  nomeadamente  as  aulas  do

Professor Delfim Santos, que eram entusiasmantes e profundas.

Pelo meio, o jovem de 24 anos, continua a desenvolver móveis para estudantes e amigos

sem grandes disponibilidades financeiras que pretendiam instalar-se em Lisboa, e que lhe

costumavam pedir mobiliário  barato mas com “exigências de qualidade que o mercado

não  satisfazia”,  pois  nesta  altura  “predominavam  os  móveis  de  estilo  produzidos

artesanalmente seguindo uma tradição já abastardada e inadequada à vida e à habitação

contemporâneas”, como Cruz de Carvalho diria mais tarde na Movelnor em Braga.57

53 Anexo II, figs. 3 e 4, p. 39.
54 Anexo II, figs. 18 e 19, pp. 51-52.
55 Cruz de Carvalho e Daciano da Costa entraram para o mesmo curso mas só depois de lá estarem é que constataram o 

erro. Arquitectura, a via que gostariam de ter seguido, estava assim inacessível.
56 A partir de 10 de Junho de 1950, a Escola de Belas-Artes passa a chamar-se Escola Superior de Belas-Artes de 

Lisboa e ministra os cursos de Pintura, Escultura e Arquitectura in http://www.fba.ul.pt.
57 In Casa & Decoração nº 40 - O Design e a Indústria do Mobiliário. 1978, p. 44.
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Eis então que surge, em 1954, uma oportunidade de negócio atractiva. Cruz de Carvalho

recebe uma proposta do seu amigo de infância de Azeitão, Nuno Cordovil, da parte de um

colega seu, o economista Júlio Pedro Cabrita, que tinha feito tropa em Macau regressando

com algumas  “patacas” e estava interessado  em aplicar  as  ditas,  numa  actividade  que

pudesse ser produtiva. A Cruz de Carvalho assistiria a participação na sociedade através

dos  desenhos  de  mobiliário.  Como  o  futuro  designer  não  tinha  dinheiro  e  o  avô  não

financiava esta entrada, o amigo Cordovil empresta-lhe a quota-parte do dinheiro que era

necessária para entrar na sociedade. Esta empresa chamava-se Móveis da Bela Vista, Lda.,

e ficaram sócios, Romão Monteiro Pintão, Júlio  Pedro Cabrita, Nuno Cordovil e Cruz de

Carvalho. Romão Pintão era o único que já pertencia à empresa antes desta nova sociedade

e foi quem cedeu duas das três quotas existentes, uma para Júlio Cabrita e a outra dividida

entre Nuno Cordovil e Cruz de Carvalho. O jovem designer foi pagando aos poucos a sua

parte na sociedade ao seu amigo Nuno. A Móveis da Bela Vista, Lda., funcionava muito

por encomendas, muitas delas sem qualquer pensamento funcional nem económico, muito

por conta de arquitectos e artistas ocasionais.

É durante este período que surge outro dos momentos marcantes da vida de José Maria.

Teresa  Sousa,  aluna  finalista  de  Pintura  da  mesma  faculdade,  cruza-se  com Cruz  de

Carvalho e seus sócios no apeadeiro do comboio da Linha de Cascais. O grupo dirigia-se a

Cascais, a uma pastelaria junto à Câmara Municipal, com o intuito de fechar o negócio da

compra de um terreno em Alcabideche para se construir uma nova fábrica. Os dois colegas,

Teresa  e  José,  apenas  se  conheciam de vista,  contudo,  esta  aproveitou o momento  no

comboio para se aproximar do colega e falar-lhe da iniciativa que pensava organizar.

Teresa Sousa estava mais adiantada nos estudos e finalizava a sua tese final do Curso de

Pintura (mais tarde acabaria o Curso com 20 valores) ao mesmo tempo que trabalhava no

atelier de arquitectura de João Martinez Santos. É então que a jovem estudante tem a ideia

de  propor  ao  Mestre  da  Escola,  a  substituição  da  disciplina  de  “Cópias  de  Grandes

Mestres”, por algo do género, “Estudos Sobre os Velhos Mestres”. O Mestre concordou e

Teresa Sousa tentou arranjar participantes para essa iniciativa.  A organizadora não tinha

falado antes com Cruz de Carvalho porque apenas o conhecia de vista da Faculdade e este

também por esta altura já  estava bastante focado na indústria  e nas ideias  para a nova

empresa. De qualquer maneira, no comboio, José Maria aceita a proposta, que lhe pareceu
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bem mais interessante do que fazer uma reprodução fiel de uma qualquer obra. Cruz de

Carvalho não fazia ideia do quanto esta decisão iria mudar a sua vida para sempre.

Entretanto, a Móveis da Bela Vista, compra o referido terreno perto do Estoril, na Cruz de

Popa em Alcabideche, para montar a fábrica de produção de móveis.

O grupo de Pintura reunido por Teresa Sousa fica constituído por 4 alunos. Teresa Sousa,

Lourdes Castro58, José Escada (1934-1980) e Cruz de Carvalho. Para além de ir  expor os

seus trabalhos, José Maria chama a si, a incumbência de planear e montar a exposição. O

grupo, então liderado por Teresa Sousa,  começa a trabalhar  no Estudo, ainda  sem uma

clara  ideia  do  que  iria  fazer.  Decidem,  por  fim,  pegar  num  tema,  a  “Anunciação”,  e

dissecar, qual autópsia, alguns aspectos técnicos como as linhas gerais de composição, a

integração  dos elementos figurativos  nas  linhas  gerais  de composição,  a  cor  e  o  claro

escuro – volume  de alguns  quadros da Escola Portuguesa do século  XVI, que o Museu

detinha sobre esse tema. Ao todo, os quatro alunos geraram 80 trabalhos para exposição.59

Os visitantes, à entrada, eram recebidos com as seguintes palavras dos expositores:

“Os trabalhos que apresentamos nesta  exposição seguem um

programa  por  nós  elaborado  de  harmonia  com valores  que

consideramos essenciais em pintura. Não tivemos a intenção de

efectuar um trabalho de carácter histórico, arqueológico ou de

teoria de arte, mas unicamente realizar um estudo de valores

formais”.60

No MNAA, e enquanto prepara a exposição, Cruz de Carvalho vai contactando cada vez

mais com os conservadores e com o seu carismático director, João Couto.61

João Couto (1892-1968) foi  um verdadeiro pioneiro,  quer ao nível  da museologia  e da

investigação quer da educação. Inicia um processo de tornar o Museu um lugar aberto para

o uso e utilidade da população. A experiência alastra com circulares enviadas às escolas,

propondo o Museu como lugar de descoberta e encontro, e é consolidada durante os anos

da sua direcção, de 1938 a 1962. É então fundado o Serviço Educativo do Museu em 1952.

58 Lourdes Castro, madeirense, é apadrinhada por Cruz de Carvalho na Faculdade, pois é através de Maria Amélia, uma 
amiga correspondente de longa data de Cruz de Carvalho, que Lourdes, também por carta, se apresenta ao pintor.

59 Anexo II, figs. 20-22, pp. 53-54.
60 In “a arquitectura portuguesa e cerâmica e edificação”, n.º 8. 1955, p. 31.
61 Anexo II, figs. 23 e 24, pp. 55-56.
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Esta atitude de abertura ao público leva à criação de estruturas para o receber: biblioteca

especializada, auditório e salas de exposições temporárias. O Museu torna-se num ponto de

convergência onde investigadores,  artistas e educadores cruzam os seus caminhos.62 Por

outro lado, o carismático director contribui de forma decisiva para o desenvolvimento da

museologia  portuguesa,  profissionalizando  a  actividade  de  conservador.63 Para  isso,

organizou cursos de conservadores. Estes cursos tinham por objectivo criar quadros que

pudessem  assumir  a  responsabilidade  de  dirigir  museus,  palácios  e  monumentos

nacionais.64 João Couto nas aulas que preparava para o curso de conservadores, abordava

alguns  problemas  relacionados  com  a  participação  de  profissionais  de  outras  áreas,

nomeadamente  arquitectos.65 “Dos  problemas  mais  difíceis  que  se  levantam  no  meio

museológico actual está o das relações entre o Conservador e o Arquitecto”, afirma João

Couto, num dos seus textos na revista Ocidente.66 Admite, porém, que é o arquitecto “que

sabe como se constrói, ciência dificílima, cheia de mil problemas e subtilezas".67 No texto,

João Couto, salienta os aspectos da iluminação e climatização dos espaços como factor

indispensável para a colaboração dos profissionais,  pois “estas matérias constituem hoje

especialidades  para  as  quais existem técnicos  sabedores”.68 Alerta,  no  entanto,  para o

difícil papel do conservador que não sendo especialista em muitos assuntos, é quem tem de

harmonizar  os  meios  e  as  técnicas  à  sua  disposição,  de  forma  a  tomar  as  decisões

adequadas.

Entretanto, em 1955, Cruz de Carvalho mostra as suas capacidades, para além da pintura, e

concebe suportes originais para a exposição do grupo de pintura, que receberam o melhor

acolhimento da direcção, sendo inclusivamente utilizados em iniciativas semelhantes, que

o Museu organizaria posteriormente.

62 In http://area.dgidc.min-edu.pt/inovbasic/edicoes/noe/noe52/dossier6.htm.
63 MANAÇAS, Vitor Manuel Teixeira - Museu Nacional de Arte Antiga: uma leitura da sua história 1911-1962. 

Universidade Nova de Lisboa. 1991. I Volume. p. 8.
64 Ibid., pp. 75-76.
65 Ibid., p. 131.
66 João Couto rubricava a secção Artes Plásticas desta revista portuguesa mensal, fundada em 1938.
67 In Ocidente, Lisboa, Volume LXII, Nº 285, 1962, p. 30.
68 Ibid.
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Fig. 6 | (da esq. para a dir.) Teresa Sousa, Cruz de Carvalho, José Escada e Lourdes Castro. 1955

Fig. 7 | Estudos sobre um tema de pintura. Sala de exposições temporárias do MNAA. 1955
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Cruz de Carvalho refere que esta exposição “Estudos sobre um tema de pintura” realizada

no MNAA, recebeu os maiores elogios da crítica  e grande cobertura da imprensa,  com

reportagens e entrevistas. Na rubrica Letras e Artes do jornal “O Debate” podemos ler uma

crítica arrasadora sobre o Salão da Primavera da SNBA em contraste com a apreciação

feita sobre a exposição do grupo no MNAA. Citando o jornal:

“(…) duas raparigas e dois rapazes, modernos,  desenhando e

pintando com toda a liberdade, foram a obras velhas de séculos

e trataram de as compreender exaustivamente, delas retirando

a lição perene que contêm: a sua estruturação plástica, a sua

linguagem cromática e linear. Em vez de copiarem dando-lhes

geitos caricaturais a atirar para o moderno, os velhos modelos,

como podia verificar-se no Salão da Primavera,  estes jovens

preferiram um trabalho mais árduo, mais difícil, mais profundo,

menos espectacular – mas, por isso mesmo, infinitamente mais

fecundo e mais valioso”.69

Ao mesmo  tempo, o  grupo é convidado,  pelo  pintor António  Araújo,  para inaugurar  a

galeria de arte contemporânea Pórtico, com trabalhos originais de cada um.

Fig. 8 | Convite do grupo para ambas as

exposições. 1955

69 In jornal “O Debate” de 21 de Maio de 1955, p. 5.
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Cruz de Carvalho esteve também a cargo da montagem e do desenho dos expositores que

iriam  permanecer  na  galeria  Pórtico  após  esta  inauguração.  Esse  facto  não  passou

despercebido, e num artigo sobre a inauguração podemos ler que:

“Além do interesse dos trabalhos de cada um dos artistas, era

de  apreciar  o  aspecto  de  conjunto  nesta  exposição,  que  foi

apresentada  de  um  modo  original  no  que  dizia  respeito  à

arrumação dos trabalhos, decoração das salas e aparelhagem

necessária para a exposição, constituída por elementos de ferro

modelado e cavaletes do mesmo material”.70

Fig. 9 | Inauguração da galeria de arte Pórtico. 1955

Fig. 10 | Capa do catálogo da galeria Pórtico. 1955

70 In “a arquitectura portuguesa e cerâmica e edificação”, n.º 8. 1955, p. 31.
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O grupo reuniu diversos trabalhos, livres de qualquer compomisso de tema ou de técnica, e

apresentaram,  em  conjunto,  trabalhos  a  óleo,  aguarela,  guache,  desenho,  linóleo  e

monotipo. Para além de pinturas,  apresentaram também algumas  peças de cerâmica71 e

Cruz de Carvalho expôs ainda mobiliário da sua criação.72

Da mesma forma que acompanhou a mostra de trabalhos no MNAA, o jornal “O Debate”

cobre também a inauguração da Pórtico e entrevista os jovens pintores. À pergunta: “Se

falou no futuro, empregando um acostumarão, pode-se colher a ideia de que atravessamos

um  momento  de  crise?”  (relativamente  à  pintura  não  figurativa),  Cruz  de  Carvalho

responde:

“Não há um ideal colectivo definido como houve em todos os

períodos  distintos  da  história  e  disto  advém  o  artista  sentir

necessidade de se restringir ao essencial, sob pena de se ver em

permanente  desactualização.  Isto  acontece  em todas as  artes

plásticas nomeadamente na arquitectura onde se elimina tudo

quanto não tenha  função efectiva.  A  essência  da pintura  em

todos  os  tempos  é  de  natureza  abstracta,  e  assim  a  pintura

tenderá  naturalmente  para  o  não  figurativo.  Estou,  porém,

convencido  que o processo  aquisitivo  dessa  pureza  essencial

tem de partir de formas naturais: não em cada obra do artista

mas na obra de cada artista. É uma longa e lenta evolução em

que o pintor vai deitando fora o supérfluo, e concentrando cada

vez  mais,  nos  seus  trabalhos  o  mundo  que  o  cerca  e  o  seu

próprio mundo interior”.73

O repórter continua e relembra a Cruz de Carvalho que tem ali exposto mobiliário da sua

autoria, ao que o pintor responde:

“O facto de ter trazido peças por mim desenhadas  em pé de

igualdade com as pinturas não foi uma circunstância ocasional

71 As peças cerâmicas de Cruz de Carvalho foram realizadas no atelier da ceramista Maria Luísa Fragoso (1917-1895), 
esposa do Mestre Escultor João Fragoso (1913-2000).

72 Anexo II, fig. 26, p. 57.
73 In jornal “O Debate” de 21 de Maio de 1955, p. 7.
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e impensada. A decoração (e considero  o mobiliário  como a

parte mais importante da decoração) participa do substractum

comum e essencial, das chamadas artes plásticas.  A utilidade

que acaso possuam e o seu condicionalismo construtivo não se

opõem a um possível valor artístico. Se na arquitectura o valor

mais  característico  é  a  linha  estrutural,  se  na  escultura  é  o

volume e na pintura a cor, na decoração todos têm importância

semelhante,  concorrendo  de  igual  modo  como  valores

expressivos”.74

Fig. 11 | BA-3. Aparador longitudinal. Móveis da Bela Vista. Sicupira e “pau cetim”. 1955

Fig. 12 | Duas cadeiras também apresentadas na galeria Pórtico. Móveis da Bela Vista. 1955

74 In jornal “O Debate” de 21 de Maio de 1955, p. 7.
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As exposições tiveram uma óptima  aceitação pela imprensa,  mas essa mesma cobertura

mediática também trouxe alguns dissabores, pois não caiu bem junto dos velhos Mestres da

Escola, como nos lembrou Cruz de Carvalho.75

Nesta altura, com o negócio também a consumir  muita da atenção do designer,  Cruz de

Carvalho apaixona-se definitivamente pelo trabalho que vai desenvolvendo nas oficinas, e

embrenha-se cada vez mais  nos meandros do projecto e fabrico de mobiliário.  O jovem

empreendedor  não  tinha  ideia  de  como  projectar  uma  fábrica  para  o  terreno  da nova

empresa, com linha de produção e máquinas adequadas, mas entretanto, chega-lhe às mãos

uma  completa  descrição  sobre  o  processo  interno  de  uma  fábrica  de  mobiliário  para

máquinas registadoras Facit, que inspirou o designer no desenho e construção do pavilhão

fabril na Cruz de Popa.

Os primeiros anos na Móveis da Bela Vista não foram fáceis  e o caminho  que Cruz de

Carvalho imaginava para a empresa complicava-se. Nuno Cordovil que partilhava a quota

com Cruz de Carvalho expressa, em 1956, as suas inquietações em duas cartas dirigidas a

Cruz de Carvalho. Nelas afirma  que deverá estar eminente um novo aumento de capital

com possíveis  entradas  de novos sócios,  pois  não  se  vislumbrava  outra solução.  Nuno

refere que lá na fábrica continuam à espera de Cruz de Carvalho para satisfazer uma “série

de fulanos” que querem o seu trabalho. Depois da resposta de José Maria,  Nuno volta a

escrever segunda carta, desta vez, expressando receios e cuidados sobre “como as coisas se

estão encaminhando mal”, mas que se houver desastre capitalista talvez seja um bem, e

que lhes  sirva de lição no princípio  da vida.  Numa postura mais  positiva,  Nuno depois

afirma  que o mal  da empresa  ainda  tem remédio:  “É questão de organização  interna.

Enquanto não houver alguém com experiência no assunto, que ponha a coisa em marcha e

se dedique a ela de alma e coração, nada feito”.76

Pelas  palavras  do  amigo  Nuno  Cordovil,  observa-se  algum  afastamento  de  Cruz  de

Carvalho  das rédeas da gestão diária  da empresa.  Todavia,  talvez  tenham servido  para

estimular  o  designer  para  uma  reflexão  sobre  os problemas  da empresa,  pois  Cruz  de

Carvalho meses depois decide abordar a produção de mobiliário em todas as suas vertentes

e decide reformular a estratégia da firma. Apresenta aos sócios as suas ideias e pensa num

75 Anexo II, figs. 27 e 28, p. 57.
76 Anexo II, figs. 29-31, pp. 58-59.
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nome que dê rosto a esta nova etapa da actividade. Uma das ideias mais importantes, era

dotar a fábrica,  planeada por Cruz de Carvalho, de forma a poder-se colocar em prática

métodos de produção mais rentáveis e económicos e a outra era “diversificar a produção

para se atingir outras camadas de clientes”.77

De facto, a análise de Cruz de Carvalho sobre a sociedade portuguesa “que dividia-se em

estratos mais demarcados”, e que “a cada um correspondia seu poder de compra, seu tipo

e dimensão de casa, suas necessidades específicas, seus preconceitos”, estava correcta.78

Em meados de 1957 é pedido o registo do nome Altamira com a imagem do bisonte das

cavernas em homenagem às grutas de Altamira e ao que estas simbolizam: “o nascimento

de uma nova expressão plástica”.79 Para além da nomenclatura, Cruz de Carvalho desenha

também o logotipo da nova empresa.

Fig. 13 | Cartão de apresentação da empresa desenhado por

Cruz de Carvalho

O designer cria três classes de mobiliário: utilitária, média e de luxo.

A classe I era caracterizada pela simplicidade formal, matérias-primas baratas e capacidade

para formar conjuntos que se pudessem ir “completando à medida das necessidades e das

posses”.80 A sua resolução seria “totalmente de madeira, sobriedade de linhas, rectas ou

curvas, conforme melhor aproveitamento e economia. Peças macissas”.

A classe II “distribuía-se pelos conjuntos de móveis normalmente existentes na habitação

média”.81 Num primeiro rascunho de Cruz de Carvalho observamos ainda “Linhas rectas,

77 In Casa & Decoração nº 40 - O Design e a Indústria do Mobiliário. 1978, p. 44.
78 Ibid.
79 Texto de Cruz de Carvalho intitulado “Móveis de assento em meio século na indústria do mobiliário”.
80 In Casa & Decoração nº 40 - O Design e a Indústria do Mobiliário. 1978, p. 44.
81 Ibid.
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soluções à base de lamelados ou engradados. Adjunção de peças metálicas com função

construtiva”.

Por fim,  a classe III, com formas muito elaboradas e materiais nobres. “Linhas curvas e

peças metálicas num sentido de luxo formal  sem especial  atenção a aproveitamentos”.

Estes modelos contavam com a “colaboração de artistas plásticos para converter certos

elementos de série em peças únicas assinadas”.82

Fig. 14 | Rascunho de Cruz de Carvalho sobre as características formais das 3 classes

82 In Casa & Decoração nº 40 - O Design e a Indústria do Mobiliário. 1978, p. 44.
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Fig. 15 | Cama de casal. Altamira, classe II. Tola e mogno, 1957

Fig. 16 | Maple reclinável. Altamira, classe II. Castanho e tecido, 1957

Fig. 17 | Banco para vestíbulo. Altamira, classe III. Pele e ferro latonado ou bronzeado. 1958
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Fig. 18 | Armário. Altamira, classe III. Nogueira, linóleo e latão polido, 1957

Fig. 19 | Secretária. Altamira, classe III. Nogueira com puxadores de latão polido, 1957

A 21 de Novembro de 1957, dá-se a inauguração da renovada loja da Móveis  da Bela

Vista, que inclui a nova Sala Altamira expondo as peças mais recentes de mobiliário. Neste

evento, “figuram, além do mobiliário de linhas suaves e modernas,  da maior utilidade,

vários trabalhos de pintura de alguns dos nossos artistas. De tudo resulta um ambiente

verdadeiramente  artístico,  francamente  sugestivo,  digno  do  melhor  acolhimento  do

público”.83

83 In Jornal Novidades de 22 de Novembro de 1957. Anexo II, fig. 32, p. 60.
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Na Sala Altamira estavam expostos, em conjunto com o mobiliário, quadros decorativos de

Cruz de Carvalho, Teresa Sousa, António Charrua, Álvaro Perdigão e António Araújo bem

como esculturas  de Hélder  Batista  e  cerâmicas  de Adelaide  Taborda Ramos e Manuel

Cargaleiro.84 A firma Móveis da Bela Vista faz assim a primeira apresentação pública da

Sala  Altamira,  para  exposição  de  móveis  e  artes  plásticas  que,  segundo  o suplemento

semanal  “O  Século  Ilustrado”85,  “sai  dos  moldes  a  que  nos  habituámos  a  ver  (…)

procurando, assim, corresponder às necessidades e possibilidades de todas as pessoas, o

que se nos afigura um programa de raro interesse”.86

Como  já  demos  conta,  as  amizades  de  Cruz  de  Carvalho  em  Azeitão  cruzavam-se

inevitavelmente em dois pontos: as Artes e a Arrábida. Uma dessas amizades era com Lino

António.  Lino  António,  professor  e  director  da  Escola  de  Artes  Decorativas  António

Arroio, era um sujeito muito simpático, e desafiava muitas vezes o amigo José Maria para

o acompanhar em caminhadas e ficarem a pintar na Serra da Arrábida. Cruz de Carvalho

lembra com saudade essas idas à Serra, de cavalete nas mãos e dos ensinamentos de Lino

António sobre Pintura. Porém, predilecção por estilos artísticos específicos foi coisa que

Cruz de Carvalho nunca teve. Gostava de qualquer coisa que “cheirasse a arte”, diz com

humor.87

Quando em 1959, Cruz de Carvalho precisava de uma pessoa para integrar o Gabinete de

Desenho da Altamira, este pergunta a Lino António se, porventura, conhecia algum aluno

da  António  Arroio  com perfil  para  aquela  posição,  que  fosse  bem  comportado  e  que

demonstrasse perícia.

Orlando José com 16 anos na altura e de férias em Évora, recebe uma convocatória para se

apresentar na Escola António Arroio. Quando chega à Escola, dizem-lhe “Ah seu sortudo,

nós temos cá um emprego para si! Vai, faz favor, à Altamira na Rua Viriato Nº23-D e fala

com o Sr.  Cruz de Carvalho”.88 Foi o início  de uma longa colaboração e amizade, que

perdura até hoje.

84 In Jornal Diário de Lisboa de 21 de Novembro de 1957. Anexo II, fig. 32, p. 60.
85 Suplemento semanal do jornal diário matutino “O Século”.
86 In “O Século Ilustrado” de 4 de Janeiro de 1958. Anexo II, fig. 34, p. 61.
87 Anexo IV. p. 231.
88 Ibid., p. 267.
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Orlando José não desilude e demonstra rapidamente as suas capacidades e competências

que trazia de formação (tinha conseguido 2ª melhor exame de aptidão da Escola,  no seu

global)  e  o  seu  trabalho  mostra-se  de  grande  qualidade.  O seu  primeiro  ordenado,  na

Altamira foi de 1.800$00 mensais. Um ordenado bastante bom para a época.89

A primeira tarefa atribuída a Orlando José foi a de refazer um maple, já existente, mas que

era necessário renovar e transformar o desenho para um novo modelo.

Fig. 20 | Maple. Altamira. Estofos em veludo com pés tubulares de aço oxidado, 1957

Já perto do final da década de cinquenta, Cruz de Carvalho é requisitado pela primeira vez

para intervir na recuperação de uma casa de campo antiga, um Solar do século XVIII, em

Ferreira  do Zêzere. Para Cruz de Carvalho, neste tipo de projectos, a acção do designer

deve exercer-se sobre o  interior  e exterior  do edifício  e  tender  a um equilíbrio  entre a

reintegração à traça primitiva dentro de um critério actual e à correcta adaptação aos fins

pretendidos. O designer de interiores deparou-se com um estado de degradação elevado e a

necessitar de um grande restauro e remodelação. Havia um pormenor curioso neste Solar

que saltava  à vista.  Era a  existência  de uma  capela  dentro da casa,  mas  sem qualquer

acesso por dentro. Apenas se acedia pelo exterior. Para este projecto, Cruz de Carvalho

ampliou a casa, que recebeu mais quartos e canalizou a vivência para a parte traseira.90

89 Anexo IV, p. 268.
90 Anexo II, figs. 40 e 41, p. 65.
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Em 1959, Cruz de Carvalho vence,  para a Altamira,  um concurso (ao qual concorreram

também José Espinho, João Alcobia e o arquitecto Alves de Sousa) para a decoração de

todas as salas e dos quartos 1 e 2 da Pousada da Torre da Aeronáutica Militar na Serra da

Estrela.91

Figs. 21 e 22 | Interiores da Pousada da Torre da Aeronáutica Militar. 1959

91 Anexo II, figs. 42 e 43, p. 66.
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A  Altamira  adquire  algum  estatuto  na  sociedade  e  na  inauguração  de  uma  feira  de

mobiliário  na FIL, os responsáveis da empresa, recebem a visita oficial do Presidente da

República Almirante Américo Tomás.92

Fig. 23 | Stand da Altamira, visitado pelo Presidente da República e sua comitiva

Fig. 24 | Carrinho de chá. Altamira. 1957

92 Anexo II, fig. 33, p. 60.
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Após a experiência  positiva no MNAA, em 1955, iniciam-se então paulatinamente mais

colaborações  com museus  e  instituições  culturais.  As  ligações  que  Cruz  de  Carvalho

manteve no meio cultural desde essa exposição começam a dar frutos e o designer desenha

equipamento para exposições e colabora na montagem de duas salas para a exposição de

“Pinturas da Colecção Gulbenkian” no MNAA.

Durante as longas tardes que passavam no MNAA, os estudantes relacionavam-se com o

pessoal e uma das conservadoras com quem Cruz de Carvalho mais se aproxima é Maria

José  de  Mendonça,  que  estagiou  no  MNAA  a  partir  de  1933,  tendo  sido  nomeada

conservadora efectiva em 1944, e via  em Cruz de Carvalho  potencial para colaborar de

forma mais assídua nas actividades do Museu.

Fig. 25 | Cruz de Carvalho em pose, nos jardins do MNAA

53



O Contributo de Cruz de Carvalho para a História do Design em Portugal

2.5. DÉCADA DE 60: A FAMÍLIA

Apesar de tudo, permanecem dentro da Altamira alguns sectores mais problemáticos e é

sempre Cruz de Carvalho quem tem de lutar por explicar aos sócios as suas ideias para a

empresa.  Não era a primeira vez que tal acontecia,  mas em 1961, o designer,  esgotado,

incompatibilizou-se com os sócios,  que não  partilhavam da sua visão  para o  futuro da

Altamira.  No final desse ano, Cruz de Carvalho acaba por bater com a porta, zangado e

decepcionado,  sobretudo  com  Júlio  Cabrita,  que  a  certa  altura  tinha-se  afastado  da

sociedade para começar outros negócios.

O casal José e Teresa Cruz de Carvalho combinam então juntar-se numa nova sociedade

com  o  arquitecto  João  Martinez  Santos  para  constituírem  a  empresa  “O  Traço”,  de

mobiliário e decoração e até já tinham alugado uma loja para o efeito. O designer já tinha

colaborado anteriormente, em alguns projectos com o arquitecto, incluindo o Hotel Vasco

da  Gama  em  Sines.  Para  secretariar  e  tomar  conta  dessa  nova  loja,  Teresa  contrata

Germana Quintanova, que aceita a proposta de trabalhar nesse novo projecto, após muita

ponderação, pois teria de largar o trabalho que já tinha numa Editora.

Teresa Sousa estava grávida do segundo filho, e nove dias após o nascimento deste, ainda

no hospital e na companhia do marido, não se sente bem e morre subitamente, aos 33 anos.

Depois de perder a mãe muito cedo, Cruz de Carvalho agora perdia a sua esposa muito

jovem. Também João Couto assinala com tristeza o facto e escreve na sua rubrica mensal

da revista Ocidente sobre Teresa Sousa, que conhecia bem:

“Era uma artista excepcional, cheia de qualidades, de intuição,

de vontade firme para atingir a meta que tinha em vista”. Para

além  disso,  “esta  rapariga  muito  inteligente  e  sociável  que

tantas  vezes  vi  a  dirigir  manifestações  artísticas  que  tinham

lugar no Pórtico,  galeria  da Rua da Misericórdia,  possuía o

dom de convencer e de arrastar atrás de si  os companheiros

menos  entusiastas  e  menos  animosos”.  Numa  última  frase,  o

director do MNAA conclui que “na força da vida, esta rapariga

que era uma promessa  das mais fortes entre todas as que se
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dedicam à pintura e à gravura na sua expressão moderna, deixa

um vazio difícil de preencher”.93

A  nova  sociedade  fica  obviamente  sem  efeito,  e  consequentemente  Germana  já  não

contava ficar a trabalhar, mas Cruz de Carvalho decidiu manter a palavra dada e manteve o

contrato firmado com Germana, desta feita, para assessorar no atelier de projectos. Com o

contacto diário que estabelece com Germana, Cruz de Carvalho aproxima-se cada vez mais

desta e a relação de ambos naturalmente consolida-se e casam pouco tempo depois.

Cruz  de  Carvalho  não  tinha  por  hábito  cruzar  os  braços  e  apesar  das  tragédias  e

complicações na sua vida, pouco tempo depois, estuda a hipótese de se juntar à Marcenaria

Industrial  e  Artística  Fernando  Alves.  Contudo,  perto  da celebração  do  contrato  entre

ambos, as instalações são encerradas por dívidas fiscais.

Cruz de Carvalho suspende por uns tempos a sua dedicação ao fabrico de móveis  e vai

desenhando  mobiliário  por  encomenda,  sobretudo  para  Instituições,  como  o  Instituto

Português  do  Património  Cultural  (IPPC),  que  tinha  a  responsabilidade  técnica  e

administrativa  pela  maioria  dos  museus  e  palácios  dependentes  do  Estado,  como  por

exemplo,  o Museu dos Coches,  para o qual Cruz de Carvalho  faz um estudo global da

reorganização,  aproveitamento  e  reconversão  dos  espaços  e  sistemas  de  exposição,

desenhando  salas,  galerias,  vitrines  e  suportes,  em  colaboração  com  Maria  José  de

Mendonça.94

O designer,  começa  a  ter maior  presença  no  meio  museográfico  através  da palavra  de

pessoas  influentes,  e  por consequência,  surgem vários convites  para desenhar  e montar

exposições. O designer cria relações de trabalho duradouras e leais.  A razão principal da

longevidade destas ligações deve-se, sobretudo, à qualidade do seu trabalho, mas também

ao seu rigor, nível intelectual e economia de meios.

93 In Ocidente, Lisboa, Volume LXII, Nº 286, 1962, pp. 80-82.
94 Anexo II, figs. 44-51, pp. 67-73.
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Fig. 26 | Museu Nacional dos Coches. Reorganização museográfica do Museu. Lisboa. 1962-1969

Cruz de Carvalho utilizava os recursos disponíveis nas várias instituições para rentabilizar

o processo de montagem e baixar o custo final da empreitada. Conseguia criar interacções

entre museus para aproveitamento de materiais, acessórios e equipamentos levando a uma

redução  no  orçamento  das  exposições,  libertando  até  verbas  para  outras  rubricas  da

exposição. Esta forma de actuar, económica e rara neste meio, chegava ao designer pela

via  mais  inusitada:  o  seu  irmão  Eduardo  Cruz  de  Carvalho  (1923-2000).  Este  foi  o

responsável  pela  introdução do pensamento  ecologista  em Portugal.  Foi o seu colega e

grande amigo, o conceituado arquitecto paisagista português, Gonçalo Ribeiro Telles, que

o afirmou em entrevista.95

Eduardo  esteve  em África  e  depois  na  América,  onde foi  professor  de Agronomia  na

Universidade  da  Califórnia.  Em  conjunto  com  Ribeiro  Telles  trabalharam  para  a

divulgação dos conceitos de ecologia e preservação do ambiente em Portugal e exerceram

95 In 
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/cultura/detalhe/goncalo_ribeiro_telles_distinguido_com_o_nobel_da_arqui
tectura_paisagista.html.
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grande influência no pensamento de José Maria.  O método aplicado pelo designer acaba

por ser o resultado de todas estas influências e vivências sem que se pudesse apontar um

aspecto específico que tenha determinado o seu percurso. Mesmo a nível de movimentos

artísticos, custa-lhe sempre classificar e rotular. Diz que depende da perspectiva com que

se olha, e os "ismos" fazem-lhe impressão. Cruz de Carvalho nunca seguiu uma tendência

mas admite influências.96

Em 1965 entra no Concurso de Valorização Plástica da Ponte Sobre o Tejo, juntamente

com o escultor Hélder Batista, mas não vencem. Este concurso destinava-se a elaborar uma

proposta ornamental para o maciço norte da Ponte. Ambos apostam numa faixa escultórica

de silhuetas adornando  uma  das  frentes do maciço.  Cruz de Carvalho  ainda  guarda na

parede do escritório da sua casa em Azeitão, o modelo realizado para o concurso.

Fig. 27 | Modelo idealizado e produzido por Hélder Batista e Cruz de Carvalho para apresentarem no Concurso de

Valorização Plástica da Ponte Sobre o Tejo. 1965

Neste mesmo ano Cruz de Carvalho vê peças suas de mobiliário da marca Altamira serem

seleccionadas pelo INII para apresentação na I Quinzena de Estética Industrial.97

96 Anexo IV, p. 237.
97 Como complemento desta informação, recomenda-se a consulta de Tese de Doutoramento de Victor Almeida - O 

Design em Portugal, um Tempo e um Modo. FBAUL. 2009.
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J. M. Cruz de Carvalho, agora com 4 filhos, redige um documento de estudo embrionário

para o desenvolvimento de uma nova empresa. Nesse documento verifica que se nota um

“desaparecimento gradual do artesanato ligado ao mobiliário”. No sentido contrário, o

designer,  vê  o  meio  turístico  e hoteleiro  em crescimento,  significando  que o  mercado

parece ilimitado “a quem conseguir demover as dificuldades que a indústria apresenta”.

Sempre muito directo e realista, Cruz de Carvalho afirma que “o mercado interno é mais

receptivo à produção do tipo artesanal, pelo que as grandes séries,  de maior interesse

económico, só teriam viabilidade com o escoamento assegurado para o exterior”. De olho

na exportação, desde muito cedo, o designer prevê com anos de antecedência a direcção

que a empresa iria seguir.98

Cruz de Carvalho inicia também uma nova colaboração com o arquitecto Manuel Martins

Garrido, um dos seus amigos que frequentava, nos tempos de faculdade, o Café Latino em

Campo de Ourique. O arquitecto Garrido, para além de gerir o seu próprio atelier privado,

era Chefe  da 3ª  BTDGA.99 Cruz de Carvalho  colabora  em projectos com o arquitecto

Garrido, e  a  relação  de ambos,  quer  pessoal,  quer  profissional  torna-se muito  boa.  Na

Brigada, o designer projecta equipamento para Lares, Abrigos, Residências e Internatos.

Este é  um período  bastante  preenchido  na  carreira  de  Cruz  de Carvalho,  mesmo  sem

ligação a nenhuma empresa de mobiliário. Ao mesmo tempo que a família  cresce e exige

um maior suporte financeiro, também cresce a dedicação do designer a novos projectos.

Um desses projectos é para a Companhia Nacional de Navegação, decorando e desenhando

mobiliário  para o Gabinete do Vice-Presidente em 1965. O projecto engloba várias peças

de mobiliário desde a secretária até às molduras e candeeiros.100

Em 1966, Cruz de Carvalho  enceta as primeiras  negociações,  para a  fundação da nova

empresa de fabrico de mobiliário, novamente com Júlio Cabrita, que tinha reaparecido com

vontade de abraçar um novo projecto. Este conhecia João David da Silva Ferreira que tinha

a  sua  própria  marcenaria,  a  Jodav.  A  convite  de Cabrita,  Cruz  de Carvalho  visitou  as

instalações da Jodav. Nesta altura da criação da nova empresa, o designer já  tem ideias

diferentes, daquelas que implementou na Altamira, sobre como montar uma fábrica, mais

rentável e produtiva. Para além disso, contratam os serviços de uma empresa especializada,

98 Anexo II, fig. 52, p. 74.
99 A existência destas Brigadas, criadas por Salazar, era comum nesta época, para assistir aos mais necessitados.
100Anexo II, figs. 53-61, pp. 75-82.
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que envia um perito em montagem de fábricas para aconselhar e dar pareceres. Veio depois

a Portugal mais  vezes,  com o intuito de supervisionar  a montagem da futura fábrica da

Interforma em Gondomar.

A 23 de Novembro de 1966, João David dá conta, numa carta dirigida a Cruz de Carvalho,

dos seus preparativos para a viagem de trabalho, com o intuito de observar  máquinas  e

fábricas  de mobiliário.  A equipa  segue no  carro de Cruz de Carvalho  e parte  a  26 de

Novembro, um sábado, contando demorar cerca de vinte dias a completar a jornada.101

Fig. 28 | Num intervalo para descanso, Cruz de Carvalho fotografa o momento. À direita, de costas, João David da Silva

Ferreira. 1966

A viagem  corre  bem  e  todos  se  apercebem  do  tipo  de  máquinas  necessárias  para  a

implementação do circuito produtivo. Cruz de Carvalho projecta as instalações fabris e a

organização  interna  da  empresa.  No  planeamento,  não  foram  aplicadas  as  ideias

“Bauhausianas”.  Cruz de Carvalho,  procurou explorar  a  perspectiva  da  organização  da

produção.  Estavam interessados  em fazer  algo  que  produzisse  bem e  barato.  Não  tão

revolucionário mas mais eficaz em termos práticos.

101Como complemento desta informação, recomenda-se a consulta da Dissertação de Mestrado de Ana Luísa Lourenço 
Nunes - Altamira e Interforma. IADE. 2007.
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Para a equipa de design da Interforma, Cruz de Carvalho sabe quem chamar. Orlando José

ainda se lembra do telefonema do amigo Cruz de Carvalho: “Orlando eu estou a fundar

uma nova empresa, uma coisa boa, uma coisa em grande, e quero-o a trabalhar comigo”.

Orlando  nem pensou  duas  vezes,  e  entrou na  Interforma  em Agosto  de  1968,  para  o

gabinete de Cruz de Carvalho  na Avenida  Casal Ribeiro.102 Juntos,  mais  uma vez,  vão

encetar uma jornada repleta de sucesso.

No  entanto,  Orlando  recorda-nos  como,  a  Interforma,  ao  contrário  do  que  se  pensa,

“começou por ser uma fábrica de mobiliário clássico onde se faziam cópias autorizadas

de móveis de museus ou fundações”. Nomeadamente, mobiliário D. José, peças altamente

trabalhadas em talha,  em madeiras muito nobres. Para se obter a autorização de fabrico

destes  móveis,  tinham  de  se  modificar  ligeiramente  as  dimensões,  para  nunca,  em

circunstância alguma, se confundir com a peça original.103

Fig. 29 | Folheto de apresentação da Interforma, frente e verso. 1970

102Anexo IV, p. 270.
103Ibid.
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Esta situação curiosa explica-se pela presença de João David Ferreira  na sociedade, que

estava nesse ramo de negócio e convinha-lhe manter a produção desse tipo de actividade.

Porém, Cruz de Carvalho tinha outros planos, e os sócios concordam em manter ambas as

actividades em paralelo.

Outra das colaboradoras do gabinete de design foi Amaryllis de Smet Figueira. A designer

conheceu a Interforma no dia de inauguração da nova loja em Lisboa. O pai de Amaryllis

tinha sido convidado e levou a filha que ficou encantada com a nova abordagem das linhas

contemporâneas expostas, muito diferentes das linhas de Luís XV a que estava habituada a

estudar  durante  o  curso  na  Fundação  Ricardo  Espírito  Santo.  O  seu  interesse  pelo

mobiliário  moderno  levou-a  a  procurar  saber  se  seria  possível  fazer  ali  um  estágio.

Conseguiu  uma entrevista  e  ficou  à experiência,  junto  de Cruz  de Carvalho  que  era o

responsável pelo departamento de desenho da empresa,  e também de Orlando José com

quem aprendeu muito sobretudo na parte de desenho de estirador.104

No início de 1969, a revista Casa & Decoração dá conta da melhoria de nível nas lojas de

mobiliário  em Lisboa,  para  então  destacar  nesse  lote,  o  estabelecimento  comercial  da

Interforma  de  “características  invulgares  e  que  consideramos  ter  interesse  em  ser

conhecido”, focando depois o autor do projecto dizendo que este:

“Conseguiu realizar uma obra muito equilibrada, conjugando

uma certa ousadia de  formas com uma  distribuição  racional

dos espaços.  As salas de exposição de mobiliário  são vastas,

bem  iluminadas,  com  a  possibilidade  de  formar  recantos

independentes sempre que necessário”.105

Um dos aspectos mais interessantes da loja é a integração de uma galeria de arte, facto que

o artigo da revista não deixa de assinalar também.106

104Anexo IV, p. 207.
105In Casa & Decoração nº 5, 1969, p. 10.
106Anexo II, figs. 62-67, pp. 83-88.
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Fig. 30 | Entrada da loja da Interforma em Lisboa.

Revista Casa & Decoração nº 5. 1969

Fig. 31 | Planta da entrada da loja da

Interforma em Lisboa
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A  Interforma,  no  intuito  de  contribuir  para  o  desenvolvimento  das  artes  plásticas  e

decorativas  e  da  sua  integração  no  arranjo  de  interiores,  propunha-se  promover  várias

exposições,  mantendo as despesas relativas a convites e montagem das mesmas por sua

conta. Na Galeria  Interforma, foram organizadas várias exposições, nomeadamente as de

Hélder Batista, Isabel Laginhas,  Dorita de Castel-Branco, Bertino, Álvaro Perdigão, João

Fragoso e Figueiredo Sobral, Francisco Relógio, Tomás Mateus, Carlos Lança, Gordillo  e

a Exposição Anual do IV Concurso Escolar de Pintura e Desenho “Cisne” em 1971.107

No  gabinete  de  design,  Orlando  assegurava  a  vertente  industrial  dos  desenhos  de

mobiliário enquanto Amaryllis dava atenção aos clientes que procuravam a Interforma com

necessidades de mobiliário específico e de projecto de adaptação aos seus interiores. Cruz

de Carvalho era a pessoa que imaginava, e que se debruçava em todos os assuntos relativos

ao  design,  e  era  o  Orlando  que  depois  passava  para  o  desenho  rigoroso  necessário  à

manufactura.  Orlando  José diz  que a filosofia  IKEA,  de hoje  em dia,  faz-lhe  recordar

muito o pensamento da Interforma daquela altura. Orlando José afirma que: “Quase que se

poderia dizer que, na Interforma, o desenho do mobiliário começava na embalagem”.108

A forma de trabalhar da equipa era muito expedita. Cruz de Carvalho fazia um primeiro

esboço muito simples com medidas muito gerais, e dava muita liberdade a Orlando para

depois desenvolver a ideia.

Para os projectos de interiores da Interforma, a equipa mantinha uma lista de processos dos

clientes que os procuravam para realizar  obras específicas.  Desse registo, destacamos o

Museu Nacional dos Coches, Biblioteca Nacional, Fundação Cupertino de Miranda, Maria

José de Mendonça,  António  Araújo,  António  Apletton Figueira,  arquitecto Jorge Pinto,

Realimo, Traviata, Império e Hospital da CUF.109

Durante este período, o designer não pára de colaborar noutros projectos. Surgem cada vez

mais trabalhos de equipamento para museus, sobretudo para o MNAA, mas também para

privados.  Cruz  de  Carvalho  não  tem  mãos  a  medir,  tantas  são  as  solicitações.  As

responsabilidades,  à  medida  que o tempo  passa,  vão aumentando, quer no  trabalho,  na

medida em que passa a conceber e renovar salas inteiras de museus, quer em casa, pois a

prole vai aumentando para seis.

107Anexo II, fig. 70, p. 89.
108Anexo IV, p. 270.
109Anexo II, fig. 71, p. 90.
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No final da década de 60, e com a família  mais numerosa, tornava-se necessário ampliar a

casa de campo em Vila Nogueira de Azeitão. Cruz de Carvalho chama a si o projecto e

aproveita para implementar as suas ideias com toda a liberdade.110

Fig. 32 | Alçado poente da casa de campo em Azeitão

Cruz de Carvalho projecta também os interiores no enorme pavilhão da sede da Indústrias

Lever Portuguesa, Lda., em Sacavém.  Para o Museu de São Roque, é pedido a Cruz de

Carvalho  que  conceba  material  de  exposição,  nomeadamente  plintos  para  vitrines  e

suspensões metálicas.111

Em 1968, é adjudicado ao designer um projecto de realização de obras de adaptação de um

espaço já  existente,  a  um estabelecimento  destinado  a restaurante e  snack-bar.  Seria  o

projecto  do  Restaurante  António,  na  rua  Tomás  Ribeiro,  cujo  dono,  António  Oliveira

conhecia  Cruz  de  Carvalho  da  Rua  Viriato,  dos tempos  em que  este  lá  vivia  quando

trabalhava na Altamira. Após a conclusão das obras, surge, na revista Casa & Decoração,

um artigo sobre o novo Restaurante António. Nesse texto referem a estreita colaboração

que  existiu  entre  o  proprietário  e  o  decorador,  “sendo  este,  ao  contrário  do  que

normalmente acontece, um dos primeiros técnicos chamados para o estudo da obra. Esta

situação permitiu-lhe encontrar uma solução decorativa extremamente económica”.112 De

facto, nesta proposta, o designer não se limitou a enfeitar o tecto, mas sim a encontrar uma

110Anexo II, figs. 72-75, pp. 91-92.
111Anexo II, figs. 76 e 77, pp. 93-94.
112In Casa & Decoração nº 8, 1970, p. 12.
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solução  formal  que  fosse  ao  encontro  das  necessidades  estruturais  e  funcionais  do

conjunto.

Consegue-se assim, subtilmente como era do interesse do proprietário, incluir no tecto as

condutas de ar condicionado, a iluminação indirecta e as vigas de suporte estrutural. A obra

incluiu  o  desaterro  de  uma  cave  para  instalação  dos  serviços  (cozinha,  lavandaria,

escritório, ar condicionado, sanitários), ficando o piso térreo liberto para dispor as mesas.113

Fig. 33 | Vista de corte do tecto. Revista Casa & Decoração nº 8. 1970

Fig. 34 | Esboço do tecto desenhado por Cruz de Carvalho. Restaurante António. 1968

113Anexo II, figs. 78-80, pp. 95-96.

65



O Contributo de Cruz de Carvalho para a História do Design em Portugal

Fig. 35 | Tecto com iluminação e difusores de climatização. Restaurante António. 1969

Em 1969, o  designer  fica  a  cargo de desenhar  e  montar  a  exposição  dos Tesouros da

Biblioteca Nacional, incluindo material para exposições temporárias.114

Fig. 36 | Exposição Tesouros da Biblioteca Nacional. 1969

114Anexo II, figs. 81-84, pp. 97-98.

66



Dissertação de Mestrado em Design de Equipamento - FBAUL

As relações entre os conservadores dos museus e os profissionais  que colaboravam na

realização  das  exposições  começam  a  melhorar  em Portugal.  O  primeiro  sinal  dessa

convergência tinha sido dado anos antes, na Exposição Evocativa da Rainha D. Leonor em

Lisboa,  em 1958,  no  Convento  de  Nossa  Senhora  da  Madre  de  Deus,  em Xabregas.

Responsáveis da programação desse evento foram Maria José de Mendonça, Maria Teresa

Gomes Ferreira e Artur Nobre de Gusmão, e na parte museográfica Conceição e Silva, José

Santa-Rita, Manuel Santiago Pinto e Manuel Rodrigues.115

Embora não fosse de carácter permanente, foi o primeiro ponto de referência significativo

para experiências museográficas posteriores, onde se inclui a Sala Calouste Gulbenkian do

MNAA, inaugurada em 1970, quando era directora desse Museu, Maria José de Mendonça.

Esta seria a primeira modificação na programação das galerias do Museu, depois da saída

de João Couto.116 A cargo do desenvolvimento da Sala dedicada às doações de Calouste

Gulbenkian, fica Cruz de Carvalho, que nesta altura já contava com a plena confiança da

directora.117

Fig. 37 | Sala Calouste Gulbenkian. 1970

115MANAÇAS, Vitor Manuel Teixeira - Museu Nacional de Arte Antiga: uma leitura da sua história 1911-1962. 
Universidade Nova de Lisboa. I Volume. 1991, p. 134.

116Ibid., p. 135.
117Anexo II, fig. 85, p. 99.
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Fig. 38 | Torso. Sala Calouste Gulbenkian. 1970

Fig. 39 | Esboço e estudo do suporte para torso. 1969
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2.6. DÉCADA DE 70: O DESIGN EM SÉRIE

A Interforma vai aumentando de capital, ano após ano, e em Março de 1971 apresenta-se

como empresa promotora da 1ª Exposição de Design Português. Na verdade, foi uma acção

concertada entre João Constantino, jornalista especializado em design, e Cruz de Carvalho.

Ambos travaram amizade, a partir de uma entrevista feita a Cruz de Carvalho, para uma

revista na qual João Constantino colaborava, e depois por várias conversas que iam tendo,

acabaram sendo cúmplices no mote desta Exposição.118 J. M. Cruz de Carvalho não podia

dedicar-se  a  fundo  na  organização  de um projecto dessa envergadura.  Havia,  contudo,

interesse  das  duas  partes,  por  isso  decidiram  pesquisar  sobre  as  potencialidades  da

iniciativa. Como observaram que já existia em Portugal “matéria-prima” de qualidade que

merecia ser apresentada ao público,  entraram em contacto com o INII, que por sua vez

consegue o patrocínio  do Fundo  de Fomento de Exportação e da Associação Industrial

Portuguesa (AIP) levando o projecto para a frente, ganhando vida própria e tendo muito

impacto.

Nesta altura falava-se ainda  de  Industrial  Design para caracterizar o design apoiado na

indústria  e  foi  assim  que  foi  apresentado  nesta  exposição,  que  abrangia  “ramos  de

produção industrial  tão diversos como o mobiliário (desde  o estirador  do desenho ao

mobiliário escolar infantil), o equipamento doméstico, a cerâmica, o vidro, o equipamento

eléctrico e as artes gráficas”.119

Estiveram  representados  50  designers  portugueses,  com cerca  de  200  peças.  Cruz  de

Carvalho participa com a mesa-cadeira para crianças MX-1, o maple sem braços CV-2, a

cadeira CA-3120, o aparador componível AP-1, o beliche CH-1, o maple componível MA-3

e elementos componíveis EL-1.

118Como complemento desta informação, recomenda-se a consulta da Dissertação de Mestrado de Ana Sofia Marques 
Encarnado intitulada “Interiores Domésticos e Mobiliário Social no Contexto Português” da FBAUL. 2011, p. 120.

119Catálogo da 1ª exposição de design português. 1971.
120Anexo II, fig. 86, p. 100.
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Fig. 40 | Maple CV-1 e CV-2. Catálogo Interforma. Arquivo de Orlando José

Fig. 41 | Aparador componível AP-1, do catálogo da Interforma. Arquivo de Orlando José
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Os sócios entram em divergência  de opinião  em relação  ao futuro da sociedade, e em

particular,  Cruz de Carvalho  preocupa-se em manter estáveis  as forças de equilíbrio  na

empresa, enquanto que João David pretende aumentar a sua participação. O designer, tem

dificuldade em convencer os sócios e em 1972, cede metade da sua quota na Interforma, ao

sócio João David da Silva Ferreira.121

O que vale a Cruz de Carvalho é a sua continuidade em diversos projectos de intervenção

museográfica.  Não  só  lhe  traz benefícios  financeiros  extra,  como também o  enriquece

intelectualmente.  Aproveita estes projectos para estimular  a criatividade e aplicar alguns

experimentalismos.  É-lhe  comissionado  o  projecto  do  Museu  de  Etnografia  da  Junta

Distrital de Lisboa (JDL), para ser construído em Vila Franca de Xira.122

Projecta ainda a exposição  Silhuetas da Baronesa von Maydell  no MNAA,  desenhando

suportes para os desenhos da baronesa que depois irão  ser utilizados em muitas outras

exposições do Museu.

Fig. 42 | Exposição Silhuetas da Baronesa von Maydell no MNAA. 1971

121In Diário do Governo de 25 de Novembro de 1972, III Série – Número 275.
122Anexo II, figs. 87-91, pp. 100-104.
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Em 1972, Cruz de Carvalho continua os seus projectos de colaboração com o MNAA, e

monta  duas  exposições  sobre  restauro  de  obras  de  arte.  Uma  no  Instituto  José  de

Figueiredo (IJF), que é um espaço contíguo ao MNAA dedicado ao restauro e tratamento

de obras de arte e outra nesse Museu intitulada “Sobre o Restauro do Quadro Tentações de

Santo Antão de Jheronymus  Bosch”.123 O restauro dessa obra,  pertencente ao acervo do

MNAA, foi realizado no IJF.

Fig. 43 | Esboço de uma das composições para a exposição do quadro de Jheronymus Bosch. 1972

Fig. 44 | Sobre o Restauro do Quadro Tentações de Santo Antão de Jheronymus Bosch. Arquivo fotográfico do MNAA.

1972

123Anexo II, figs. 92-94, p. 104-105.

72



Dissertação de Mestrado em Design de Equipamento - FBAUL

As iniciativas dos organismos oficiais, começam a multiplicar-se e uma delas é um Curso

de Design de Mobiliário  integrado no  congresso  da  Design and Industries  Association

(DIA), nas instalações da AIP. O curso traz a Portugal David William Pye (1914-1993),

professor na  The Royal College of Art,  para supervisionar  os trabalhos,  essencialmente,

sobre  “os  fundamentos  do  design  de  mobiliário”,  “a  manufactura,  a  qualidade  e  o

acabamento” e “o design de mobiliário  no futuro”, o que contribuiu  para sedimentar as

bases junto dos profissionais portugueses.124

Para além do curso integrado no congresso da DIA, foi organizada uma discussão sobre

design  junto  de  alguns  especialistas  convidados.  Nessa  reunião,  o  Presidente  da  DIA,

Roger  Falk  atribuiu  aos  designers  a  responsabilidade  de  serem  “a  consciência  da

comunidade”  e  de  incutirem  nos  industriais  a  necessidade  de  produzirem  objectos

respeitadores do meio ambiente e de melhorarem a qualidade de vida das pessoas.125

As exposições,  workshops e cursos de design em Portugal, foram importantes até para a

troca de impressões  entre os designers  que trabalhavam em colaboração  com empresas

diferentes e assim puderam cruzar conhecimento e ideias.

Fig. 45 | Sala dos Retratos da AIP enquanto decorria o Curso de Design de Mobiliário

124Anexo II, fig. 95, p. 105.
125ALMEIDA, Victor Manuel Marinho de - O Design em Portugal, um Tempo e um Modo. Lisboa. 2009, p. 302.
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Em 1973, Cruz de Carvalho avisa Orlando José para a possibilidade de este ser destacado

para a fábrica em Gondomar, e que em breve a administração iria falar com ele sobre isso.

Estavam  a  pensar  em  extinguir  o  Gabinete  na  Casal  Ribeiro.  Cruz  de  Carvalho  já

demonstrava alguma insatisfação com o equilíbrio  da empresa e por isso estava de saída

para fundar o atelier Risco, com Daciano da Costa e a Império. Amaryllis  também integra

o novo atelier,  enquanto que Orlando permanece na Interforma,  agora destacado para o

Gabinete de Estudos e Projectos em Gondomar.

A companhia de seguros Império já detinha uma posição na Interforma e com a criação do

atelier Risco (também participada pela Império) surgiu naturalmente o convite a Cruz de

Carvalho  para  uma  colaboração  nesse  atelier,  mas  Cruz  de  Carvalho  não  queria

permanecer nas duas simultaneamente. Fica decidido que o designer iria  colaborar com a

Interforma, mas através do Risco.

No início  de 1974, realiza-se a exposição “O Trajo Civil em Portugal”126 no MNAA, por

iniciativa  da  então  directora,  Maria  José  de  Mendonça  e  sob a  orientação  de  Natália

Correia Guedes e Victor Pavão dos Santos. Esta mostra irá dar origem à criação do Museu

Nacional  do  Traje,  museu  com o qual,  por  sua  vez,  o  designer  irá  também colaborar

assiduamente.

Fig. 46 | O Trajo Civil em Portugal, no MNAA. Arquivo fotográfico do MNAA. 1974

126Anexo II, figs. 96-99, pp. 106-107.
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Neste  ano  dá-se  a  Revolução  de  Abril,  e  embora  este  movimento  implicasse  muitas

mudanças na sociedade, no plano museológico a situação permanecia estável, continuando

Cruz de Carvalho, a preparar a montagem de várias exposições.

Apesar de integrado no Risco, o designer é frequentemente requisitado pela Império, para

assistir  e prestar apoio intenso na Interforma, até que decidem ambas as partes que seria

mais vantajoso se Cruz de Carvalho prestasse serviço exclusivo directo com a empresa de

fabrico de mobiliário.  Sendo assim,  o designer  desvincula-se do Risco para assinar  um

contrato válido por cinco anos, que estabelece os termos da parceria.

Cruz de Carvalho  está  satisfeito,  pois  o contrato celebrado concede algumas  regalias  e

benefícios,  que contribuem para um envolvimento maior com a marca,  bem como para

uma evolução no design dos produtos. O Grupo Império tinha entrado em força no ramo do

mobiliário  e assumia  uma nova filosofia  de acção onde imperava o mobiliário  moderno,

contentorizado,  em massa,  filosofia  essa,  que  se  assemelhava  muito  ao  que  Cruz  de

Carvalho, desde sempre, pretendia.

Outra condição importante e imposta por Cruz de Carvalho  para aceitar o contrato, era

poder continuar a trabalhar em projectos museográficos, ou outros, desde que não fossem

concorrenciais, situação que a Interforma aceitou.

Agora  havia  que  elaborar  linhas  de  mobiliário  consistentes  e  coerentes,  funcionais  e

simples de fabricar. Cruz de Carvalho constrói a nova filosofia que irá catapultar o nome

da Interforma dentro e fora do país. Orlando José vai viver para Espinho e passa a trabalhar

no atelier  na fábrica da Interforma em Gondomar,  sendo o interlocutor de confiança de

Cruz de Carvalho na manufactura das peças de mobiliário, e no acompanhamento diário do

processo fabril.

A Interforma aposta na publicidade em revistas da especialidade e surgem anúncios em

diversas publicações, sempre diferentes e com toques personalizados. Os filhos de Cruz de

Carvalho surgem nos catálogos de promoção dos móveis para crianças da Interforma.127

127Anexo II, figs. 100 e 101, pp. 108-109.
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Fig. 47 | Mobiliário para crianças, com os filhos de Cruz de Carvalho, José e Ana Teresa. Catálogo Interforma

A equipa de design participava nos décors para as sessões fotográficas da Interforma e as

fotos eram tiradas  no  showroom da loja  por  profissionais  como Gustavo  Leitão.  Este,

junta-se a um grupo constituído pelos designers Lélia Loureiro, João Constantino e Cruz de

Carvalho que se propunham a colaborar com todas as indústrias e departamentos federais e

estaduais brasileiras, no estudo e solução de todos os problemas de design.

O grupo pluridisciplinar  pretendia  apoiar  o desenvolvimento  industrial  e  da construção

pelo  apuramento  do  design  e  melhoramento  dos  sistemas  de  produção,  actuando  nas

unidades fabris existentes, e fomentar a construção de complexos turísticos e a criação de

estruturas  industriais.  A  equipa  apresentou  as  suas  ideias  à  Sudene128 inclusivamente

sugerindo uma exposição semelhante à da 1ª exposição de design português como uma

forma de iniciar a parceria.

Porém,  a  diligência  dos autores da proposta não  teve o seguimento  desejado  e a  ideia

perdeu-se,  mas não definitivamente.  Cruz de Carvalho recebe a notícia,  por uma pessoa

128A Sudene, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, foi um organismo criado para desenvolver a região 
Nordeste do Brasil.
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amiga, de que havia a possibilidade de integrar um projecto de reabilitação de um convento

no Recife. O designer decide visitar a cidade e conhecer a proposta no seu detalhe.

Por  esta  altura  visita  também  o  Canadá,  e  é  convidado  pelo  Módulo  de  Design  da

Université  du  Québec  à  Montréal  (UQÀM) a  organizar  um curso  de  arquitectura  de

interiores.  Cruz de Carvalho  gosta  da  ideia,  mas  diz  que  primeiro  teria  de  cumprir  o

compromisso  estabelecido  no  Brasil  para  tomar  conhecimento  do  projecto  que  lhe

propunham. Só depois poderia dar uma resposta definitiva.

Quando chega ao Brasil,  Cruz de Carvalho é muito bem recebido pelas Irmãs Doroteias,

mas recebe a notícia de que a recuperação do mosteiro em Olinda não tem o financiamento

esperado. De qualquer maneira a Directora-Presidente da Fundação Centro Educativo de

Comunicação Social do Nordeste (CECOSNE), Armia Escobar Duarte assegura Cruz de

Carvalho que há muitos outros projectos a necessitar da sua colaboração. De todos os que

lhe são apresentados, o designer opta por dar assistência ao Projecto de Desenvolvimento

Integrado de Quipapá.

O projecto  envolve  a  recuperação  do  conjunto  das  habitações  numa  fazenda  chamada

Engenho  Três  Marias,  que  a  CECOSNE  adquiriu  em  1974,  com  o  intuito  de  ali

desenvolver  instalações  educativas  e  culturais,  como  um Hotel/Fazenda  e  uma  Quinta

Cultural. “Tendo por pano de fundo o belo aqueduto de tijolo que leva água à grande roda

do Engenho e como limite  oposto o rio  cujo leito  se alargará para formar um amplo

espelho de águas correntes, este espaço vai ter múltiplas aplicações”.129

O antigo engenho era utilizado para a produção de aguardente de cana, cachaça. Cruz de

Carvalho ficou muito entusiasmado com este projecto. Este projecto demorou cerca de 5

anos, e implicou muitas estadias prolongadas fora de Portugal e a uma gestão cuidada do

calendário  de obras em execução. Cruz de Carvalho  trocou imensas  cartas com Madre

Escobar durante esse período para assegurar o acompanhamento e evolução do projecto.

Nessa  altura,  Cruz  de Carvalho  tinha  um óptimo  contrato  com a  Interforma,  que  não

condicionava as viagens que o designer necessitasse de fazer ao estrangeiro.

Cruz de Carvalho, ao longo deste tempo em que vai prestar assistência,  ora através das

visitas que faz pessoalmente - foram cinco - ora através das muitas dezenas de cartas que

129In Casa & Decoração, nº 45. 1978, p. 35.
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escreve,  cria  laços  de  amizade  muito  fortes,  como  podemos  constatar  numa  carta

dactilografada, numa pequena folha de papel, pela Madre Carvalhinho.130

Mas  em  Portugal,  Cruz  de  Carvalho  depara-se  com  novos  problemas.  A  situação

complicou-se, devido a uma torrente de nacionalizações e expropriações e o IPE passou a

administrar as empresas nacionalizadas, retirando a posição à Império.

A Interforma passou então a ser gerida gradualmente pelo IPE, por gestores públicos, sem

formação nem sensibilidade para a filosofia adoptada pela empresa, baseada em princípios

de design, e que até então tinha dado frutos.

Os preparativos para uma nova linha de mobiliário já estavam em andamento e a estratégia

do gabinete mantém-se. A empresa tem estrutura e solidez para se aguentar, e, durante três

anos, desenvolve o estudo, os testes e os protótipos para a nova linha.

Impulsionado  pelos  ventos  da  democracia,  emerge  um  movimento  associativo  de

designers, a Associação Portuguesa de Designers (APD), na qual Cruz de Carvalho é um

dos primeiros associados, tal como Amaryllis.

Dá-se a criação do Museu Nacional do Traje (MNT), e Cruz de Carvalho é frequentemente

solicitado a colaborar na montagem de exposições para o Museu.

Em Dezembro de 1976 é criado o Museu Nacional do Traje (MNT) e abre as suas portas

ao  público  em  Julho  de  1977,  sob  a  direcção  de  Natália  Correia  Guedes  que

frequentemente solicita  a colaboração de Cruz de Carvalho  na montagem de exposições

para  o  Museu.  Quando  este  preparava  uma  ida  a  Madrid  para  a  Mostra  de  Cultura

Portuguesa,  fala  com o pessoal da oficina  e chega à conclusão de que os elementos da

equipa das oficinas do Museu do Traje estavam a receber muito pouco para a qualidade de

trabalho que apresentavam e dirigiu-se à Directora, Natália Correia Guedes, com quem já

tinha alguma confiança, para dar-lhe conta disso. Mais tarde, como nos contou Casimiro de

Abreu, funcionário do Museu, a conversa tinha surtido efeito e o pessoal foi aumentado.

Os homens ficaram reconhecidos a Cruz de Carvalho.131

Este foi o começo de uma grande amizade e companheirismo entre Cruz de Carvalho  e

Casimiro de Abreu, que juntos, colocaram de pé inúmeras exposições pelo País fora.

130Anexo II, fig. 102, p. 110.
131Anexo IV, p. 255.
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A 21 de Junho de 1977, Cruz de Carvalho dá uma palestra na Escola Secundária de Soares

dos  Reis  sobre  a  Interforma.  Com ele  seguem  Orlando  José  como  responsável  pelo

Gabinete de Desenho da Interforma e o Mestre Artur Ferreira como colaborador de longa

experiência no sector do mobiliário  e professor naquela escola. Cruz de Carvalho afirma

que em conjunto podem dar uma ideia mais concreta sobre como se trabalha na empresa,

desde a concepção dos modelos e os princípios básicos que a informam, até à execução das

séries com os problemas inerentes.132

O designer  afirma  que a primeira  ideia  é lançada ao papel duma maneira muito livre  e

despreocupada, e a partir dali é depois desenvolvida.

Cruz de Carvalho  informa que na Interforma se considera como principal finalidade do

mobiliário, contribuir para a mais cómoda realização das funções fisiológicas do homem e

também para o eficiente desempenho  de numerosas tarefas.  Para além disso,  o designer

alerta para um dos aspectos que sempre teve em conta no desenvolvimento dum projecto: a

situação social e o nível económico conformam o modo de viver das pessoas.

A habitação acessível  ao nível  médio  tem cada vez menos divisões e divisões cada vez

menores, e por este motivo as pessoas são obrigadas a utilizar um só compartimento para

vários fins. Levadas por esta circunstância acumulam num só espaço peças de mobiliário

que noutros tempos se distribuíam por diversas salas, cada qual com sua função definida e

exclusiva.

Segundo Cruz de Carvalho, os fabricantes menos atentos e impelidos pela inércia da rotina

há  muito  adquirida  continuam  a  produzir  mobília  de  quarto,  de  salas  de  jantar,  de

escritório, etc., alheadas das verdadeiras exigências da habitação actual.

O designer informa os presentes de que a nova linha que vai ser em breve apresentada ao

público é mais um passo nesse sentido, e que os elementos contentores são constituídos por

painéis  normalizados  que permitem inúmeras  combinações  e  tanto podem formar  uma

cómoda  ou  um  aparador,  como  um  guarda-fato  ou  uma  estante,  como  tudo  isso

simultaneamente.  Da mesma forma se procurou assegurar às restantes peças uma grande

versatilidade de utilização e facilidade de conjugação.133

132Apontamentos escritos de Cruz de Carvalho. 1977.
133Ibid.

79



O Contributo de Cruz de Carvalho para a História do Design em Portugal

Agora, o designer sugere uma entrada nos aspectos técnicos da actividade da empresa. Em

jeito  introdutório,  e  baseando-se  na  sua  formação  artística,  afirma  que  “talvez  por

interferência da filosofia medieval que identificava a plenitude da beleza e da verdade

num único ser absoluto e perfeito, continua-se hoje a considerar a verdade, para além de

qualquer sentido moral, como um valor estético de grande relevância”.134

Por  essa  razão,  declara  Cruz de Carvalho,  que tem recusado,  tanto quanto  possível,  o

recurso às imitações e a servir “gato por lebre”.

Cruz de Carvalho pensa que os produtos industriais que visam substituir outros materiais,

não  deviam  tentar  reproduzir  essas  características,  mas  antes  procurar  orientar-se  na

“busca de uma expressão própria e nova, como novos são eles também”. E ressalva que se

algum dia  tiver  necessidade  de utilizar  qualquer  produto artificial,  não  irá  aplicar  um

padrão  que  imite  o  natural,  pois  “sabemos  de antemão  que o toque,  a  variedade  e a

riqueza da vergada, a qualidade, enfim, da verdadeira madeira são, de facto, inimitáveis”.

Cruz de Carvalho, pedagogicamente, lembra que na Interforma “mantemos a opinião que

para além de respeitar a verdade o designer deve procurar a sobriedade”.

A nível tecnológico o designer salienta que primeiro deve-se começar por ter uma ideia

bastante precisa sobre as possibilidades do equipamento que vai ser utilizado na fabricação

das peças e conhecer também as suas limitações. Como gosta de dizer, Cruz de Carvalho

repete que a Interforma é “fundamentalmente uma fábrica de painéis de aglomerado de

madeira”. Mas que essa circunstância, que só por si,  já condiciona extraordinariamente a

concepção  dos  modelos,  é  agravada  por  imposição  do  processo  de  fabrico  e  pelas

insuficiências de certas unidades componentes da cadeia.

Sendo a economia de meios, uma das características do trabalho de Cruz de Carvalho, e

que, segundo ele, o designer nunca pode esquecer, afirma que “contemplamos este assunto

em  dois  sentidos:  por  um lado,  a  economia  de  materiais,  por  outro,  a  economia  de

operação no circuito transformador”.

Para demonstrar esse pensamento,  declara  que a nova linha  da Interforma já  referida é

constituída a partir de dois elementos básicos: o painel e um perfil de madeira maciça,  e

134Apontamentos escritos de Cruz de Carvalho. 1977.
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que consoante o tipo de peças a realizar é dimensionado o painel e o perfil apenas varia de

longitude.

Cruz de Carvalho recorda que as dificuldades ficaram ao longo de meses de trabalho de

atelier e ensaios, mas como uma vez lhe dissera o Mestre Almada Negreiros: “nada é mais

difícil que a simplicidade!”

Pioneiro  na  aplicação  das noções de gestão do  design  em Portugal,  Cruz  de Carvalho

remata para finalizar  que depois do móvel realizado, cabe ainda ao designer  intervir  na

distribuição  e  comercialização  dos  produtos  que  idealizou  orientando  a  forma  de  os

apresentar.

Após  a  intervenção  de  Cruz  de Carvalho,  Orlando  José  informa  os  presentes  sobre  o

processo de trabalho no Gabinete de Desenho, em que primeiro há uma conversa informal

e “troca de impressões de ordem técnica e formal”.135

Depois  encarrega-se  um  desenhador  de  esboçar  em  tamanho  natural  os  primeiros

pormenores que levantem maiores dificuldades de ordem técnica. Ao mesmo tempo vai-se

fazendo um “estudo da aplicação de acessórios,  ferragens,  uniões, etc., assim como da

definição de dimensões e tipos de pernos, parafusos, porcas, anilhas”.

Orlando José lembra que o designer vai sendo informado do andamento do processo, e de

eventuais correcções dimensionais. Com os esquemas globais de execução definidos, bem

como os processos e acessórios a aplicar, mandam-se executar os primeiros protótipos com

o  intuito  de  se  analisar  as  dificuldades  de  execução  encontradas  e  verificar  a  sua

“proporcionalidade e aspecto estético”. O desenhador e colaborador mais próximo de Cruz

de Carvalho realça a importância da fase de prototipagem para “aquilatar até da reacção

das pessoas não directamente intervenientes no processo, sobre a aceitação do público”.

Só  depois  de  aprovado  o protótipo é  que se  inicia  a  fase  seguinte,  que é  passar  para

especificações,  em impressos  próprios  da empresa,  todos os componentes  do  móvel  a

fabricar.136

Os trabalhos para esta nova linha de mobiliário em série dão frutos. Nasce a linha AB em

homenagem a Abrunhosa de Brito, chefe da equipa. A linha de mobiliário caracterizava-se

por linhas sóbrias, aspecto fundamental que Cruz de Carvalho fazia questão de respeitar

135Apontamentos escritos de Orlando José. Arquivo de Orlando José. 1977.
136Ibid.
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como  designer.  Este  não  pretendia  criar  obras  de  arte,  mas  sim  peças  capazes  de

desempenhar perfeitamente uma função e integrar-se nos mais variados ambientes. A linha

apresentava-se  com  um  conjunto  de  qualidades  como  o  equilíbrio  de  estruturas,

versatilidade, economia, adaptação ao agregado familiar e funcionalidade.137

Cruz de Carvalho resume em entrevista: “o toque foi o puxador, que era um puxadorzinho

muito simples mas que deu outra gracinha àquilo tudo”.138

Fig. 48 | Mobiliário da linha AB. Interforma. 1977

137Anexo II, figs. 103-133, pp. 110-128.
138DVD do CENTRO PORTUGUÊS DE DESIGN - prémios nacionais de design. 2003.
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Fig. 49 | Sofá SO-7 e maple MA-7 sem encosto. Linha AB. Interforma. 1977

A nova  linha  consegue  rentabilizar  ao máximo  o potencial  dos meios  de  produção da

Interforma que Cruz de Carvalho tão bem conhece. O mobiliário é constituído por painéis

rectos e o puxador é produzido à parte. Era fabricado através de uma placa inteira,  que

depois era moldada e só depois cortada em fiadas.  Tratada e depois colada às portas e

gavetas.

O sofá e maple também foram desenhados para uma grande rentabilidade produtiva. A sua

estrutura  utilizava  placas  de  madeira  simples  e  idênticas  de  cada  lado.  O  mesmo

pensamento  se  aplicava  às  camas.  Os  estofos  também  eram  idênticos  e  podiam  ser

utilizados  de  qualquer  lado.  O número  de peças  diferentes  era reduzido  a  um mínimo

aceitável sem afectar o conjunto formal pretendido.

Após o projecto da nova linha,  ao qual Cruz de Carvalho  dedicou grande parte do seu

tempo, tem agora a oportunidade de remodelar totalmente uma casa em Oeiras.139

Em 1979,  Cruz de Carvalho  é requisitado  pelo  MNAA para conceber  a  montagem da

Exposição de Artes Decorativas Portuguesas.140

139Anexo II, figs. 134-140, pp. 129-132.
140Anexo II, figs. 141-143, pp. 132-133.
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2.7. DÉCADA DE 80: A MUSEOGRAFIA

Cruz  de  Carvalho  vai  recebendo  imensos  elogios  ao  longo  do  tempo,  de  várias

personalidades e de profissionais do meio, inclusivamente uma dessas manifestações veio

através de um postal de uma conservadora sueca dirigido à Direcção do MNAA, dando os

parabéns  pela  exposição,  afirmando  que  a  mesma  não  poderia  ter  estado  melhor.  O

designer era membro do ICOM, comunidade que anualmente reunia e discutia as questões

mais  prementes no meio  museológico  e museográfico  a nível  internacional.  Tinha  sido

criada  também  a  Comissão  Nacional  Portuguesa  do  ICOM,  ou  ICOM-Portugal,  que

juntava  os  profissionais  portugueses  e  que  organizava  os  congressos  realizados  em

Portugal.

Cruz de Carvalho acompanhava os trabalhos e mantinha-se actualizado. Alturas houve em

que sucedeu o contrário, e foi o designer que contribuiu para actualizar procedimentos e

gerar ideias inovadoras que ganhavam a aprovação de conservadores do mundo inteiro.

Como nos recorda Maria Helena Mendes Pinto, numa das conferências organizadas pelo

ICOM-Portugal,  estava  prevista  uma  exposição  temporária,  que  Cruz  de  Carvalho

projectou. Como era um conteúdo “muito monótono”, o designer  optou por um estrado

todo branco, que na altura era uma inovação e que, foi depois copiado por museus pela

Europa fora.  Caiar  de branco o estrado, até tinha sido mais  do que opção estética,  uma

opção de custo, mas as soluções que Cruz de Carvalho geralmente encontrava resolviam os

problemas e eram muito adequadas.

No verão de 1980, o MNAA organiza uma exposição, com o apoio do IPPC, a propósito

do II Congresso Internacional de História Indo-Portuguesa intitulada “De Goa a Lisboa”

com  o  estudo  da  conservadora  Maria  Helena  Mendes  Pinto  e  projecto  de  Cruz  de

Carvalho.141 Na década de 80, o Museu do Traje começa a ganhar visitantes e chega a ser o

segundo  museu  mais  visitado,  a  seguir  ao  Museu  dos  Coches.  São  realizadas  muitas

exposições, e Cruz de Carvalho participa na maioria delas. Mas a actividade museográfica

do  designer  cresce  e  com a  cumplicidade  de  Casimiro,  trabalham com maior  rapidez

podendo satisfazer pedidos pelo País todo. Em 1980, montam a exposição de Traje do Séc.

XVIII, Império  e Romântico no Museu Nacional Soares dos Reis  no Porto, e levam-na

depois  para  o  Museu  dos  Biscainhos  em Braga.  Em 1982,  realizam  a  montagem  da

141Anexo II, figs. 144 e 145, p. 134.
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exposição Ambiente de Fim de Século no Palácio Valenças em Sintra e a exposição que

assinala a criação do Museu da Batalha de Aljubarrota na Capela de S. Jorge em S. Jorge.

É  comissionado  a  Cruz  de  Carvalho  em 1980,  o  desenho  de  placas  identificadoras  e

informativas para os museus e monumentos nacionais.  A intenção era criar uma imagem

global e coerente de sinalética por todos os espaços museológicos e de interesse cultural,

sob a alçada do IPPC.

Durante este  início  dos anos 80, a  Direcção  do MNC estuda a hipótese de utilizar  as

instalações das cocheiras do Paço Ducal de Vila Viçosa, que serviriam para acondicionar

quase  uma  centena  de  viaturas  do  século  XVIII  a  XX,  mas  que necessitavam de  um

programa  expositivo  para aquele  espaço  da FCB.  Cruz de Carvalho  foi  chamado  para

conceber  e  idealizar  o  desenho  da  exposição  permanente.  Foi  necessário  muito

planeamento, recuperação de interiores e organização logística, mas finalmente em 1984 é

inaugurada a exposição em Vila Viçosa.

Na Interforma prepara o lançamento de uma nova linha de mobiliário, a Linha Diamante, e

projecta os interiores de uma casa na praia de Tamandaré no Brasil142, para uns amigos

professores  que conheceu  durante a sua colaboração com a CECOSNE,  que entretanto

tinha terminado, e desenvolve dois stands (interior e exterior) para a Efacec apresentar na

feira Endiel 83 que iria decorrer na FIL.143

Fig. 50 | Projecto do Stand da Efacec para a Endiel 83. Pavilhão interior. Alçados da estrutura. 1981

142Anexo II, figs. 150 e 151, pp. 136-137.
143Anexo II, figs. 146-149, pp. 135-136.

85



O Contributo de Cruz de Carvalho para a História do Design em Portugal

Fig. 51 | Planta da casa de praia em Tamandaré. 1981

Fig. 52 | Planta da casa de praia em

Tamandaré, com solução para

expansão futura. 1981
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No lançamento da nova linha  de mobiliário,  a Linha  Diamante144, a Interforma informa

numa nota introdutória que procurou ir  de encontro às necessidades do consumidor, sem

esquecer as tendências da moda e que a nova linha  Diamante criada pelos “designers” e

técnicos da Interforma é pois o resultado dum profundo trabalho de pesquisa de mercados,

em que se procurou oferecer um conjunto de artigos desejados pelo mercado, dentro das

melhores condições técnicas possíveis.

Na opinião  dos  responsáveis  da  Interforma,  a  nova  linha  apresenta  formas  e  soluções

originais,  qua tornam atraente, versátil,  funcional e económica. Justificam em três alíneas

por ser sóbria e equilibrada, por ter uma forte incorporação de madeira maciça e a forma

talhada,  lembrando  um diamante  ser  original,  e por fim,  por terem resolvido  utilizar  o

pinho seleccionado em dois tipos de acabamento.

Em relação à versatilidade e funcionalidade, nesta nota é destacada a sua capacidade de

enquadramento em ambientes modernos e de estilo, e que oferece para além das habituais

variantes, ainda uma linha de beliches com duas versões (normal e em L) e estantes com

mesa ou cama abatível, muito indicados para studios.145

Na parte final realçam o facto de o pinho ser altamente seleccionado e existirem elementos

independentes que o consumidor com menos posses pode ir comprando à medida das suas

possibilidades.146

Em 1982,  Cruz de Carvalho  recebe  duas propostas bastante interessantes.  Uma  dessas

propostas é a renovação museográfica do Museu do Abade de Baçal em Bragança e outra é

a elaboração de um estudo prévio  para recuperação da Torre de Quintela em Vila Real,

para fins museológicos.

Em Outubro  de  1983,  o  projectista  é  convidado  por  Natália  Correia  Guedes147 para

coordenador  da  disciplina  de  “Apresentação  de  Colecções”  inserida  no  Curso  de

Conservador de Museu organizado por aquela instituição.

144 Anexo II, fig. 152, p. 138.
145 Anexo II, figs. 153-162, pp. 138-143.
146 Nota Introdutória à Linha Diamante. Interforma. Arquivo de Orlando José. 1980.
147 Presidente do IPPC de 1980 a 1984.
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Fig. 53 | Folheto promocional da linha Diamante. Interforma. Arquivo de Orlando José. 1981

Fig. 54 | Vitrine para a Sala Sá Vargas. Museu do Abade de Baçal. 1982
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Fig. 55 | Pormenor das vitrines triangulares e trapezoidais. Museu do Abade de Baçal. 1982

Em 1983 surge a organização em Portugal de uma  grande exposição  internacional.  São

chamados  para  colaborar  na  XVII  Exposição  Europeia  de  Arte,  Ciência  e  Cultura  os

maiores nomes da museologia, da arquitectura e do design. A exposição teve por tema “Os

Descobrimentos Portugueses e a Europa do Renascimento”. A grande exposição foi então

dividida  em sub-temas  espalhados  por cinco  núcleos.  A Casa  dos Bicos,  Convento  da

Madre  de  Deus,  Mosteiro  dos Jerónimos,  Museu  Nacional  de Arte Antiga  e Torre de

Belém.

De salientar,  para além da participação  de diversos países  europeus,  a  contribuição  de

países de outros continentes.

Cruz de Carvalho integrou a equipa que liderava o núcleo do Convento da Madre de Deus,

e colaborou com Daciano  da Costa no  núcleo  do Mosteiro  dos Jerónimos,  ficando  um

pouco entristecido por não poder intervir  no núcleo do MNAA, que era o museu com o

qual tinha mais afinidades.

Foi um evento de grande relevo nacional e que obrigou a uma dedicação enorme de todo

pessoal  dos  museus,  encarregados  e  colaboradores  especialistas.  Foi  uma  experiência

profissional estimulante, de grande importância e que dificilmente esquecerão.

Cruz de Carvalho em 1981, tinha montado uma exposição no MNT intitulada “A Mulher e

a Aeronáutica em Portugal”.  Este projecto foi realizado em colaboração com a TAP, de
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maneira que quando a transportadora aérea decidiu  organizar  o núcleo museológico que

detinha e criar o Museu da TAP, consultou Cruz de Carvalho para a realização, montagem

de equipamento e instalação das espécies do Museu.148

Fig. 56 | Planta de distribuição (final). Museu da TAP. 1985

Um facto curioso na história da montagem do Museu da TAP é que esta foi paga a Cruz de

Carvalho  em viagens  da companhia  aérea.  Assim o designer,  estabelece um Acordo de

Permuta com a TAP pelos serviços prestados e avaliados em 705.000$00, em troca de

passagens em percursos operados pela transportadora, durante um ano.149

Entretanto surge a organização de uma exposição de cariz desportivo intitulada “Figuras e

Lendas do Desporto Português” que iria ser apresentada no Palácio Foz em Lisboa e depois

na Casa do Infante no Porto. Na montagem da exposição no Porto, o frio que se fazia sentir

dificultou bastante os trabalhos de montagem.

Diz-se que estas exposições inspiraram, anos depois, à criação do Museu do Desporto, mas

o que é certo é que a Câmara Municipal de Cascais requisitou o designer para organizar

uma exposição semelhante na Cidadela de Cascais, intitulada “O Concelho de Cascais e o

Desporto  em Portugal”,  em 1987,  sendo  que  Cruz  de  Carvalho  executa  também  essa

exposição na fortaleza, já com a colaboração dos filhos, que aliás acompanhavam, sempre

que podiam, os projectos do pai.

148Anexo II, figs. 163-166, pp. 144-145.
149Anexo II, fig. 167, p. 146.
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Em 1984,  Cruz  de  Carvalho  continua  a  trabalhar  em todo  o  tipo  de  projectos,  desde

equipamento para farmácias, creches, nova linha de mobiliário e stands para a Interforma e

interiores de lojas. A nova linha de mobiliário que Cruz de Carvalho projecta neste ano é a

linha Delta.

Fig. 57 | Publicidade à Linha Delta. Interforma. 1984
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Mas são os museus que mais requisitam os serviços do designer e nesse ano colabora, entre

outras, na montagem da exposição de tapeçarias de Carmo Esteves, no MNT, intitulada

Teias & Tramas.150

Em  1985,  colabora  novamente  no  MNT  para  montar  a  exposição  Vestir  1955/85,

patrocinada  pelo  IPPC no  âmbito  do Ano  Internacional  da Juventude.  Na execução  da

montagem estão,  à cabeça como habitualmente,  Casimiro  de Abreu e também Augusto

Lourenço, Carlos Jorge e João Rodrigues.

Surge no ano seguinte o convite do carismático Bragança Gil (1927-2009), fundador do

Museu  da  Ciência  da  Universidade  de  Lisboa,  para  coordenar  a  grande  exposição

comemorativa  dos  150  anos  da  Escola  Politécnica  em conjunto  com os  75  anos  da

Faculdade  de  Ciências.  Com o  contributo  de  Cruz  de  Carvalho,  o  edifício  da  Escola

Politécnica, que deu origem à Faculdade de Ciências, é hoje um dos espólios museológicos

universitários mais importantes do País.

Na Interforma, a gestão do IPE dá sinais de descontrolo, mas Cruz de Carvalho prossegue

o seu trabalho e inovando na gestão dos seus projectos. Decide, para o lançamento da nova

linha, elaborar um questionário dirigido aos vendedores para auscultar a sua opinião, pois

estes lidam directamente com o público  e têm uma melhor  percepção da aceitação dos

produtos pelo consumidor.151

Em Fevereiro  de  1987,  o  designer  da  Interforma  compila  os  resultados  e  redige  as

conclusões das respostas ao questionário para apoio ao estudo da nova linha.152

Em Março, a administração da empresa,  através do engenheiro  Pedro Blanco, aprova a

definição do programa e exorta Cruz de Carvalho a dar continuidade ao trabalho iniciado.

O designer então avança com o programa e em Setembro de 1987 apresenta os resultados.

Para além de referir os aspectos importantes que introduziram ao pensamento da equipa, o

responsável pelo novo design realça a prospecção que efectuou anteriormente em que foi

“manifestada a preferência dominante por madeira de tom quente”. Na sequência dessas

150Anexo II, fig. 168, p. 147.
151Anexo II, figs. 169 e 170, pp. 148-149.
152Anexo II, figs. 171 e 172, pp. 150-151.
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conclusões, escolheu o “olmo africano” (Lovoa Trichilioides) como elemento principal da

nova linha, dando-lhe inclusivamente o nome.153

Fig. 58 | Linha Olmo. Interforma. 1987

Em Junho de 1987, uma das exposições mais marcantes em que Cruz de Carvalho participa

foi a exposição dos Desenhos dos Galli Bibiena - Arquitectura e Cenografia, no MNAA.

Giovanni Galli Bibiena, arquitecto cenógrafo tinha sido o autor do projecto do teatro real

de ópera de Lisboa. O italiano  pertencia  a uma grande família  de arquitectos teatrais  e

cenógrafos de Bolonha, e trouxe para Portugal os estudos desenhados de arquitectura e

cenário  do  seu  pai,  Francisco  Bibiena,  consideradas  esplêndidas  obras  de  talento,

criatividade e técnica.

153Anexo II, figs. 173 e 174, pp. 152-153.
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Os  desenhos  de  ambos  constituem um dos  mais  importantes  núcleos  da  colecção  do

MNAA,  até  porque  o  teatro  apenas  durou  sete  meses,  ficando  reduzido  a  cinzas  em

consequência do terramoto de 1755.154

Apesar de alguma apreensão da directora Maria Alice de Beaumont, pois não imaginava

que ideias tinha Cruz de Carvalho para aquela apresentação, e a redução de custos que o

designer tinha conseguido era significativa, pelo que a dignidade e esplendor que o tema

merecia talvez saísse prejudicado.

No  final,  Cruz  de  Carvalho  não  decepcionou,  antes  pelo  contrário,  deslumbrou  os

visitantes com uma exibição muito cenográfica, que se enquadrava perfeitamente no tema

do programa expositivo.155

O  designer  concebeu  vitrines  pretas  de  fundo  colorido  com  projectores  embutidos,

deixando o espaço circundante relativamente escuro,  mas iluminando bem os conteúdos

de  forma  a  salientar  os  desenhos  excepcionalmente  trabalhados,  criando  um  cenário

espectacular para cada um.

Alexandre  Melo,  crítico  de  arte,  escreve  no  jornal  “O Expresso”  sobre a  exposição,  e

afirma  que  esta  sai  “completamente  fora  dos  moldes  habituais”.  Justifica  depois

considerando  “uma  exposição  bem  montada,  muito  exigente  em  termos  de  erudição,

especialmente aconselhável a quem situar os seus interesses no ponto de cruzamento entre

a arquitectura, a música e a história”.156

154Jornal “O Diário” de 27 de Junho de 1987 e Magazine do “Diário de Notícias” de 5 de Julho de 1987.
155Anexo II, figs. 175 e 176, p. 154.
156Jornal “O Expresso” de 4 de Julho de 1987.
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Fig. 59 | Desenhos dos Galli Bibiena – Arquitectura e Cenografia. MNAA. 1987

Fig. 60 | Vitrine. Desenhos dos Galli Bibiena – Arquitectura e Cenografia. MNAA. 1987
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Motivado  pelo  sucesso  alcançado  na  exposição  dos  desenhos  dos  Bibiena,  Cruz  de

Carvalho, decide explorar o conceito adicionando mais um pequeno elemento, a Serra.

A exposição que tem em mãos não podia ser mais adequada. Seria no Luxemburgo, sobre

ourivesaria  portuguesa e organizada no seguimento da visita  de estado do Presidente da

República Portuguesa, o Dr. Mário Soares àquele País europeu.

O designer  teve a intenção de buscar  um sentido  de apresentação  que explorasse  uma

maior espectacularidade e caos deliberado, muito inspirado, desde pequeno, nas estadias

que fazia na Serra da Arrábida e num jardim "misterioso" que lá  havia.  A própria Serra

surpreendia e era inesperada nos cenários que proporcionava aos seus visitantes. Cruz de

Carvalho decide transferir essas sensações para o espaço museológico.

O planeamento dessa exposição começa em Portugal e envolve várias pessoas, empresas e

organismos estatais. Leonor d'Orey era a comissária que conhecia e confiava em Cruz de

Carvalho. A conservadora insistiu até à última hora que deveria ser acompanhada por Cruz

de Carvalho na sua deslocação ao Luxemburgo, situação que não estava a ser aprovada

pela entidades envolvidas devido aos custos adicionais que isso acarretava.

O designer  recorda a lealdade e confiança  demonstradas por Leonor d'Orey,  que nunca

cedeu na sua pretensão de levar  consigo Cruz de Carvalho ao Luxemburgo, intento que

conseguiria por fim.157

Foram muito bem recebidos, mas o problema, contudo, seria,  transmitir  essas ideias aos

comissários e conservadores luxemburgueses, pois o designer não tinha como mostrar a

ideia já  desenvolvida na sua mente. Mostrou um primeiro esquisso do projecto, que não

seria o que estariam à espera, em moldes muito soltos e abstractos.

Cruz de Carvalho lembra-se do modo de trabalhar no Luxemburgo, que diferia dos hábitos

portugueses.  Os  funcionários  de  apoio  cumpriam  os  horários  de  trabalho  à  risca,

contrariando aquele modo de estar tão típico  dos portugueses de menor rigidez.  Mas o

entendimento era muito bom e eram profissionais muito capazes.158

A exposição, no final, resultou muito bem. As características do espaço existente ajudaram

bastante  (era  cinzento  no  pavimento,  paredes  e  tecto),  e  Cruz  de  Carvalho  "fez  uma

157Anexo IV, pp. 234-235.
158Ibid., p. 235.
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Arrábida" dentro do espaço. Subtraiu a luz natural e deixou uma penumbra pairar pelos

interiores, deixando apenas a iluminação das vitrines. A qualidade das peças era fabulosa,

de  "arromba",  as  melhores  de  que  Portugal  dispunha,  seleccionadas  pela  Comissária

Leonor  d'Orey,  e  cedidas  por  vários  museus  portugueses.  Cruz  de  Carvalho  lembra  a

vitrine  baixa  com que  iniciava  a  exposição  e  que trouxe  já  feita  de  Lisboa,  devido  à

complexidade do conjunto, trabalhada com espelhos que reflectiam as partes escondidas da

concha do cálice de ouro. Esta peça, terá sido oferecida a um convento nortenho, por um

companheiro de armas de D. Afonso Henriques.159

A exposição recebeu, como dissemos, a visita de estado do Dr. Mário Soares acompanhado

pela esposa e restante comitiva, com Cruz de Carvalho presente (numa das raras vezes que

esteve presente no acto solene de uma exposição). Cruz de Carvalho lembra com orgulho a

admiração da Dra. Maria Barroso quando vislumbrou pela primeira vez o cenário montado

na exposição. O designer quando confrontado com o nosso comentário de ter corrido um

risco na montagem desta exposição, do experimentalismo  do conceito e, principalmente,

das circunstâncias  pouco habituais  com que se deparou, mostrou-se confiante e seguro,

afirmando  que  na  sua  cabeça  conseguia  imaginar  muito  rapidamente  o  resultado  e  o

impacto das soluções que preconizava. Essa é, de resto, uma das facetas do projectista,

confirmada pelos seus colaboradores.

Entretanto,  os  ecos  do  sucesso  tiveram repercussão  em Portugal,  fazendo  com que  a

exposição “A Linguagem dos Nossos Ourives” fosse exibida também no PNA.

159Anexo II, figs. 177-180, pp. 155-156.
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Fig. 61 | “Langage des orfèvres de portugal du XIIe au XIXe siècle" no Museé National d'Histoire et d'Art. 1988

Neste  ano,  museograficamente,  muito  preenchido  na  carreira  de  Cruz  de  Carvalho,

requerem a sua atenção, entre outras, a exposição “Arquitecto João Antunes” no Panteão

Nacional  e  a  “1ª  Travessia  Aérea do Atlântico  Sul”  na  Torre de Belém.  Logo no  ano

seguinte, em Maio, “Desenhos e aguarelas de Henri de Toulouse-Lautrec” no MNAA, o

projecto para a grande exposição dedicada ao Rei D. Luís I no PNA, e a Sala Namban para

inaugurar no MNAA, em 1990.160

De mencionar, que Cruz de Carvalho, como era habitual, continua a projectar equipamento

e soluções de interiores, inclusivamente dando resposta a uma solicitação de um parecer

por parte de um particular, que vivia  em Gandra, localidade no Concelho de Esposende,

para remodelar a casa onde habitava, de forma a adaptar os interiores para uma utilização

favorável a  cegos,  pois tinha sido  prevenido  pelos médicos  para uma gradual perda de

visão.

160Anexo II, figs. 181-184, pp. 157-159.
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2.8. DÉCADA DE 90: VILA VIÇOSA

Nos anos  90,  Cruz  de  Carvalho  recebe  uma  proposta  desafiante.  A  FCB  quer  que  o

designer  idealize  os núcleos museológicos do Paço Ducal e do Castelo de Vila  Viçosa.

Este programa exige de si uma dedicação especial pois tratam-se de exposições de carácter

permanente e que obedecem a outro tipo de factores. Ao designer é dado alojamento numa

casa da FCB em Vila  Viçosa.  Havia várias  ao seu dispor, mas nenhuma parecia ser do

agrado de Cruz de Carvalho, até que lhe mostraram umas antigas cocheiras junto ao Paço

Ducal,  em muito mau estado. Porém,  o designer  vislumbrava  ali  potencial,  e  chegou a

acordo com a Fundação, em que faria a recuperação e adaptação do espaço e a instituição

cedia  a  título  vitalício  o  usufruto do  mesmo.  Cruz de  Carvalho  monta  atelier  e  passa

grandes temporadas na cidade alentejana.

No Paço é necessário  reestruturar e reorganizar  os interiores,  e realizar  obras de fundo

antes de poder organizar e desenhar a exposição que pretende.

Entretanto, a sua presença constante em Vila Viçosa não passa despercebida e o designer é

procurado  para  auxiliar  em novos  projectos.  Um deles  é  a  remodelação  da  Farmácia

Monte. Não nos podemos esquecer do passado familiar  de Cruz de Carvalho, cujos avós

tinham estabelecimentos farmacêuticos e o seu pai era químico.

O projectista  apresenta  um relatório  efectuado  à  farmácia  monte,  em  que  justifica  o

interesse  na  remodelação.  Afirma  que  em  primeiro  lugar  trata-se  de  um  património

significativo  para  a  classe  farmacêutica  e  para  o  País.  Depois,  por  se  tratar  de  um

património ameaçado.

Cruz de Carvalho lembra que “há cinquenta anos atrás qualquer farmácia dispunha de um

laboratório  para  preparar  os  medicamentos  que  a  indústria  farmacêutica  ainda  não

produzia”. Lança rasgados elogios ao conteúdo existente, observando que:

“(...) raros eram, porém, os farmacêuticos e particularmente os

de província, que se preocupavam em dotar o seu laboratório

com  meios  técnicos  evoluídos  mantendo-o  actualizado  com

novas aquisições que obrigavam, por sua vez, à ampliação da

área e à descoberta de soluções criativas e engenhosas para o

melhor  aproveitamento  do  espaço,  quer  na  implantação  da
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maquinaria  e  distribuição  dos  restantes  apetrechos,  quer  na

concepção e montagem de muito do próprio equipamento, como

é dado ver neste caso exemplar”.

Demonstrando ter em atenção os desejos dos requerentes, o designer realça que:

“(...)  os  proprietários  da Farmácia  Monte  debatem-se  agora

entre  o  desejo  de  conservar  intacta  uma  área  considerável

ocupada  por material  obsoleto  e  a  premente  necessidade  de

assegurar  a  operacionalidade  em termos  actuais e  o  espaço

indispensável  ao  movimento  normal,  compreendendo  neste  a

apresentação dos produtos de parafarmácia tidos hoje como um

dos vectores importantes da economia do ramo”.

Focando-se nas dificuldades que o programa de remodelação comporta, Cruz de Carvalho

alerta que a importância económica de manter a farmácia é a grande:

“(...)  ameaça  pendente  sobre  o  património  que  o  tempo

converteu numa pequena unidade de arqueologia industrial não

susceptível  de  proporcionar  rendimento  e  antes  carente  de

verbas para a sua conservação, para a sua manutenção e para

a devida adaptação à única função que presentemente lhe cabe:

a museológica”.

Todavia,  há aspectos positivos e no relatório  é apontado que a Farmácia  Monte “é um

centro de interesse invulgar que amplia as já consideráveis potencialidades turísticas e

culturais de Vila Viçosa”,  apontando depois soluções e necessidades logísticas a ter em

conta na execução da empreitada.

O designer propõe:

«(...) um programa básico para a reorganização dos espaços de

modo  a  assegurar  o  pleno  funcionamento  (digamos  que

profissional  e  comercial),  um  acesso  directo  ao  sector

museológico  onde se  integra uma  zona  de  acolhimento  e de

introdução ao mesmo sem divorciar o aspecto "histórico" da
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actualidade,  no  sentido  de  corresponder  ao  desejo  expresso

pelos proprietários de manterem a farmácia viva no seu todo».

Para  finalizar,  Cruz  de  Carvalho  aponta  caminhos  e  sugere  acções  paralelas  que

contribuam para o sucesso do projecto e apresenta os desenhos condizentes.161

Apesar da alteração geográfica a que o designer se sujeitou, esse facto não o impede de

aceitar um outro desafio, e que de resto, ainda lhe faltava cumprir. Leccionar.

É Daciano da Costa que lhe faz chegar a proposta, à qual não podia satisfazer devido a

outros compromissos que já tinha e considerava Cruz de Carvalho a pessoa mais indicada

para o substituir.  Tratava-se de orientar os trabalhos na cadeira de Projecto do Curso de

Pós-Graduação e Mestrado em Design de Equipamento e Produtos no Instituto de Design

da Universidade do Porto (IDUP), tendo como seus alunos, Isabel Dâmaso, Paulo Parra,

Filipe Alarcão, Carlos Bártolo, Paulo Maldonado, Pedro Cortesão Monteiro entre outros.

A deslocação era de facto longa, mas as condições financeiras propostas eram boas.

Para  além  desta  proposta  do  IDUP,  também  a  Universidade  Aberta  (UA)  convida  o

designer  a  colaborar  no  Curso  de  Sensibilização  à  Museologia.  Naquela  altura,  os

pressupostos de realização de uma exposição eram muito vagos e Cruz de Carvalho trazia a

sua experiência no ensino dessas matérias. Amaryllis colaborava com Cruz de Carvalho na

elaboração  destes  programas  de  ensino  e  organizava  também  os  slides  pedidos  pelo

designer para mostrar aos alunos, com exemplos relevantes.

O trabalho desenvolvido em Vila Viçosa começa a dar frutos e, em Junho de 1992, fica

montada a exposição permanente “Armaria I” no Paço de D. Jaime no Palácio Ducal em

Vila  Viçosa e posteriormente a reformulação  do Museu da Caça no Castelo  da mesma

cidade.

No jornal “O Expresso” viria assinalado que “o paço abre meia centena de salas luxuosas

e  alguns  apontamentos  íntimos  à  curiosidade  dos  visitantes”,  para  depois  referir-se  à

exposição descrevendo que “uma rajada de luz num ambiente sombrio e quase soturno,

dominado pelo ambiente fim de século dos últimos reis de Portugal. Mesmo o visitante

161Anexo II, figs. 185-187, pp. 160-162.
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mais avesso à vida marcial terá a ganhar com uma visita àqueles espaços de inícios de

quinhentos, onde se encontra a armaria”.162

Fig. 62 | Armaria I. Paço Ducal de Vila Viçosa. 1992

162In Roteiros de Portugal, jornal “O Expresso” de 4 de Setembro de 1993.
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Fig. 63 | Armaria I. Paço Ducal de Vila Viçosa. 1992

Cruz de Carvalho, em Lisboa, através de Valente de Oliveira, Ministro do Planeamento e

da Administração do Território, fica a cargo de elaborar um estudo prévio para a criação do

Museu Geológico  a implantar  em Alfragide,  junto à CRIL, num terreno pertencente ao

Instituto Geológico e Mineiro. O projectista estuda o processo e elabora um dossier, de 50

páginas, com a Proposta de Programa-Base do Museu Geológico.

Esta  proposta,  visava  "preencher  a  primeira  fase  do  projecto  para  a  construção,

equipamento, montagem museográfica e arranjo de exteriores do novo Museu a edificar

em Alfragide".

Como nota prévia, Cruz de Carvalho afirma que:

"(…) se, por um lado, a realização de um projecto integral deve

garantir a unidade e a eficiência da obra concluída, por outro,

a resolução um tanto tardia para a transferência do Museu fez

deparar  com  alguns  problemas,  agravados  pelos

condicionamentos  que  sujeitam  o  lote.  De  qualquer  modo,
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afigura-se excelente a ideia de reaproximar o MG dos quadros

técnicos  e  científicos  da  especialidade:  ganham  estes  pela

maior rapidez e comodidade de acesso às colecções facilitando

as suas pesquisas,  lucra o Museu por manter  a  condição de

instrumento  de  trabalho  viável  e  por  beneficiar  de  uma

assistência  mais  constante  e  interessada  na  manutenção  e

enriquecimento do acervo".

Neste dossier, muito completo, o designer aborda os condicionamentos do terreno, analisa

os objectivos do Museu (conservação, segurança, estudo das colecções e a divulgação da

geologia  e  do  conhecimento  geológico  do  território  nacional).  Projecta  os  espaços  da

administração, instalações técnicas e justifica as opções construtivas. Informa o faseamento

da  obra  e  estimativas  de  custo.  No  final,  alerta  para  carências  a  preencher  para  o

desenvolvimento do projecto e uma observação final.

Em relação ao terreno, o maior obstáculo foi a confrontação nascente com a CRIL, que

obriga a reduzir a área edificável a menos de metade, e que resulta num "triângulo pouco

propício  a  uma  planta  simples  e  económica  de  coordenadas  ortogonais  e  ao  espaço

requerido para a melhor articulação e orientação das várias partes orgânicas do Museu".

Depois  de  mais  algumas  considerações,  Cruz  de  Carvalho  realça  a  importância  de

considerar-se uma expansão do edifício  a curto prazo e reflecte sobre os custos. Afirma

que estes representam:

“(...)  um acréscimo  de  22.000 contos  sem prolongamento da

galeria  superior  e  28.000  contos  com  galeria.  Neste  caso

significa um aumento de 6% relativamente ao total estimado

para a construção mista,  ou seja um custo global de 478.000

contos, pelo que tudo indica valer a pena".163

Infelizmente,  a execução  do  projecto  não  se fez,  e  naquela  zona cresceu o edifício  da

Agência  Portuguesa do Ambiente.  Cruz de Carvalho  recebeu,  no entanto, o pagamento

devido pelo trabalho apresentado.

163Anexo II, figs. 188-194, pp. 163-168.
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Durante este ano de 1993, Cruz de Carvalho finaliza o projecto e as obras de reconversão

dos espaços destinados à exposição permanente do “Tesouro” instalada no piso térreo do

Paço Ducal.164 A obra foi realizada “adoptando uma museografia discreta que permite a

leitura dos objectos individualmente e dentro dos conjuntos que se escolheu reunir”.165

Figs. 64 e 65 | Tesouro. Paço Ducal de Vila Viçosa. 1993

164Anexo II, fig. 195, p. 169.
165In http://www.fcbraganca.pt/paco/tesouro.htm.
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Em 1994, Cruz de Carvalho  decide formar  a sociedade Cruz de Carvalho,  Lda., com o

intuito de passar a exercer a sua actividade profissional em conjunto com os seus filhos, a

designer Ana Teresa e o arquitecto Pedro Augusto. Em 1995 regista a sociedade.

Durante este período a nova firma, começa já a trabalhar no programa-base para a criação

do Museu da Farmácia, a pedido da Associação Nacional das Farmácias (ANF).

O programa é aceite,  mas  a execução não fica  a cargo de Cruz de Carvalho, pois  está

demasiado  ocupado  com a  montagem da  exposição  permanente  “Armaria  II”  em Vila

Viçosa. A FCB chegou à conclusão de que o espólio era demasiado rico para apenas ficar

confinado por um espaço, pelo que se procedeu a obras de remodelação no Paço de D.

Jaime para acolher mais espécies.

Durante  a  sua  estadia  em  Vila  Viçosa,  o  designer  aproveita  para  transformar

completamente a sua residência cedida pela FCB, e a casa recebe os maiores elogios de

quem a visita. Uma dessas pessoas é Joaquim Pernas que tem uma ideia para um projecto

cultural na  cidade e pede a Cruz de Carvalho  que contribua  com a sua experiência  no

desenvolvimento desse projecto.

O projecto CEARA – Centro de Artesanato Regional Alentejano,  tinha como objectivo

fomentar novas oportunidades de trabalho e aprendizagem bem como a criação de apoios

eficazes à iniciativa pessoal no “âmbito do ensino, recuperação e modernização de artes e

ofícios tradicionais e ao turismo, com vista ao desenvolvimento da região”.

Os signatários, Maria Rita Peixinhos, Cruz de Carvalho e Joaquim Pernas,  resumem em

três pontos essenciais, os passos necessários a dar para levar a cabo o projecto. Devem, ser

tidos em conta os “meios financeiros, orgânicos e físicos”.

Depois de analisados os meios financeiros e orgânicos, apontam-se os de ordem material.

Segundo os proponentes, dos vários locais em Vila Viçosa com aparente aptidão para o

efeito, aquele que evidencia “extraordinária vocação” é a estação desactivada da CP. A

ideia seria adaptar as carruagens e os espaços circundantes a restaurante, pequenas oficinas

de  produção,  stands e  boutiques de exposição. Na proposta seguem anexadas  algumas

fotomontagens que Cruz de Carvalho concebeu.
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Figs. 66 e 67 | Fotomontagem para Projecto CEARA. Estação de comboios. Vila Viçosa. 1995
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Com a ajuda dos filhos, e assistindo o arquitecto Garrido, Cruz de Carvalho remodela dois

antigos edifícios para a futura sede da ANF em Lisboa. Os edifícios foram adquiridos pela

Associação e agora necessitam de ser recuperados e transformados para as actividades da

ANF. O projecto e a sua execução duram cerca de quatro anos.

Entretanto, em Outubro de 1997 é finalizado a mostra da “Armaria II” no Paço Ducal de

Vila  Viçosa,  “organizada  de  forma  sistemática,  evoca  o  armamento  e  apetrechos

utilizados nas diversas lides bélicas ao longo dos últimos quatrocentos anos, nos mares e

em terra, nos torneios ou nas salas de esgrima”.166

Cruz de Carvalho  dá por finalizada  a sua colaboração com a FCB, depois de desenhar

diverso  equipamento  para  outros espaços  do  Paço  Ducal  como  a  zona  de  recepção  e

executar a obra de renovação do Terreiro do Paço Ducal sabendo que a instituição não

desejava prosseguir com a sua colaboração para a instalação da colecção de Arqueologia

no Castelo de Vila Viçosa.

No final  da  década  de 90,  o  PNA convida  o designer  a  projectar  algumas  exposições

temporárias, bem como uma série de expositores, baias e painéis informativos.

Recebe ainda a proposta para desenvolver  o projecto do Museu do Santuário  de Nossa

Senhora do Rosário de Fátima, que devido à complexidade que comporta, apenas finaliza

em 2002.

166In http://www.fcbraganca.pt/paco/armaria.htm.
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2.9. SÉCULO XXI: O RECONHECIMENTO

No início do século XXI, Cruz de Carvalho, com 70 anos de idade já não tem a frescura de

outros tempos  e  conta com a ajuda  dos filhos  para  manter  o  atelier  em actividade.  O

designer mantém contudo a coordenação de todos os projectos.

Em 2001, vê, incrédulo, o anúncio das comemorações do cinquentenário da Altamira.  A

empresa,  registada  em  1957,  deveria  supostamente  comemorar  o  quinquagésimo

aniversário  em  2007.  Para  juntar  ao  desagrado,  observa  a  notícia  espalhada  pela

comunicação social sem o cuidado de qualquer registo factual.

No ano seguinte, com menos solicitações de trabalho, o designer aproveita para se dedicar

a um projecto próprio, ao qual chama TAPE/SONS.

Este projecto vem na sequência  da colaboração que a pintora Teresa Sousa vinha  tendo

com a Altamira nos finais da década de 50 do século passado. Iniciou-se, naquela altura,

um projecto  com a “intenção de  desenvolver  experiências sobre  decoração  parietal  e

correcção das condições acústicas dos interiores, partindo das modalidades tradicionais

da tapeçaria tecida e bordada, como Portalegre, Arraiolos e outras”, mas o falecimento

da artista, em 1962, interrompe o projecto, que Cruz de Carvalho decide retomar.

Como as tapeçarias  que guarneciam as frias  salas  dos castelos e palácios medievais,  o

designer pretende “igualmente contribuir para o conforto visual e acústico dos interiores

actuais, animando os ambientes com cores vivas e quentes, absorvendo os ecos produzidos

no próprio espaço e atenuando os sons provenientes do exterior”.167

Em 2003, a carreira de Cruz de Carvalho é reconhecida pelo Centro Português de Design

(CPD), que decide premiar o designer por este ser «um “Homem do Conhecimento” que

apoiou  novas  gerações  numa  vertente  pragmática  do  “saber  fazer”»,  realçando  o

“percurso profissional com papel destacado na história do design em Portugal, na criação

de  empresas  de  referência,  Altamira  e  Interforma,  nas  quais  foi  designer  e  sócio

fundador”. Observando também as várias dimensões de Cruz de Carvalho acrescentam que

“a sua carreira constrói-se num interface de diferentes domínios do conhecimento, desde

as artes, a história e a arqueologia, até à arquitectura e ao design”.168

167Press release da TAPE/SONS. Documento cedido por Cruz de Carvalho.
168In Acta do Júri, Centro Português de Design – Prémios Nacionais de Design. Lisboa. 2003.
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Em Outubro desse ano, os CTT emitem selos para Lisboa, Porto, Coimbra,  Évora, Faro,

Funchal e Ponta Delgada, em homenagem a "dez designers de diferentes gerações, numa

emissão de nove selos, exemplificam uma diversidade de soluções que ao longo de cinco

décadas integraram o nosso quotidiano e contribuíram decisivamente para tornar mais

lúdico  e  reconfortante  o  nosso  quotidiano".  São  eles:  José  Espinho,  António  Garcia,

António Sena da Silva,  Daciano da Costa, José Maria Cruz de Carvalho, Leonor Álvares

d'Oliveira Sena, Eduardo Afonso Dias, Carlos Rocha, Carlos Aguiar, Pedro Silva Dias.169

Em 2005, Cruz de Carvalho  monta,  com toda a equipa,  a exposição de apresentação da

marca TAPE/SONS, nas instalações do CPD.170

Fig. 68 | TAPE/SONS. Instalações do CPD. 2005

Em Dezembro de 2013, Cruz de Carvalho é reconhecido pela Associação Portuguesa de

Museologia (APOM), nos Prémios APOM 2013, e recebe o prémio Personalidade na área

da  Museologia,  sendo  distinguida  também  Madalena  Cabral.  Este  prémio  tem  por

objectivo  distinguir  a  carreira  e contributo de um sócio  da associação  para os Museus,

Museologia e para o Património Cultural.171

169Anexo II, fig. 196, p. 169.
170Anexo II, figs. 197-201, pp. 170-172.
171Anexo II, figs. 202 e 203, pp. 173-174.
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Figs. 69 e 70 | TAPE/SONS. Design de J.M. Cruz de Carvalho sobre esquisso de Teresa Sousa. Instalações do CPD. 2005
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3. A OBRA NO SEU CONTEXTO

3.1. MAPAS DE SÍNTESE

A carreira de Cruz de Carvalho cruza diversas disciplinas e percorre vários locais,  sendo

no nosso entender, conveniente um entendimento visual desse trajecto.

Para tal, criámos mapas cronológicos que resumem a actividade do designer ao longo do

tempo separados por décadas para ir de encontro à estrutura seguida na dissertação.

Atribuímos quatro cores diferentes para quatro tipos de situações que considerámos mais

importantes.  São elas,  os projectos de design de interiores e equipamento,  os projectos

museográficos, os eventos paralelos de carácter singular como a educação ou os prémios e

os factos de cariz pessoal.

A marcação das datas foi desenhada de uma forma ampla, pois aos projectos, dificilmente

se  conseguem  colocar  com  precisão  datas  de  início  ou  conclusão.  Em determinados

acontecimentos da vida pessoal de Cruz de Carvalho  perfeitamente datados, já  se inclui

essa informação.

Relativamente  aos Mapas  de  Síntese,  apesar  da sua  divisão  por períodos de dez anos,

tivemos  dificuldade  em englobar  todos  os  projectos,  pelo  que  decidimos  anexar  uma

listagem  completa  dos  projectos  de  Cruz  de  Carvalho.  Para  além  da  listagem,

disponibilizamos  ainda  material  recolhido  e  tratado,  sujeito  a  criteriosa  selecção  de

maneira a complementar a informação transmitida.

Nessa listagem podemos observar o ano, título e tipo de projecto, requerente, local e se foi

executado ou não. Algumas vezes, principalmente no caso de exposições, não surgiam as

verbas necessárias para a concretização do projecto, pois as instituições dependiam, muitas

vezes, de mecenas para suportar os custos das obras. De qualquer maneira o projecto era

elaborado e entregue, pelo que nesses casos indicamos essa situação.

De  mencionar  ainda  que  utilizámos  “tags”  para  facilitar  a  catalogação  e  a  pesquisa

informática  no  documento.  Sendo  assim,  se  optarmos  por  contabilizar,  por  exemplo,

apenas os projectos de equipamento, colocamos na pesquisa a palavra “equipamento” e o

programa indicará todos os registos desse tipo.
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3.2. TEXTOS DE REFERÊNCIA

Cruz  de  Carvalho  admite  que  tem um vício.  Escrever.  Sempre  escreveu  muito,  desde

jovem. No verão levava consigo uma lista enorme das pessoas a quem iria enviar uma carta

ou postal. Por isso, não é de admirar que encontremos no seu acervo imensos textos seus,

que durante a sua vida foi acumulando e que enriquecem de sobremaneira o seu arquivo,

deixando-nos um testemunho escrito da sua obra.

Na impossibilidade de colocar todos os registos, optámos por uma pequena, mas relevante

amostra que demonstra bem os diversos campos de actuação em que o designer  esteve

envolvido.

Sendo assim, podemos encontrar em Anexo, os seguintes textos:

Móveis de assento em meio século na indústria do mobiliário (p. 176)

Este texto de Cruz de Carvalho teve como origem, um pedido de José Manuel das Neves

que solicitou ao designer, o seu ponto de vista sobre a indústria do mobiliário. José Manuel

das  Neves  coordenava,  nessa  altura,  a  edição  do  livro  das  Cadeiras  Portuguesas

Contemporâneas e procurava complementar informação sobre o assunto.

Da Intervenção do Designer no Museu (p. 181)

Cruz de Carvalho surge em algumas revistas da especialidade, com artigos de interesse.

Neste  caso,  na  revista  Binário,  aborda  as  questões  museográficas,  considerando  a  sua

intervenção no Museu Nacional dos Coches, com o qual colaborou durante bastante tempo,

principalmente sob a direcção de Maria José de Mendonça.

O Design e a Indústria do Mobiliário (p. 183)

Noutra revista de referência, Casa & Decoração, é dado destaque à intervenção do designer

na Movelnor em Braga, no ano de 1977. Cruz de Carvalho  aborda as problemáticas da

actividade industrial e as suas reflexões como designer.
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Um Fantástico Cinquentenário (p. 187)

Neste texto, que Cruz de Carvalho decide escrever para a comunicação social, dá conta da

sua indignação  perante a  comemoração  do  aniversário  da  Altamira  na  data incorrecta,

ocultando, na sua opinião, a passagem do designer pela empresa e a responsabilidade que

teve na sua criação.

Cruz de Carvalho  recebe, na sequência da carta, uma resposta do jornal Público, que se

inclui, e à qual por sua vez, o designer responde de volta e que se inclui também.

Interrogações de um Designer (p. 196)

Cruz de Carvalho, em 1990, vê a gestão da Interforma a definhar  pelas mãos do IPE e

numa tentativa de salvar a empresa da falência, escreve uma carta à administração.

Após a divulgação desta carta, a administração da Interforma decide rescindir o contrato e

processar o designer, mas sentirá, mais tarde, dificuldade em sustentar a sua argumentação

em tribunal,  pelo que a 21 de Janeiro de 1995, Cruz de Carvalho aceita o acordo judicial

proposto pela Interforma e é ressarcido monetariamente.

DVD – CPD – Prémios Carreira 2003 (p. 200)

Neste  texto  transcrevemos  a  entrevista  filmada,  concedida  ao  CPD  no  seguimento  da

atribuição do prémio carreira 2003, e que faz parte integrante desse Catálogo.

Entrevista de Ana Paula Dias para o Magazine Artes (p. 203)

Apresentamos uma pequena entrevista que julgamos interessante e que surge a propósito

da atribuição do prémio do CPD em 2003.

Notícia do Diário Económico (p. 204)

Um pequeno recorte de jornal,  representativo da enorme divulgação que o designer teve,

em 2003, na sequência do prémio carreira, e que considerámos significativo.
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CONCLUSÃO

Pela primeira vez, a obra produzida por Cruz de Carvalho ao longo da vida foi alvo de um

levantamento exaustivo. Constitui o campo de trabalho desta investigação conscientes da

importância da sua actuação como designer. Quando definimos  o âmbito desta pesquisa,

fomos  confrontados com uma profusão  de documentos que nos permitiram recuperar  a

obra desenvolvida e organizá-la do modo que considerámos mais adequado a permitir uma

leitura da versatilidade do seu trabalho e a consistência do seu pensamento.

Após a recolha, compilação, consulta de documentos, entrevistas e confronto com a época,

concluímos que Cruz de Carvalho teve um papel fundamental numa nova visão do fabrico

e produção de mobiliário  em Portugal, bem como na concepção e execução de projectos

museográficos.

Cruz de Carvalho, revelou ser um designer multifacetado, pioneiro e inovador no trabalho

que desenvolveu, empreendedor na criação de empresas de sucesso e na concepção da sua

própria filosofia de design. O designer, ao longo da sua vida, desenvolveu diversos tipos de

projectos e  em números  impressionantes.  Desde  a pequena  peça  de  suporte ao  museu

inteiro, passando por linhas completas de mobiliário, fábricas, exposições e a docência.

Premiado em vida, goza de um estatuto raro e significativo, confirmando e justificando a

relevância da presente investigação.

Pudemos  perceber  que  o  enquadramento  familiar  de  Cruz  de  Carvalho  permitia-lhe

suportar economicamente as opções de vida académicas, apesar da morte precoce da mãe,

e da relutância dos avós em aceitar uma carreira artística para o seu neto, este teve as bases

e o apoio familiar indispensáveis.

Observámos nas  criações do designer  a ligação a referências  marcantes e pensamos ter

conseguido, neste trabalho, estabelecer esses referentes.

Desde  muito  novo  que  as  suas  vivências  influenciaram  os  seus  conhecimentos,

competências,  opções profissionais e sentimentais,  como por exemplo, no caso do irmão

Eduardo, em relação ao pensamento ecológico, no caso dos amigos pintores e artistas que o

levam a ingressar em Belas-Artes, no caso de Teresa Sousa quando esta o convida para

integrar  o  grupo  de  pintura  e  monta  a  primeira  exposição,  e  no  caso  dos  professores
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Fernando Lobo d'Ávila  Lima  e Delfim  Santos, que despertam em Cruz de Carvalho, as

práticas da marcenaria e uma consciência interior, respectivamente.

Vimos como a aprendizagem artística e intelectual de Cruz de Carvalho  forneceram as

bases para a sua inserção  na área museográfica  e  também para a qualidade estética do

mobiliário desenhado por si.

À medida que o designer ia desenvolvendo o seu trabalho, ia tendo pequenas confirmações

da sua vocação artística e a sua aceitação e reconhecimento por parte de colegas e amigos

que lhe encomendavam peças suas de mobiliário.

Pudemos registar como algumas  coincidências  felizes,  influências  positivas  e a  própria

legislação da altura, foram três pontos que individualmente porventura não têm expressão,

mas  que  em  conjunto  condicionaram  o  seu  futuro.  Na  obra  de  Cruz  de  Carvalho

concluímos  que às vezes o que parecia ser uma derrota, era uma porta que se abria.  O

designer reflectia e retirava dessas experiências o que de melhor lhe serviria para progredir

no seu trabalho.

Cruz  de  Carvalho  conseguiu  perceber  o  mercado  nacional  e  internacional  adoptando

estratégias que no seu entender como designer seriam as mais adequadas.

O designer  demonstrou ainda,  com a sua obra,  a  complementaridade  do design  com a

arquitectura, colaborando de forma saudável com vários arquitectos, como por exemplo fez

com o arquitecto Manuel Martins Garrido, quer em projectos de âmbito social,  quer em

projectos de habitação privada.

O projectista conseguiu rentabilizar os negócios, em que esteve envolvido, através da sua

acção como designer, resultando numa aplicação eficiente, multifuncional e criativa como,

por exemplo, no caso do desenho do tecto do Restaurante António, em que aliou todos esse

factores, aglutinando no design os aspectos técnicos e estéticos.

Cruz  de  Carvalho  serviu  de  referência  para  muitas  edições,  revistas  e  publicações  da

especialidade  contribuindo  com  conhecimento  e  divulgação  de  obras  no  mercado

português. Consegue a confluência entre design e produção. Promove e exporta produtos

de design  português,  contribuindo  para  o  enriquecimento  do  país,  situação  mais  tarde

interrompida pelos acontecimentos e mudanças políticas que quebraram o elo do design

aliado à exportação.
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Constatámos que um designer por muitas competências que tenha, terá de manter activas

as suas relações sociais, pois estas provam ser determinantes para a concretização dos seus

objectivos.  Porém,  tal  como  os  iniciam,  também  os  terminam.  Como  verificámos,  o

trabalho  de  Cruz  de  Carvalho  foi  impulsionado  logo  de  início  pelos  investidores

económicos,  mas  posteriormente  são  os  mesmos  investidores  que  não  percebem  a

importância do seu papel, condicionando o trabalho do designer, recusando as suas ideias,

e levando ambas as empresas ao insucesso.

Percebe-se  que  na  obra  de  Cruz  de  Carvalho  existiu  uma  dicotomia  entre  gestão

empresarial e design que, aliás,  tentou contrariar lutando por princípios de gestão aliados

ao design.  O testemunho  documental  que nos deixa,  comprovam como foi pioneiro  na

aplicação de noções de gestão de design em Portugal. Talvez mesmo, o primeiro designer

em Portugal a implementar conceitos de projecto global de design no seu trabalho, criando,

rentabilizando,  economizando,  relacionando  o design  com a  produção  e ocupando  um

lugar de decisor no seio das empresas que fundou.

Na aplicação desse conceito global, notámos como foi pioneiro na descoberta de nichos de

mercado  para o  design,  introduzindo  conceitos de reutilização  e economia  de meios  e

aplicando-o em espaços pouco explorados como museus, galerias de arte e lojas.

No  fabrico  de  mobiliário,  apostou  muitas  vezes  na  utilização  de  madeiras  nacionais,

conferindo traços de identidade ao design português.

Cruz  de  Carvalho  fomentava  o  trabalho  de  equipa  a  nível  projectual,  mantendo  uma

liderança natural, mas delegando e dando crédito aos seus colaboradores, naquela que era a

sua visão de design.

O designer esteve, em conjunto com João Constantino e através da Interforma, na génese

da 1ª Exposição de Design Português, e foi um dos cinquenta fundadores/subscritores da

primeira associação de designers, a APD.

Cruz  de  Carvalho  demonstrou,  na  sua  vida,  uma  atitude  pró-activa  e  participativa  na

tentativa  de  dignificar  a  profissão  de  designer  e  verificámos  que  existiam  relações

profissionais próximas entre designers, e um trabalho corporativo da classe que julgamos

estar, hoje em dia, pouco consolidado.
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A personalidade de Cruz de Carvalho e a atitude humilde com que desempenhava o seu

trabalho, levaram-no a encontrar o equilíbrio, quer entre o fabricante e o consumidor, quer

entre o museu e o visitante.

Na vertente museográfica do seu trabalho, podemos concluir que o design expositivo é de

enorme importância dentro do universo museológico, e que o design de Cruz de Carvalho

em  particular  demonstrou  ser  adequado  aos  fins  museológicos,  tais  foram  as  longas

colaborações que manteve com diversas instituições.

Vimos como o design serviu  de ponto de charneira entre o arquitecto e o conservador,

numa  primeira  fase  sem  a  percepção  clara  da  sua  intervenção,  mas  posteriormente

assumida e confiada, despoletando uma evolução importante na museologia portuguesa.

Cruz  de  Carvalho  sabia  aliar  a  criatividade  com sobriedade  e  lidar  com o  carácter

diversificado das espécies museológicas que teve ao seu dispor.

Independentemente  do  objectivo  a  que  nos  propusemos  de  início,  tendo  como  linhas

orientadoras uma análise não interpretativa, decidimos analisar, a título excepcional e de

uma forma mais pessoal, dois espaços que visitámos no decorrer da nossa investigação.

Como  pudemos  confirmar,  a  maioria  dos  projectos  realizados  por  Cruz  de  Carvalho

ficaram perdidos no tempo, permanecendo apenas o seu registo, a sua memória, e qualquer

que seja o discurso que façamos, quaisquer que sejam as palavras que empreguemos ou

quaisquer  que sejam as  imagens  que apresentemos,  nada  será como estar,  presenciar  e

vivenciar  in loco, um espaço, um interior, uma sala,  uma exposição ou um equipamento

desenhado e pensado pelo designer. Testemunhar a simplicidade e clareza do seu trabalho,

apenas será possível, na sua plenitude, a três dimensões.

Como nem todos os trabalhos museográficos de Cruz de Carvalho se “desmontaram”, e

ainda nos é permitido visitar algum desse património, podemos afirmar que as colecções

permanentes  desenhadas  por  Cruz  de  Carvalho  que  tivemos  o  privilégio  de  visitar,

marcaram-nos profundamente. Mesmo após uma centena de páginas escritas, dedicadas ao

designer, podemos até empregar algumas mais na descrição das salas do Paço Ducal em

Vila Viçosa, onde se albergam as exposições permanentes do Tesouro do Paço, Armaria I e

Armaria II.
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Em relação à exposição do Tesouro do Paço observámos que as alterações lumínicas são

feitas tendo em consideração o tipo de peças em exposição sempre para benefício  destas.

Nota-se uma separação visual de tipologias resultando numa visão harmoniosa do conjunto

exposto e,  como consequência,  do espaço interior.  Recortes elegantes,  que melhoram a

visualização  dos objectos,  explorando  os contornos das  peças  e  a  sua  essência  formal.

Reparamos em pequenos nichos que dão justo destaque ao objecto mostrado. O designer

exalta e valoriza o património. Há uma atenção pelo conforto visual do visitante, através da

simplicidade,  da serenidade  e dignidade  com que dispõe o espólio  do Museu. Cruz de

Carvalho  explora  a  profundidade  e o  efeito  tridimensional.  A exposição  é adequada  e

intemporal,  idealizada  como permanente  e  realizada  como  tal.  Conseguiu-se  criar  uma

atmosfera, uma linguagem, sem interferir, suplantar ou ofuscar o património existente.

Em relação à exposição das duas Armarias, é visível a disposição dos objectos e das peças,

cuidadosamente colocadas,  estrategicamente  dispostas  no  espaço  tendo em conta a  sua

relação  formal  nesse  espaço  com as  restantes  peças.  Às  vezes  temos  a  sensação  de

estarmos a ver um quadro em três dimensões,  tal é o "desenho" que nos é mostrado. E é

mesmo em três dimensões! Fazendo uma relação com os esboços e desenhos de projecto

de Cruz de Carvalho, temos a sensação de que cada montra é vista como um quadro, como

um artista a planear a composição de uma pintura. Existe drama, existe elegância. As peças

são analisadas individualmente, mas sempre pensando no conjunto das relações que podem

criar  umas com as outras.  Nota-se uma visão de conjunto por camadas.  Numa primeira

camada, a relação entre pares e semelhanças de peças. Numa segunda camada, a relação

entre elas e como se dispõem no espaço de forma a revelarem os seus atributos principais,

e  numa  terceira  camada,  a  relação  e  o  contexto  dos  conjuntos  num único  espaço  de

circulação. Observamos uma coerência formal na apresentação das peças, explorando um

conceito e mantendo-o. Houve o cuidado de desenhar e criar equipamento que facilitasse o

trabalho  de manutenção e de limpeza.  Também a nível  da concepção de vitrines,  estas

foram pensadas  da  forma  mais  simples  possível  à  sua  montagem e  manutenção,  mas

cumprindo na sua plenitude a tarefa para a qual foram criadas. Os materiais são escolhidos

especificamente  para  fazerem  parte  do  conceito  idealizado.  Nota-se  um  pensamento

cuidado sobre as possibilidades  de fixação dos objectos da forma mais  subtil possível e

inesperada.  Exemplos  disso  são  as espadas,  subtilmente,  puxadas  por trás que  levitam
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diante do nosso olhar, ou a caçadeira de 4 canos, de frente para o observador, revelando o

seu maior  atributo formal,  ou o entrelaçado  espectacular  dos sabres  de esgrima,  ou os

batentes que seguram pelo cano as várias armas de fogo dispostas em fila, como se de uma

execução se tratasse. Na procura das soluções mais adequadas ao seu intento, o designer, é

levado a conceber os seus próprios sistemas de fixação e suporte. Muitos deles únicos e

especificamente  projectados  para  serem o menos  intrusivos  e  "ruidosos"  possível.  Um

olhar mais  atento, manifesta  a preocupação constante com a iluminação, seja  natural ou

artificial. Aproveita, sempre que pode, a claridade natural e concebe as vitrines de forma a

que a experiência do visitante seja a mais enriquecedora possível. A iluminação respeita as

formas e texturas das peças, conferindo o destaque devido às mesmas. Este é um aspecto

muito relevante para Cruz de Carvalho e que pudemos dar conta a propósito desta visita.

É evidente que o sucesso de uma exposição não se deve exclusivamente ao desenho e à

montagem dos equipamentos utilizados, para expor as espécies. O programa expositivo e a

qualidade dos conteúdos é tão ou mais importante e Cruz de Carvalho teve o privilégio de

usufruir das mais belas e valiosas peças do património português para expor. Porém, saber

dignificar,  destacar e focar a atenção do visitante sobre os conteúdos temáticos revela-se

tarefa complicada e está presente nas preocupações da equipa formada pelos conservadores

e pelos designers de qualquer exposição e patente na escolha da composição que se produz

no espaço expositivo, e Cruz de Carvalho soube fazê-lo.

Apesar  do  levantamento  exaustivo  e  fiel  que  permitiu  inventariar  e  reunir  a  obra  do

designer, ainda existe em arquivo, bastante material com pertinência de estudo e níveis de

leitura de outra ordem e profundidade. Julgamos, por isso, ser meritório e justificado esse

aprofundamento em futuras investigações, agora que o conjunto do seu acervo está mais

acessível. Mas a História faz-se cada dia.
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