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RESUMO

“Zeitgeist- O espírito do tempo: António Garcia, Design e Arquitectura nas décadas 

de 50-70 do século XX. Depois da obra, o futuro.”

A finalidade deste estudo foi criar uma monografia e antologia de António Garcia (n. 

1925) que pretende dar a conhecer a obra deste autor, praticamente desconhecida do 

público, em parte por não estar devidamente identificada e por outro lado pelo parco 

estudo dedicado à genealogia do Design nacional. A obra de António Garcia tem vindo 

a ser pontualmente referenciada em diversas publicações nacionais e internacionais 

sobre Design, desde os anos 60 até hoje, mas de facto o seu trabalho nunca tinha 

sido reunido e analisado extensivamente, em profundidade e individualmente.

 A dissertação que passamos a apresentar procurou investigar, recolher, reunir, 

inventariar de modo preliminar e ainda classificar, estudar e tornar público, em 

termos cronológicos, teóricos e iconográficos, o resultado de 60 anos da extensa 

e diversificada prática profissional de António Garcia, percorrido no universo do 

Design.

A divulgação deste Designer, através da exibição pública da retrospectiva da sua 

obra, parece-nos fundamental como complemento e consequência da presente 

dissertação, pelo que a proposta para a realização de uma exposição e a edição de 

um catálogo foram alvo de atenção do presente estudo.

 A salvaguarda deste património, em termos de conservação dos espécimes e de 

documentação relacionada com a obra e o autor, enquadra-se igualmente no âmbito 

dos nossos objectivos, pelo que também houve intenção de ponderar soluções para a 

preservação futura deste espólio agora reunido, nomeadamente a sua incorporação 

numa colecção, museu ou/e arquivo.

Pretendeu-se organizar o corpus da obra do autor, observando a sua actuação 

interdisciplinar e transversal nas diferentes áreas do Design (Gráfico, Mobiliário, 

Interiores, Decoração, Exposições, Embalagens) assim como na Arquitectura e 

apresentá-lo sob a forma de conjunto e de percepção vivencial - do ponto de vista 

quer da descrição quer da compreensão - numa tentativa de organizar a memória 

individual, de grupos e colectiva sobre este Designer contemporâneo.

Palavras chave: António Garcia, Design e Arquitectura contemporânea, Portugal.

Dissertação elaborada por: Ana Sofia Ramires Ferro da Costa Pessoa Sarmento de 

Matos, FBAUL, 2006.



ABSTRACT

“Zeitgeist - The spirit of the time: António Garcia, Design and Architecture in the 

decades of 50-70 from the XX century. After the work, the future”.

The purpose of this study is to produce a monograph and anthology of António Garcia 

(b. 1925) and his work, which is virtually unknown, partly because it is not clearly 

identified, and partly because few studies have been conducted on the genealogy 

of Portuguese design.  His work has been mentioned from time to time in various 

Portuguese and international design publications ever since the 1960s, but it has 

never before been extensively analysed as a whole, in depth and separately. 

This dissertation seeks to research, gather, establish a preliminary inventory, classify, 

study and make public the results of António Garcia’s long, diverse 60-year career in 

design, from a chronological, theoretical and iconographic viewpoint. 

As a consequence of and complementary to this dissertation we feel that a public 

retrospective exhibition of this designer’s work is essential in order to bring him to a 

wider audience. We have therefore included a proposal to stage an exhibition and 

publish a catalogue. 

Another aim has been to preserve this heritage by conserving items and documents 

linked to Garcia and his work. This involved finding a way of ensuring the future 

preservation of the items that have been brought together by creating a collection, 

museum and/or archive. 

The intention has been to organize his body of work and examine how his approach 

has encompassed many areas of design (graphics, furniture, interiors, decoration, 

exhibitions and packaging) and architecture.  The purpose has also been to present it 

as a whole, offering a life-long view, both in terms of description and comprehension, 

in an attempt to organize individual, group and collective recollection of this 

contemporary designer. 

Key Words: António Garcia contemporary Design and Architecture, Portugal.

Dissertation elaborated by: Ana Sofia Ramires Ferro da Costa Pessoa Sarmento de 

Matos, FBAUL, 2006.
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INTRODUÇÃO

“DESENHO. Disciplina do ver. Exercício de representação, permanente descoberta 

duma realidade a um tempo exterior e interior. Registo consciente e deslumbrado 

manifestando o entendimento das estruturas, marcando deliberadamente opções de 

intervenção na selecção dos referentes bem como dos suportes e materiais actuantes. 

Riscar é arriscar. Condenados à morte desde a primeira hora, procuramos por obras 

mais ou menos valorosas, de memória em memória, o registo libertador.”

Lagoa Henriques1 

“ (...) a obra de um artista ama-se, principalmente; o que ela provoca em nós está 

sempre muito, muito antes da compreensão que há-de vir a ter, e, aí chegados, fica 

outro tanto ainda por chegar. É por isso que as obras de arte mantêm intactos os 

seus prodígios depois de demoras do nosso olhar sobre elas, de surpresas passadas, 

das compensadoras convivências, tantas vezes tão lentas, tão difíceis de ganhar.” 

Fernando de Azevedo2 

“António Garcia, Eu e Daciano: Daciano e eu temos, no registo civil, uma diferença 

de cinco anos. Nunca fomos companheiros de carteira, nem sócios, nem pertencemos 

a uma mesma equipa. Limitámo-nos a trabalhar com Frederico George, debaixo do 

mesmo tecto em períodos desfasados, mas fomos criando uma cumplicidade descom-

prometida que viria a tornar-se numa grande amizade (incrementada por alguns parceiros 

comuns, como António Garcia, Eduardo Afonso Dias, José Brandão e Cristina Reis). 

Com efeito, os três fulanos que referi a propósito da tal “geração intercalar” quase só 

têm em comum a paixão pelo ofício e os laços de uma grande amizade. António Garcia 

nunca se sentiu vocacionado para as práticas docentes nem para qualquer forma de 

comunicação verbal que exija um mínimo de formalismo. Limita-se a produzir obras 

exemplares de Arquitectura, Design de Interiores e Equipamento, além de uma obra 

notável de Design Gráfico, deixando para outros as justificações verbais.” 

António Sena da Silva�

1 HENRIQUES, Lagoa, Desenhos de Arquitectos, in Arquitectura Portuguesa, ano II, 5ª Série, nº 8, Julho/Agosto,1986, p. 19.
2 AZEVEDO, Fernando, Sebastião Rodrigues, Designer, F CG, 1995, p. 36.
3 SILVA, António Sena da, “Modos de Aprender”, Daciano da Costa, Designer,: FCG, 2001, p. 16.
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1. FUNDAMENTOS PARA A CRIAÇÃO DE UMA MONOGRAFIA/ANTOLOGIA 

SOBRE ANTÓNIO GARCIA

José Fernandes Pereira observava em 2004 que: “Deve dizer-se que a história do 

Design em Portugal está em larga medida por fazer: existe alguma bibliografia sobre 

o século XX mas é muitíssimo mais escassa sobre épocas anteriores quando o 

conceito era inexistente mas não os produtos que actualmente o compõem, bem 

como a consciência do nosso secular atraso face à Europa. Por outro lado então 

como agora, a produção excedia largamente o pensamento. Em qualquer dos casos 

há um longo caminho a percorrer que necessita de vontade e perca de complexos 

para investigar textos e obras anteriores ao século XX e fazer as conexões possíveis 

com a contemporaneidade.”�

Pedro Brandão, em 2000, na introdução ao texto intitulado “100 anos de Design 

português”, 5 afirma que “Está por fazer uma História do Design em Portugal. Esse 

atraso não será alheio à tardia autonomização do ensino universitário do Design no 

âmbito do qual, naturalmente, se fará a investigação histórica necessária. A tarefa é vasta 

exigindo reunião de conhecimento de vários registos, em diferentes áreas do Design, 

como o Design de produto, o Design Gráfico, o Design de ambientes. Também terão 

de ser tidas em conta diferentes realidades produtivas e institucionais cuja história é 

ainda insuficientemente estudada, desde a história da indústria portuguesa à história 

de serviços ou equipamentos como os transportes e as comunicações. 

Se alguns aspectos da cultura visual que convivem estreitamente com a história 

do Design, como a Arquitectura, têm hoje uma historiografia mais ou menos 

documentada outros, como a fotografia ou o cinema, também terão de ser relacionados 

com a história do Design, a par dos aspectos sociais da cultura do quotidiano como 

os hábitos de consumo, a moda e tantos outros, (...)”.

2. PRESSUPOSTOS E OBJECTIVOS

A obra de António Garcia parece ser um exemplo a considerar na análise da 

evolução dos trabalhos realizados pelos pioneiros do Design português do século 

XX (ou a 1ª Geração), constituída por um conjunto heterogéneo de arquitectos, 

artistas plásticos e gráficos, que atingiu o pico de visibilidade na Exposição do Mundo 

Português em 1940 (após as Exposições de Paris, 1937 e Nova Iorque, 1939) e a 

passagem para a que pode ser considerada como “geração intercalar” 6 (ou 2ª 

4  PEREIRA, José Fernandes, “Fragmentos para uma Pré-História do Design”, Arteteoria, FBAUL, nº 5, 2004, p. 7.
5  BRANDÃO, Pedro, Introdução, “100 anos de Design português”, in Cadernos de Design, CPD, 2000, p. 34.
6  SILVA, António Sena da, “Modos de Aprender”, Daciano da Costa, Designer, F.C.G., 2001, p. 14.
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geração) onde António Garcia se inclui. Esta constituiu a última geração de discípulos 

dentro de uma tradição artesanal de aprendizagem e da prática do ofício no atelier, 

como espaço de ensino utilizado por “dissidentes à procura de um mestre”, 7 e de 

diversas experiências acumuladas que o ensino das tradicionais Belas Artes não 

previa no seu programa. A importância da função social do Design e do Designer foi 

clarificada no final dos anos cinquenta e a autonomia 8 desta disciplina vai-se afirmando 

e alargando a outros sectores como a indústria, os projectistas e instituições.9 Esta 

distinção deve-se ao facto da designação de “Designer” ser somente generalizada 

na década de 70, referindo-se aos decoradores e artistas gráficos sem as habilitações 

específicas requeridas, tendo no entanto obtido formação nas escolas de Belas Artes 

e António Arroio, como é o caso de António Garcia. O termo só foi oficializado no nosso 

país na década de 70, paralelamente ao início do ensino sistematizado desta disciplina, 

nomeadamente com a criação da Escola IADE (1969), pioneira na qualificação da 

profissão Designer. 10

A finalidade deste estudo foi a de criar uma monografia e antologia de António 

Garcia que pretende dar a conhecer a obra deste autor, praticamente desconhecida 

do público, em parte por não estar devidamente identificada como tal e por outro 

lado pelo parco estudo dedicado à genealogia do Design nacional. A obra de António 

Garcia tem vindo a ser individualmente e pontualmente referenciada em diversas 

publicações sobre Design, como no Who’s Who in Graphic Art (1962), The Poster 

(1968), nos catálogos da 1ª e 2ª Exposições de Design Português (1971,1973) e 

Cadeiras Contemporâneas Portuguesas (2003), entre outros, principalmente nas 

vertentes do Design Gráfico, e de Mobiliário, desde os anos 60 até recentemente, 

mas de facto o seu trabalho nunca tinha sido reunido e analisado extensivamente, 

em profundidade e individualmente.

 A dissertação que passamos a apresentar procurou investigar, recolher, reunir, 

inventariar, classificar, estudar e tornar público, em termos teóricos, iconográficos e 

expositivos, o resultado de 60 anos da extensa e diversificada prática profissional de 

António Garcia, percorrido no universo complexo do Design.

A divulgação deste Designer, através da exibição pública da retrospectiva da sua 

obra, parece-nos fundamental, como complemento e consequência da presente 

dissertação, pelo que a proposta para a realização de uma exposição e a edição de 

7  IDEM, IBIDEM, p.15.
8  SOUTO, Maria Helena, “O Design moderno em Portugal”, Cadernos de Design, 1992, p. 26.
9  TOSTÕES, Ana e João Paulo Martins , “1960-1974 – a construção do Design em Portugal”, Cadernos de Design, CPD, 
2000, pp. 64-69.
10  Em Julho de 2006 o Centro Português de Design fazia circular uma Petição para o Reconhecimento da Profissão de Designer, 
“pretendendo que à tabela de classificação de actividades a que se refere o artigo 151º do Código do IRS, Decreto-Lei nº442-
A/88, de 30 de Novembro, seja aditada a actividade “Designer”, passo inicial e fundamental para o reconhecimento desta 
actividade autónoma. Esta iniciativa está a ser gerida pela Associação Portuguesa de Designers, que irá entregar a petição à 
Assembleia da República, com 4000 assinaturas, juntamente com um texto a fundamentar este pedido”. In www.cpd.pt 
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catálogo foram alvo de atenção do presente estudo.

 A salvaguarda deste património, em termos de conservação dos espécimes e de 

documentação relacionada com a obra e o autor, enquadra-se igualmente no âmbito 

dos nossos objectivos, pelo que também houve intenção de procurar soluções e 

alternativas para a preservação futura deste espólio agora reunido, nomeadamente 

a sua incorporação numa colecção, museu ou/e arquivo.

Pretendeu-se organizar o corpus da obra do autor, observando a sua actuação 

interdisciplinar e transversal nas diferentes áreas do Design e na Arquitectura e a 

apresentá-lo sob a forma de conjunto e de percepção vivencial – do ponto de vista 

tanto da descrição como da compreensão – numa tentativa de organizar a memória 

individual, de grupos e colectiva sobre este Designer contemporâneo.

 Perspectivou-se compreender o magma (maioridade) da obra deste autor 

(actualmente com 81 anos e 60 de exercício profissional), a sua amplitude estética, 

observando o seu alfabeto plástico, gráfico ou visual, o seu vocabulário próprio, 

através da análise das suas realizações (nos seus aspectos técnicos, artísticos, 

simbólicos ou recorrentes) ou seja, a sua herança particular, única. Procurou-se uma 

aproximação com a obra, objectivando-se identificar o significante e o significado 

subjacentes ao seu discurso plástico ou a existência de algum elemento agregador, 

e ainda estabelecer elos de conexão com a obra artística de outras gerações, os 

seus cruzamentos, e verificar os resultados. 

O seu universo relacional, as experiências e colaborações e a crítica feita até hoje 

à sua obra individual foram estudados com o intuito de analisar a qualidade, 

originalidade e inovação da obra conjunta do Designer, também em comparação 

com os outros profissionais da sua geração. A pesquisa da sua produção contém e 

reflecte as suas vivências e “afinidades electivas” a nível pessoal e profissional. Na 

História do Design nacional António Garcia é mencionado com destaque tal como no 

estudo das obras de personalidades consagradas como Frederico George, António 

Sena da Silva e Daciano da Costa, devido à colaboração que com eles teve em 

projectos conjuntos, para além da amizade que os unia. 

A política cultural, os empresários, os artistas, arquitectos, designers, as circuns-

tâncias de uma época de viragem foram também consideradas, de forma a verificar 

o tecido social e económico onde se inseriu este autor. Tratou-se de analisar um patrimó-

nio artístico contemporâneo, documento de uma história recente da Arte Portuguesa, 

resultado de expressões artísticas que foram consideradas até há pouco tempo 

periféricas, de vanguarda ou mesmo marginais, no estatuto convencional das artes.

Dadas as características próprias de diversidade e transversalidade de actuação 

deste autor em diferentes de áreas do Design e Arquitectura, a investigação efectuada 
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levou ainda à reflexão sobre o ofício do Designer, incluindo as vertentes técnicas e artís-

ticas específicas, relacionando-o com aspectos históricos e culturais de uma geração 

e época. Procurou-se analisar uma obra em contexto, estabelecendo um olhar retros-

pectivo sobre os anos que testemunharam uma radical transformação na arte portu-

guesa e a emergência de novas figuras e estruturas, coincidentes no tempo com a 

transição para a democracia. A mudança no panorama artístico não foi somente uma 

reforma, mas sim uma ruptura com todas as regras, paralela a movimentos seme-

lhantes em toda a Europa, acompanhados também de mudanças sociais e politicas. 

A pertinência desta dissertação passou também pela observação da existência de 

uma espécie de hiato na promoção de iniciativas de divulgação do Design português 

desde os anos 70 do século XX até ao início das iniciativas da Experimenta Design 

em 1999, e a constatação da escassa bibliografia disponível sobre a história e os 

seus intervenientes neste período. Tentámos portanto preencher um certo vazio 

documental, aparentemente fruto das insuficientes infra-estruturas económicas da 

época e dos seus condicionalismos, assim como da tendência para um certo descurar 

a memória dessa época e as suas circunstâncias. A identificação e reunião de 

documentos e testemunhos ainda disponíveis procuraram acrescentar à história do 

Design português a contribuição da obra de António Garcia. 

A importância que julgamos ter a inscrição dessas realizações na memória colectiva, 

marcada por eventos culturais nacionais e pelos testemunhos iconográficos de uma 

arqueologia industrial nacional – objectos, imagens e vivências com os quais partilhamos 

o nosso quotidiano – foram considerados pontos de partida para a análise deste autor. 

Jacques Le Goff (1984) define memória como “um elemento essencial do que se 

costuma chamar identidade, individual e colectiva, cuja busca é uma das actividades 

fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje (...)”11. Parafraseando Elvio 

Melim de Sousa, “Entende-se por Memória Colectiva (conceito inspirado na 

Consciência Colectiva) a Memória atribuída aos grupos sociais, sendo através destes 

últimos que existe e sobrevive a denominada Memória Individual, na medida em que 

lhe dão a possibilidade de reconstruir a recordação (...) pelo o que é sempre no 

âmbito da sociedade que retiramos o essencial do enquadramento mnésico”. 12 Temos 

consciência que o património histórico é um recurso que faz parte da nossa cultura 

diária e vivencial e que constitui ainda um produto cultural. Esta questão tem a ver 

com o tempo, a visão circular deste e sua relação estética com as coisas, onde estão 

incluídos as obras de arte, os objectos do quotidiano, a arquitectura, a paisagem. 

Nas palavras de Françoise Choay, a expressão Património histórico, “designa um 

11  LE GOFF, Jacques, “Memória”, in Enciclopédia Enaudi, Vol. 1, Lisboa: INCM, 1984. p.46.
12 SOUSA, Élvio Melim de, Da residência privada a Casa – Museu de Leal da Câmara: um percurso singular. Sintra: Câmara 
Municipal de Sintra, 2005, p.39.
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fundo destinado ao usufruto de uma comunidade alargada a dimensões planetárias 

e constituído pela acumulação contínua de uma diversidade de objectos que 

congregam a sua pertença comum ao passado: obras e obras primas das belas-

artes e das artes aplicadas, trabalhos e produtos de todos os saberes em transformação 

devido ao movimento e ubiquidade do seu presente, o “património histórico” tornou-

se uma das palavras – chave da tribo mediática: ela remete para uma instituição e 

para uma mentalidade” e esse culto “mais do que uma verificação de prazer, exige 

um questionário, uma vez que ele é o revelador negligenciado e, contudo incontestável, 

de um estado da sociedade e das questões que nela existem”1�. Mas Choay alerta 

para o facto de que “Na sua função narcísica, o culto do património não é justificável 

senão num tempo: tempo de suspender simbolicamente o curso da história, tempo 

de confrontar a nossa identidade antropológica a fim de poder prosseguir com a sua 

construção, tempo de reassumir um destino e uma reflexão”. 1�

O Design face à arte e no contexto da “era da reprodutibilidade técnica das obras 

de arte” (Walter Benjamin, 1992), a função social e catalizadora do designer, o Design 

anónimo e a arte social, constituíram igualmente bases de reflexão nas questões 

aqui abordadas. 

O testemunho que fica da obra deste autor, como exemplo da prática do Design 

em Portugal no período entre 1950 e 1970, pretendeu ser utilizado de um modo 

pedagógico, porque ao analisar as experiências anteriores e confrontando-as com a 

actualidade, poderemos chegar à descoberta de novos métodos de criar e de 

projectar para e com o colectivo, afirmando a função social do Designer. 

As vertentes do Design tratadas nesta dissertação abrangem as seguintes Super-

Categorias e Categorias:

1. Super–categoria: ARQUITECTURA 

Categorias:

1.1. Arquitectura efémera/ Exposições institucionais e comerciais 

1.2. Arquitectura 

2. Super-Categoria: ARTES APLICADAS/ DESIGN 

Categorias: 

2.1. Design de Interiores e Decoração

2.2. Design de Equipamento/ Industrial/ Mobiliário

2.3. Design Gráfico / Comunicação

2.3.1. Comercial / Embalagens

2.3.2. Identidade Corporativa /Logotipos/Estacionário

13  CHOAY, Françoise, A Alegoria do Património, Lisboa, Edições 70, 1999, p. 11.
14  IDEM, IBIDEM,p. 218.



12

Não inclui as outras áreas do Design, como vidro, barro, cutelaria, joalharia, 

azulejos e moda – vestuário, indústria doméstica ou de luxo pois António Garcia não 

desenvolveu qualquer trabalho nestes campos.

Optámos por abordar as categorias implicadas segundo uma estrutura organizada 

por Casos de Estudo, seleccionando os trabalhos mais significativos e paradigmáticos 

de António Garcia, onde se procurou aprofundar cada situação, através de memórias 

descritivas, desenhos técnicos, fotografias e outros elementos documentais, a maior 

parte deles inéditos, assim como a sua contextualização.

No que respeita a outras obras e projectos, incluíram-se na Cronologia Visual da 

Obra deste autor, documentadas numa pequena Ficha Técnica, sempre que possível 

ilustrada quer com desenhos técnicos, quer com fotografias.

3. METODOLOGIA, FONTES E SISTEMA DE INVENTÁRIO

A presente dissertação fundamentou-se no inventário preliminar retrospectivo da 

obra, que nos propusemos elaborar, e na leitura e estudo do conjunto de elementos 

reunidos e analisados individualmente e em contexto. Procurou-se ainda descobrir e 

identificar outros aspectos afins que podem informar, testemunhar e documentar os 

trabalhos efectuados. Articulámos a investigação de uma forma retrospectiva, 

relacionando-a com obras nacionais e internacionais de outros autores – arquitectos 

e designers, seus contemporâneos.

As ciências da Museologia e da Museografia foram utilizadas como método para 

o estudo científico da obra, aqui considerada como património cultural. A Arquitectura 

contemporânea integra a investigação interdisciplinar na sua abordagem e 

desenvolvimento, e procurámos actuar do mesmo modo no Design contemporâneo. 

Esta investigação leva em conta uma abordagem visual actual, integrando métodos 

de investigação etnológicos e antropológicos assim como a investigação sociológica 

contemporânea da utilidade e da cultura do quotidiano, de modo um pouco diferente 

de uma investigação tradicional e de uma observação da história da arte. 

Para o estudo da obra procurámos reunir num conjunto a obra global, salientando 

as zonas de trabalho mais intensas do artista, a sua amplitude estética/plástica e o 

seu impacto na memória colectiva portuguesa. Procurou-se de forma exaustiva, 

pesquisar, localizar, recolher e reunir o maior número de elementos e vestígios 

informativos sobre a obra de António Garcia, os quais constituem um conjunto de 

testemunhos diversos: orais, espécimes, artefactos, fragmentos, espécies iconográficas, 

desenhos técnicos, biográficos e bibliográficos, documentais e outros. Na investigação 

foram utilizados vários métodos de tratamento de dados, como a inventariação 
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preliminar, o enquadramento académico desta dissertação, a classificação, a pes-

quisa cronológica, a estruturação dos diferentes núcleos de intervenção do autor, as 

referências bibliográficas e iconográficas, a par da colaboração pessoal e efectiva do 

próprio artista e de diversas entrevistas e contactos efectuados. Diversas instituições-

-chave, que colaboraram de alguma forma com o autor, foram abordadas, quer como 

clientes, através de encomendas efectuadas na altura, quer no sentido de obtermos 

documentação iconográfica ou bibliográfica. Contactámos com especialistas e prota-

gonistas, testemunhos pertinentes para a análise desta obra, assim como com alguns 

dos seus pares e colaboradores que nos deram os seus testemunhos pessoais. 

O facto de conhecermos pessoalmente António Garcia e a sua constante disponi-

bilidade possibilitaram que a pesquisa se desenvolvesse principalmente através dos 

frequentes encontros que fomos tendo com o autor, cujo arquivo pessoal de trabalhos 

nos foi confiantemente facultado, e por vezes refeito e adaptado pelo próprio e por 

nós digitalizado, para efeitos desta dissertação. Salienta-se que grande parte do 

arquivo estava totalmente disperso, não se encontrando organizado ou classificado 

pelo autor, frequentemente sem as datas e os locais identificados, assim como outras 

informações para nós importantes. Por outro lado o arquivo, ao longo da investigação, 

foi-nos fornecido de modo imprevisível e esporádico, ao ritmo próprio do autor no 

reencontro com a sua obra. 

Tivemos então acesso à observação e leitura de algumas das diferentes espécies 

da sua autoria – capas de livros, mobiliário, maquetas, desenhos, artes-finais, 

fotolitos, plantas, projectos e fotografias – assim como as reproduções dos seus 

trabalhos em livros. Também visitámos diversos locais onde o autor interveio. Tratou-

se de uma contribuição de valor inestimável e de importância fulcral, sem a qual este 

trabalho não seria possível.

O contacto com o artista possibilitou ainda o esclarecimento dos trabalhos e de 

algumas dúvidas que pudessem existir. Pensamos ter contribuído também para a 

revisão de aspectos da história deste período (anos 50-70 do século XX), com o 

cruzamento da informação obtida através da investigação. 

António Garcia contou-nos de um modo pessoal e particular como trabalha, o que 

o motiva, em que se inspira o seu trabalho, qual é o seu ritmo de produção, quais 

foram as suas intenções, as suas experiências e as pessoas com quem trabalhou. 

O seu testemunho oral foi muito importante para o melhor entendimento das intenções 

e circunstâncias dos desafios colocados. Desenvolvemos uma atenção relacional, 

procurando entender de uma forma específica e não generalista a idiossincrasia do 

autor, procurada na análise do conjunto da sua obra e vice versa, verificando as 

preferências e os projectos nucleares no conjunto da obra realizada. Foi necessário 
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saber escutar e estar muito atento aos pormenores, à transmissão das suas expe-

riências, aos seus interesses, às situações de desafio que lhe foram colocadas, ao 

improviso, assim como detectar o seu protagonismo e reflectir sobre o resultado da 

experiência que daí adveio, no decorrer de meio século. 

Salientamos que o autor não teve formação específica em Design ou Arquitectura, 

não leccionou, teorizou ou escreveu sobre estas matérias, apresentando apenas 

justificações de ordem pragmática para o enquadramento do seu trabalho, 

considerando-se um auto-didacta nestes ofícios.

Focámos o estudo nas décadas de cinquenta a setenta do século XX, após 

concluirmos ser a época mais produtiva e qualificada do seu trabalho e procurámos 

compreender as suas fronteiras históricas, sociais e económicas. Neste âmbito 

pesquisou-se a documentação na qual o autor é referenciado (catálogos da 1ª e 2ª 

Exposições de Design Português (1971-1973), Cadeiras Contemporâneas 

Portuguesas (2003), The Poster (1968) e Who’s Who in Graphic Art (1962). Investigou-

se também de modo genérico a bibliografia sobre o Design em Portugal neste 

período, indo ao encontro dos seus protagonistas e circunstâncias, das ideias, da 

obra realizada, como por exemplo: Cadernos de Design (CPD, período 1990-2000), 

ArteOpinião (ESBAL, anos 70-80), ArteTeoria (FABL, 2004), diversos catálogos de 

exposições de Design, revistas de publicidade e outras edições pertinentes relativas 

ao período e aos temas em análise, quer a nível nacional quer internacional. A 

bibliografia específica relativa a outros Designers da sua geração foi abrangida, 

como monografias e catálogos sobre Sebastião Rodrigues, Daciano da Costa, 

António Sena da Silva e no que respeita a estes últimos, as dissertações de mestrado 

que lhes foram dedicadas. Os espólios de Frederico George e de Daciano da Costa 

em arquivo no Forte de Sacavém da DGEMN, foram ainda fontes de consulta muito 

reveladoras, nomeadamente no que diz respeito a projectos de Design de 

Exposições internacionais nos quais António Garcia colaborou.

Procurámos elaborar um inventário preliminar retrospectivo do conjunto da obra e 

decidimos escolher quais as áreas do seu trabalho a aprofundar mais do que outras. 

A forte expressão que o Design Gráfico e de Exposições tem na obra de António 

Garcia, determinou optarmos pelo seu aprofundamento, opção fundamentada 

também nas escassas referências existentes nestas áreas específicas a nível da 

história do Design nacional. Perspectivámos estudar ainda a genealogia destas 

disciplinas a nível internacional, pelo que as edições Art&Pub – 1890-1990 15 e The 

Power of Display: A history of exhibition installations at the museum of modern art 16, 

15  AA.VV, Art&Pub, Art et Publicité – 1890-1990, Paris, Éditions Centre Pompidou, 1992.
16  STANISZEWSKI, Mary Anne – The Power of Display: A history of exhibition installations at the museum of modern art 
Cambridge: The MIT Press, 1998.
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demonstraram ser ferramentas muito úteis para a compreensão destas matérias.

A transferência para o domínio público dos conhecimentos adquiridos com a 

presente dissertação deverá igualmente passar pela adopção de um discurso 

museológico e museográfico. A realização de uma exposição e a edição de um 

catálogo monográfico e antológico sobre o autor são, em nosso entender, os meios 

mais adequados e eficazes, permitindo uma maior visibilidade da obra reunida, e só 

assim a presente dissertação terá o impacto desejado e cumprirá os objectivos a que 

se propôs. Esta intenção fundamenta-se e consolida-se na constatação da existência 

de muitos dos espécimes originais disponíveis, de forma bi e tridimensional e de 

muita documentação – memórias descritivas, reproduções fotográficas e desenhos 

técnicos (como plantas, alçados e cortes) que com este estudo, ficará localizada, 

identificada, reproduzida em imagens, maquetes ou desenhos e disponível para ser 

mostrada a curto prazo.

O presente estudo centrou-se a preparar as bases teóricas, científicas e 

iconográficas sobre este autor, de modo a preparar a exibição do seu trabalho, ou 

seja, acrescida à teoria e aos aspectos da história do Design, possuímos as provas, 

os testemunhos únicos e particulares que sobreviveram à fugacidade do tempo, o 

que se afigura uma riqueza acrescida, permitindo observá-lo de vários pontos de 

vista e de diferentes ângulos, o que conduzirá à compreensão efectiva da importância 

da obra de António Garcia. As fotografias reproduzidas são fundamentais para o 

plano deste estudo, a fim de descrever e documentar a obra, pois este “objecto 

antropologicamente novo” (1839) permite trazer “uma nova ordem de provas” e “essa 

certeza que nenhum escrito pode dar” dotando-a do poder da autentificação (Roland 

Barthes, 1980).17

Até hoje existiu um isolamento institucional que não procurou reflectir sobre o 

tecido produtivo da nossa sociedade e a sua evolução ao longo do tempo, 

paralelamente à recente divulgação das artes em Portugal. Este facto levou a que a 

história do Design se ressentisse também, cabendo hoje aos museus, escolas e 

congéneres a organização da memória individual, de grupos e colectiva . 

 Consideramos ainda que hoje devemos tirar partido do privilégio e da oportunidade 

de conversar pessoalmente com autores de diferentes gerações, pois o contacto 

humano com os artistas é uma riqueza, uma mais-valia e um recurso insubstituível 

enquanto contributo para a história, neste caso do Design realizado em Portugal. A 

transmissão oral das suas experiências e vivências tanto profissionais como sociais, 

bem como as suas opiniões, são igualmente pertinentes para levar a cabo o estudo 

e a correcta compreensão da obra realizada.

17  BARTHES, Roland, A Câmara Clara, Lisboa, Edições 70, 1980, p.124.
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PARTE I : O PERCURSO DO AUTOR NO PERÍODO 50-70 DO SÉCULO XX 

1. VIDA E OBRA

António Carlos Garcia nasceu em Lisboa a 3 de Fevereiro de 1925. A sua vocação 

para o desenho foi cedo reconhecida pela sua mãe que a estimulou encaminhando-

o para os estudos artísticos. Casa em 1950 com Maria de Lurdes de quem tem dois 

filhos, José Manuel e Pedro. As suas férias são passadas a conhecer o país e 

especificamente no Ribatejo e Algarve. Em viagens de trabalho e turismo conheceu 

diversos países na Europa, América, África e Ásia. 

A sua extensa obra exerce-se no domínio da Arquitectura e do Design, em diversas 

vertentes, de modo interdisciplinar e transversal, cruzando ambas as áreas e 

integrando-as muitas vezes em contexto.

O seu trabalho integra-se na malha do tecido da sociedade cultural, económica e 

industrial portuguesa com incidência nas décadas de cinquenta a setenta do século 

passado, criando uma identidade que se inscreve até hoje na memória iconográfica 

colectiva e em aspectos da arqueologia industrial nacional .

Relativamente às denominadas artes aplicadas, realizou trabalhos de Artes 

Gráficas e Design de Comunicação, Comercial e Institucional – ilustração, caligrafia, 

capas de livros, diversas publicações e cartazes, rótulos e embalagens –, e de 

Identidade Corporativa – logótipos, estacionário e outras aplicações comerciais. 

Criou igualmente equipamento industrial e mobiliário: candeeiros, cadeiras, mesas e 

sofás, na sua maior parte protótipos e de série reduzida.

No domínio da Arquitectura projectou edifícios, uma fábrica, moradias, um 

complexo turístico e desenvolveu trabalhos de Design de Interiores e Decoração 

para hotéis, salas de administração, instalações de bancos e casas particulares.

Realizou ainda projectos de Arquitectura efémera ou de Design de Exposições, 

em maior ou menor escala, de cariz comercial e institucional, onde se incluem 

algumas participações de representação oficial, a nível nacional e internacional. 

No final dos anos 40 estudou na Escola de Artes Decorativas António Arroio18 

18  A Escola de Artes Decorativas António Arroio na década de 1940-1950 tornou-se o epicentro centro de uma década áurea 
para a história do Design português. A actualidade do ensino artístico desta escola contrastava com a estrutura académica, 
conservadora e tradicional praticada pelas existentes Escolas de Belas Artes. Inicialmente a Escola funcionou como um 
espaço laboratorial e experimental do Design em Portugal seguindo o modelo da Bauhaus e a geração que a viveu é marcada  
por essa herança. A António Arroio foi concebida como uma pequena escola baseada nos modelos inglês e austríaco das 
escolas de artes e ofícios (influência do movimento Arts&Crafts de William Morris) em que as aulas eram dadas em regime  
de atelier. Estes procedimentos de oficina impulsionados por Frederico George cuja formação anglo saxónica o tinham feito adoptar  
a prática, as linguagens e técnicas artísticas e artesanais, a par da componente de projecto, ligada à pintura e Arquitectura, 
aproximando-o ao da Bauhaus, modelo que se tornou o foco da sua investigação pedagógica e debate sobre o Design.  
Uma bolsa de estudo em 1952, levou-o a viajar para Estados Unidos, o que lhe possibilitou conhecer o sistema  
de ensino praticado no país e entrar em contacto com Walter Gropius, na altura professor universitário e Mies van der  
Rohe. Estas personalidades sensibilizaram-no para as potencialidades do Design e para os seus aspectos transversais e 
unificadores, os princípios práticos e teóricos sustentados pela Bauhaus.O novo entendimento sobre a Pedagogia do ensino
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onde tirou o Curso nocturno de Desenhador Litógrafo, 19 tendo como professores o 

mestre Rodrigues Alves e os pintores Aires de Carvalho, Estrela Faria (1910-1976) 

e Lino António (1898-1974). Em simultâneo frequentou o curso liceal do Ateneu 

Comercial de Lisboa. Ambicionou ser arquitecto mas não lhe foi possível aceder ao 

curso de Arquitectura na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, o que não o impediu 

de mais tarde ter realizado, pontualmente e como auto-didacta, projectos de 

envergadura nesta área.

Recorda as montras do Instituto Pasteur (R. Nova do Almada, em Lisboa) da autoria 

de Fred Kradolfer (1903-1968), cujos cartazes eram verdadeiras pinturas e na Rua 

Garrett, as montras da Kodak executadas por Roberto de Araújo (1909-1969) 20 

e posteriormente os cartazes e arranjos de montras realizadas por Sebastião Rodrigues 

(1929-1997) e Manuel Rodrigues (1924-1965) para o SNI, nas lojas da Baixa-Chiado 

e Palácio Foz (Restauradores), que constituíram verdadeiros acontecimentos de 

Arte Pública na época. Visitou a “Exposição do Mundo Português” (1940) 21.

António Garcia também teve a sua oportunidade de fazer uma montra para a 

empresa de aviação BOAC (actual British Airways), em exposição na Avenida da 

Liberdade em 1952.

O autor em estudo, para além dos autores atrás referidos e que tiveram grande 

projecção na época, nutre franca admiração pelas criações de Víctor Palla (1922-

2006), considerando que foram reveladoras de novas possibilidades artístico – 

comerciais, assim como pelos cartazes de Cassandre (1901-1968) e Raymond 

Savignac (1909-2002) que também foram influentes no seu discurso gráfico. A nível 

internacional, não lhe foi indiferente o estilo da cadeira Barcelona (1929), criação de 

Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969)22 que determinou uma viragem, e teve como 

permitiu perspectivar a Arte como Ofício, abordado no âmbito do pensamento moderno transpondo a disciplina de desenho 
para um quadro técnico. A prática sobrepunha-se à teoria e através de exercícios, Mestres e Professores ensinavam as 
técnicas tradicionais de produção artesanal, ligadas ao utilitarismo, conforme o legado da Arts&Crafts da Bauhaus. In SOUTO, 
Maria Helena, “Do ensino da Artes aplicado à indústria, às primeiras experiências de ensino do
Design em Portugal”, Arteteoria, FBAL, 2004, pp.146-151.
19  Litografia: Desenho efectuado por meio de tinta ou lápis gordo sobre pedra calcária de grés muito fino e as provas obtidas 
por este processo. Técnica baseada no princípio da incompatibilidade da mistura de água e gordura. A litografia foi inventada 
em 1796 pelo bávaro Senefelder. Na primeia metade do século XIX, a maioria dos artistas usou este processo, traçando o 
desenho sobre a pedra de igual modo como numa folha de papel. O desenho é submetido à acção de um mordente que age 
sobre a pedra onde não existe lápis e a prensa multiplica-o sem o alterar. in Dicionário Técnico de Arte e Arquitectura, Pais de 
Sousa, JA e Margarida Calado, 2005, Presença, p.221.
20  Os trabalhos destes autores eram apresentados no Concurso e Exposição de Montras (1940, 1943 e 1949) e demais 
pintores e decoradores como Estrela Faria, Jorge Mattos Chaves (1912-1988), Carlos Rocha (1912-1992) e José Rocha 
(1907-1982), entre outros. Estas iniciativas foram promovidas pelo o Secretariado de Propaganda Nacional – SPN, SNI (1944) 
durante a “Campanha do Bom Gosto” levada a cabo por de António Ferro, que nutria interesse especial pelas artes, decoração, 
artes gráficas e publicidade conforme os ideais nacionalistas, valorizavam as tradições populares e o folclore do Estado Novo. 
in SANTOS, Rui Afonso – Cadeiras Contemporâneas Portuguesas, ASA, 2003, p. 24.
21  O acontecimento cultural da maior importância na estratégia politica do Estado Novo ultrapassa largamente os seus 
objectivos pelo resultado atingido de grande qualidade artística revelando ser o “apogeu da criação dos artistas portugueses 
das duas primeiras gerações “modernistas” ACCIAIUOLI, Margarida, in Exposições do Estado Novo, L.H., 1998. 
22  Na exposição Internacional de Barcelona em 1929, no Pavilhão da Alemanha foi apresentada a cadeira BARCELONA, 
destinada a Afonso XIII durante as cerimónias de inauguração. As divisórias do interior do Pavilhão feitas em mármore, foram 
o paradigma do Estilo Internacional entrando em ruptura com o Movimento Moderno no aspecto do utilitarismo. In Design do 
Século XX, Taschen, 2005, p. 471.
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referências o legado de arquitectos e Designers de equipamento, Frank Lloyd Wright 

(1867-1959), Ettore Bugatti (1881-19�7), Alvar Alto (1898-1976), Marcel Breuer 

(1902-1981), Charles Eames (1907-1978) e Georges Nelson (1908-1986).

Aos dezassete anos começou a trabalhar como desenhador assalariado do 

Ministério da Economia, desenvolvendo projectos de equipamento industrial tais 

como construções rurais, no âmbito da Campanha da Produção Agrícola e dos Silos 

(1942-1947). Como gráfico, colabora na grande exposição Agro-Pecuária (c.1950) 

realizada na Feira Popular e nos stands na Feira de Agricultura.

 Nessa altura colaborava com a Mosquito 23, revista infantil, para a qual desenhava 

modelos a serem construídos em cartolina. Colaborou ainda para as revistas 

”Construções e Coisas Práticas” e “Trabalhos Manuais”, desenhando modelos 

sólidos de aviões e barcos, entre outras coisas. Deu os primeiros passos na área da 

publicidade e desenho gráfico na Agência de Publicidade Arco. 

Colaborou com António Sena da Silva (1926-2001) em trabalhos de Arquitectura, 

Design de Interiores, Design Industrial, Gráfico e Publicidade, entre 1947 e 1959, 

nomeadamente na Autosil – Acumuladores Eléctricos, onde, aos vinte e dois anos 

integrava a empresa como Designer gráfico e industrial. Esta parceria e amizade 

permitiu, segundo o autor, enriquecer os seus conhecimentos nas referidas áreas e 

ainda em Arquitectura e Arquitectura de Interiores.

Em 1952 ganhou o primeiro prémio do concurso promovido pela Editora Ulisseia 

com as capas dos livros O Adeus às Armas, de Hemingway e A Casa de Jalna de 

Mazo de la Roche, os primeiros dos cerca de 60 títulos da série literária de Autores 

Modernos que viria a realizar para esta editora, com selecção do editor Figueiredo 

de Magalhães e com a qual manteve uma colaboração prolifera e duradoura no 

período entre 1954 e 1970, num ritmo de produção quinzenal. À época, a qualidade 

inovadora e atractiva das capas não passou despercebida aos seus pares que 

comentaram o seu impacto estético, valor publicitário e comercial.

No domínio do mobiliário cria em 1955, de modo espontâneo, uma escultórica e 

elegante cadeira, baptizada pelo autor como Gazela, cadeira em carvalho, protótipo 

editado por Bacelar e Alves, que teve produção reduzida.

António Garcia projecta nesse ano a Fábrica da Canada Dry, na altura, a terceira 

marca internacional americana com maior cota de mercado a seguir à Coca-Cola e 

à Pepsi, com a colaboração do Engenheiro João Nunes da Glória (1925). Esta 

fábrica, edificada em 1956 em Vila Franca de Xira, foi entretanto desactivada. O 

autor foi ainda responsável pelo desenho de interiores, mobiliário, decoração e pelo 

23  “O Mosquito fez 70 anos: “O Mosquito publicou-se ao longo de 17 anos com tiragens semanais que chegaram a atingir 
os 60 mil exemplares, com distribuição em todo o País e em Angola e Moçambique. A sua edição era feita em oficina própria, 
caso único em Portugal (...).”. In, http://www.cpd.pt Design List (01-05-2006).
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arranjo paisagístico envolvente à unidade fabril. 

Abre atelier próprio em 1959 na Avenida da Liberdade, nº 177, 4º andar, espaço 

partilhado por diversos jovens arquitectos. Durante este período frequenta a tertúlia 

do Café “Paraíso”, na Rua Alexandre Herculano e convive com personalidades do 

meio artístico da época. Esta autonomia profissional permite-lhe o desenvolvimento 

de Design de Interiores, em simultâneo com a concepção de objectos gráficos e 

publicitários variados. O estatuto de profissional liberal dá-lhe a oportunidade de 

ganhar diversos primeiros prémios em concursos com as suas propostas de Design 

Gráfico. Destacam-se as marcas Strol – Importações-Exportações (1950), Estana – 

Fomento de Minas (1957), Messa – Máquinas de Escrever (1959), Pérola – Rótulos 

de Cerveja (1959), Sorefame – Sociedades Reunidas de Fabricações Metálicas 

(1961-1963) e Mineira – Companhia Mineiro do Lobito (1967). Concebeu ainda os 

seguintes logótipos: Crédito Predial Português (1963), Centrol – Centro Distribuidor 

dos Óleos de Moçambique (1964), Cajuca, Codepa, Saprel, entre outros, e a 

Identidade Corporativa de diversas empresas, como estacionário para Ecomar – 

Empresa Comercial do Ultramar (1956), Herold-Imdica – Importadora e Distribuidora 

de Carvões (1957) e Seta – Sociedade Exploradora de Transportes Aéreos (1965). 

Para a Tabaqueira executou um trabalho de Design Gráfico marcante para a história 

da empresa, desenhando muitas embalagens de marcas de tabaco, entre outras 

contribuições que a nível de Design e Interiores e Expositivo. Destaca-se o anfiteatro 

do Centro de Cultura e Recreio D. Manuel de Mello, projectado em parceria com 

Daciano da Costa (1930-2005) em 1962, edificado junto à fábrica de tabacos, em 

Albarraque, e a criação do respectivo logótipo, assim como o Design de Exposições 

na FIL. A sua colaboração com a empresa de tabacos teve inicio em 1964 com o re-design 

da embalagem SG Ventil, seguindo-se em 1965 as embalagens Sintra e no ano 

seguinte, High Life, Monserrate e Kayak; SG Gigante e SG Filtro em 1968. Nos anos 

70 desenvolve as embalagens do Plaza (1974) e do Ritz (1970), sendo que esta 

última ainda persiste no mercado praticamente inalterada desde a criação de António 

Garcia. Algumas das marcas de tabaco já não se encontram disponíveis, outras têm 

vindo a ser reformuladas, como o SG Filtro, o Ventil e o SG Gigante. 

No âmbito do Design Gráfico de Cartazes, destacam-se os realizados para o SNI 

sob o tema “O Verão vem passar o Inverno a Portugal” (1961), o intitulado “Good 

Goods from Portugal” (1959) e “EMBA’61 (1961) para o Fundo de Fomento de 

Exportação e também o criado para XV Congresso de Química Pura e Aplicada 

(1965). Na 1ª Exposição Internacional de Embalagem – EMBA’61 obtém o primeiro 

prémio geral com a proposta do conjunto de rótulos da marca de cerveja Pérola: 

Pérola Export, Cerveja Preta e Cerveja São Jorge, que vieram mais tarde a ser 
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adquiridos pela Central de Cervejas. Neste evento ganha ainda o segundo prémio 

do sector, com a embalagem de tabaco Sagres da CPT – Companhia Portuguesa de 

Tabacos, não obstante a óptima receptividade que obteve. 

O Design de Exposições e a respectiva produção foi outro importante campo de 

actividade para este autor em múltiplos eventos em Portugal, realizados regularmente 

na FIL, e em Feiras no estrangeiro. Colabora em 1960, na exposição do Instituto 

Nacional de Investigação Industrial – INII, com António Sena da Silva e Luís Filipe 

Abreu (1935) e em 1963, na Exposição Comemorativa dos 25 Anos da Sacor, com a 

mesma equipa e com o engenheiro João Nunes da Glória. Destacam-se entre outras, 

as exposições por si concebidas para diversas empresas e entidades como Messa 

(1959), Sorefame (1975 e 1976), MOHP – Ministério da Habitação e Obras Públicas 

(1974 e 1975), Rodoviária Nacional (1974), Sidul (década setenta), Covina (década 

setenta) e Banco Nacional Ultramarino – BNU (década oitenta).

Na década de cinquenta é apresentado ao arquitecto Frederico George (1915-

1994) por António Sena da Silva tendo ambos colaborado como desenhadores na 

finalização da sua tese de Arquitectura para a Escola Superior de Belas Artes.

Numa equipa liderada por Frederico George, participa com Daciano da Costa 

(1930-2005), Roberto Araújo e Jorge Matos Chaves, Le Mattre de Carvalho e outros, 

na concepção e produção dos interiores do Pavilhão de Portugal no âmbito das 

comemorações do IV Centenário da Cidade do Rio de Janeiro, em 1964-1965 no 

Brasil. É responsável pela secção expositiva dedicada à Agricultura e Indústria 

(pesada e ligeira) e aos grandes investimentos do país, numa produção de grande 

escala, incluindo a mostra de máquinas industriais como uma locomotiva da 

Sorefame, abrangendo uma área total de cerca de 1.200 m2.

Na década de setenta, António Garcia projecta diversos stands expositivos 

(efémeros e itinerantes) para as representações oficiais do Fundo de Fomento de 

Exportação, destinadas ao circuito das feiras internacionais de comércio e turismo. 

Ganha o concurso para o fornecimento e direcção da montagem do stand de Portugal 

na Feira de Alimentação ANUGA em Colónia (1970), tendo o stand apresentado em 

Barcelona (1971) sido premiado pela organização local. Concebeu ainda stands 

para as feiras realizadas nas cidades de Estocolmo; Munique (1973), Brnu (1974-

1975), Milão (1972), Viena d’Áustria (1972), Lima; Paris (1973), Joanesburgo, 

Posnan, Maputo (1975) e para a Feira Industrial de Hannover. Nesta última, o Bureau 

d’Information Turistique por si criado, integrou uma fotografia de Mário Novais (1899-

1967) na decoração do espaço, autor com quem colaborou diversas vezes, com 

destaque para o stand da Messa (FIL, 1959). A imagem da revista Madeinportugal 

editada em 1972 pelo Fundo de Fomento de Exportação é também de sua autoria.
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É de sua autoria gráfica em parceria com Luís Filipe Abreu, o livro comemorativo 

da inauguração da Ponte sobre Tejo (1966).

 A Companhia Nacional de Navegação encomenda a este autor o Design de 

Interiores e a Decoração dos aposentos do Almirante Américo Tomás (1894-1987) 

realizadas no navio “Príncipe Perfeito” (1961 a 1976), intervenções expressamente 

efectuadas para as viagens oficiais que este presidente da república portuguesa 

(1958-1974) efectuou ao Ultramar (1963, 1964, 1968 e 1970).

António Garcia integra, em 1968, a equipa responsável pelo Design de Interiores 

e Decoração do Hotel Alvor Praia no Algarve, com projecto de Arquitectura de Alberto 

Cruz (1920-1990) e a participação de Daciano da Costa, entre outros. Em parceria 

com José Espinho (1917-1973) é responsável pelas áreas do vestíbulo da entrada, 

recepção, sala de estar, restaurante, bar, do hall dos elevadores, das lojas, do 

cabeleireiro e das zonas de serviços administrativos e respectivo mobiliário. 

Desenvolve várias linhas de mobiliário de escritório na década de setenta tais 

como, Containers 7, Secretárias modelo PS-1 (faia e painéis de palhinha), modelo 

PS-2 (faia e napa), mesas empilháveis modelo Cubox4 (madeira e pele/

termolaminado), protótipos produzidos pela empresa Móveis Sousa Braga. Em 1971 

concebe o cadeirão modelo Relax, revestido a pele, produzido também por Móveis 

Sousa Braga, com estrutura em pau-santo e metal, modelo que resultou de um 

concurso lançado pelo Fundo de Fomento de Exportação para a concepção de uma 

cadeira objectivando o conforto e a descontracção total .

A nível de Arquitectura Efémera/ Design de Exposições, a sua participação no 

Pavilhão de Portugal na Exposição Universal de Osaka’70 em 1970 no Japão, 

representou uma experiência muito rica na sua vida e que viria a determinar as suas 

preferências e opções na abordagem da Arquitectura e do Design. Nesse país, 

visitou as cidades de Quioto, Nara, Tóquio, o campo e praias piscatórias e teve ainda 

a oportunidade de conhecer Hong Kong e Macau. Com projecto do Arquitecto 

Frederico George, integrou a equipa responsável pelo Design de Interiores e 

Expositivo, em parceria com Daciano da Costa, que abordou o tema “Portugal de 

Hoje e Amanhã”. Cria expressamente para esta efeméride, a cadeira Osaka’70 

(1969), peça encomendada para integrar uma área exterior ao Pavilhão de Portugal, 

destinada a equipar o espaço do Instituto Nacional do Café, com a representação do 

Café de Angola. A cadeira foi construída em madeira de pinho e pele natural e 

produzida também por Móveis Sousa Braga. A viabilização do rápido e económico 

transporte por via aérea de sessenta exemplares para o Japão, esteve subjacente à 

sua criação e a cadeira Osaka foi desenhada de modo a ser possível o seu 

acondicionamento, desmontada e preparada de modo a que os seus componentes 
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pudessem ser montados facilmente no local. 

Posteriormente a Fábrica Osório e Castro promoveu a exportação da cadeira 

Osaka (e da cadeira Sena, de António Sena da Silva), divulgando este mobiliário sob 

o conceito “A Supremacia do bom senso” (Edição FOC, década de oitenta).

No âmbito da exposição de Osaka, são ainda da sua autoria os quatro modelos 

de selos “Osaka Expo’70” (1970) emitidos pelos CTT Correios de Portugal, 

assinalando deste modo o acontecimento. António Garcia desenhou também para 

os CTT, três modelos de selos para as iniciativas – Mês Internacional do Coração, 

em 1972, a partir de fotografias de Nuno Calvet e de Mário Novais, e para o Dia 

Nacional da Luta Anti-Alcoolismo em 1977, os quais circularam durante mais de uma 

década. Em 1973 cria o modelo de selos “6º Centenário da Aliança Anglo-Portuguesa 

1373-1973” para o Fundo de Fomento de Exportação. Em 2003, os CCT Correios 

emitem um conjunto de dez modelos de selos sob o tema Design e pretendendo 

homenagear dez Designers portugueses, reproduzem as suas criações, entre as 

quais destacamos a cadeira Osaka de António Garcia.

A cadeira Osaka e as mesas Cubox4 foram apresentadas ao público na 1ª 

Exposição de Design Português em 1971, na FIL, numa montagem realizada pelo 

próprio autor e para a qual fez a concepção de seis protótipos de embalagens de 

cartão canelado, destinadas ao transporte do mobiliário para exportação. As caixas 

comportavam doze exemplares de cadeiras desmontadas e um conjunto de quatro 

mesas e tinham a particularidade de terem as instruções de montagem e 

acondicionamento impressas no exterior, em técnica Silk-screen (serigrafia), 

procedimento técnico executado com a colaboração de Vasco Lapa (1928). Esta 

iniciativa sem precedentes, divulgadora do Design português a nível nacional e 

internacional, teve uma segunda edição em 1973 com a publicação dos respectivos 

catálogos, permitindo deste modo divulgar e afirmar de modo decisivo António 

Garcia, com destaque para o impacto do seu modelo Osaka, que obteve óptima 

receptividade no meio, vindo a tornar-se um ícone do mobiliário português.

Em Vilamoura, no Algarve, projecta o conjunto turístico Aldeia dos Navegantes 

(1972-1974), constituída por um conjunto de moradias em banda, clube de apoio e 

piscinas, empreendimento urbanístico que funciona até hoje.

Assinala-se em 1978, o Pavilhão de Acolhimento, Informação e Recepção do 

Gabinete da Área de Sines (petróleo/refinarias), em Santo André, que não chegou a 

ser construído. Este projecto de grande envergadura, deu oportunidade a António 

Garcia de conjugar a Arquitectura com outros aspectos do Design, como o desenho 

de mobiliário urbano provisório, sinalética e a realização de exposições. 

Foram também aspectos relevantes do seu trabalho a Decoração, Design de 
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Interiores e Mobiliário de diversas Salas de Administração e de Administradores de 
grandes empresas, como a Empresa Geral de Fomento (Lisboa), Lisnave, (Margueira, 
década 60), do Banco Nacional Ultramarino – BNU (hoje Caixa Geral de Depósitos, 
Av. 5 de Outubro, Lisboa) e um auditório para 220 lugares na sede deste banco, na 
Rua do Ouro (Lisboa, 1992-1993). Destacam-se ainda os diversos Balcões e Agências 
de Bancos concebidos por este autor para o Banco Fonsecas & Burnay, Balcão do 
BANIF (Rua do Ouro, Lisboa) e Banco Totta Standard, Luanda, Angola (1989-1990).

No seu percurso também projectou a arquitectura e os interiores de diversas 
moradias, tal como a residência Vieira Borges (Cascais, 1968), a Silva Brito, actual 
residência do Embaixador da Grécia, (Restelo, 1968), apartamentos e escritórios 
particulares (Afonso Valla, 1963).

Em 1974, a Companhia de Seguros Império convida António Garcia e Daciano 
Costa a dirigir um Gabinete de Design para dar apoio a outras frentes de negócio, 
designado Risco – Projectistas e Consultores de Design, SARL. Integraram este 
gabinete Vasco Lapa (1928), Fernando Conduto (1938), Cristóvão Mácara (1930), 
Luís Carrôlo (1946) e o maquetista Rodrigues. O arquitecto Manuel Salgado veio a 
adquirir mais tarde a cota de António Garcia.

Participa no evento “Design e Circunstância” realizado na Sociedade Nacional de 
Belas Artes 1982, organizado pela Associação Portuguesa de Designers da qual 
António Garcia havia sido sócio fundador em 1976.

Actualmente com 81 anos, vive com a sua mulher na Rua da Vinha, no Bairro Alto. 
Acompanha alguns trabalhos de Arquitectura e Design de Interiores, nomeadamente 
com o arquitecto António Rodrigues Fernandes (n.1931), no atelier situado no Edifício 
das Águas Livres (1956), obra paradigmática de Arquitectura total da dupla de 
arquitectos Nuno Teotónio Pereira (1922) e Bartolomeu Costa Cabral (1922). Este 
local é um importante testemunho do espírito da sua geração, produto da colaboração 
de uma colectiva de personalidades artísticas consagradas suas contemporâneas: 
Almada Negreiros (1893-1970), Jorge Vieira (1922-1997), José Escada (1939-1980), 
Manuel Cargaleiro, Frederico George e Daciano da Costa e Gonçalo Ribeiro Telles. 

A sua obra ganhou vulto na história do Design a nível nacional e internacional com a 
referência aos seus trabalhos nas seguintes publicações: 1ª e 2ª Exposições de Design 
Português (1971,1973) já referidos, Graphics International 2 (EUA, c. 1960); Who’s Who 
in Graphic Art (1962); The Poster (1968); DesignLisboa94 (1994)24; Daciano da Costa, 
Designer (2001) 25, Sena da Silva – 60 anos de ofícios: riscos, sustos, entusiasmos, êxitos 
e insucessos (2000)26, Cadeiras Portuguesas Contemporâneas (2003) 27, entre outras. 
Na História do Design em Portugal é figura de referência para os autores Daciano da 
Costa, António Sena da Silva, José Augusto França, Maria Helena Souto, Rui Afonso 

Santos, Carlos Rocha, José Manuel das Neves, João Paulo Martins e Joana Moreira.

24  Edição Electa, Grupo Dimensão, iniciativa no âmbito da Lisboa 94, Lisboa Capital Europeia da Cultura, 1994.
25  Edição Fundação Calouste Gulbenkian, 2001.
26  Edição Câmara Municipal de Paços de Ferreira, 2000.
27  ASA Editores, 2003.
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2. BREVE INTRODUÇÃO AO CONTEXTO DA OBRA DE ANTÓNIO GARCIA

Relativamente à emergência e implantação do Design em Portugal, Pedro Brandão 

explica que, “(...) Desde logo e como é comum a toda a cultura europeia do Design, 

a sua primeira fase de afirmação, ainda no século XIX, faz-se via Artes Decorativas, 

decorrente de movimentos como o Arts and Crafts e a Arte Nova e mais tarde o Art-

Deco, que introduzirão uma nova estética, burguesa e “proto-moderna. Em Portugal 

este período é particularmente prolongado, entrando por toda a primeira metade do 

século XX, devido ao arranque tardio das indústrias e à natureza do regime do Estado 

Novo, misturando-se as influências modernizadoras com a persistência das estéticas 

historicistas anteriores. Não é de estranhar por isso que sejam os interiores e o 

mobiliário, por um lado, e as artes gráficas por outro, os dois principais territórios de 

recolha, aos quais se acrescenta, durante a fase mais propagandista da ditadura, a 

acção no Design Gráfico e no Design expositivo. Será preciso esperar pelos anos 50 

para encontrarmos os primeiros passos do Design na sua configuração metodológica 

e conceptual moderna, sob o protagonismo da indústria, para finalmente, no último 

quartel e já sob o signo da abertura e da globalização, surgirem novas áreas do 

Design, ao mesmo tempo que o novo cosmopolitismo faz reavivar a vertente artística 

do “Design de autor”.”28

José Augusto França afirma que relativamente à consolidação desta disciplina na 

sociedade, a prática do Design acompanhou o desenvolvimento da produção 

arquitectónica que emerge com os primeiros modernistas “independentes” em 1930 

e pouco evoluiu, excepto na vertente das artes gráficas, principalmente na publicidade, 

há algum tempo iniciada pelo suíço Fred Kradolfer que teve um papel fundamental, 

“logo seguido por José Rocha, Tomás de Melo-Tom e outros, até, em anos 50, e 

depois, António Garcia, João Machado, Armando Alves e, sobretudo, Sebastião 

Rodrigues, marcarem posições de criação original. O design dito industrial, de 

equipamentos mobiliários, reconheceu o seu pioneiro de novo período no arquitecto 

e pintor Frederico George (autor do Museu da Marinha em 1962) que teve 

aprendizagem americana em fins dos anos 40, de que beneficiaram os primeiros 

colaboradores do seu atelier, Daciano da Costa e Sena da Silva”.29

Rui Afonso Santos explica que, “Nos anos 50, o Estado Novo Salazarista 

consolidou-se pelas ligações às democracias ocidentais, pelo desafogo financeiro, 

pela situação favorável da balança comercial e pela repressão sobre a oposição. 

Apesar do endurecimento do regime, a década de 50 trouxe novas perspectivas 

28  BRANDÃO, Pedro, Introdução, “100 anos de Design português”, in Cadernos de Design, Centro Português de Design, 
2000, p. 34.
29  FRANÇA, José Augusto, “Design”, in História da Arte em Portugal – O Modernismo, 2004, p. 199.
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para o Design em Portugal, tornando insuficiente e obsoleta a actividade do pintor-

-decorador, na medida em que a execução do I Plano de Fomento (1953-1958) e, 

sobretudo, o relativo desenvolvimento económico, propiciado pela abertura do país 

à actividade económica internacional (adesão, em 1959 à Associação Europeia do 

Comércio Livre/ EFTA) deixavam antever novos estímulos à industrialização. Como 

corolário desta realidade, em 1952 a Revista Arquitectura elogiava o trabalho de 

Fred Kradolfer, Roberto Araújo, Carlos Ribeiro e Tom na decoração de montras e 

exposições para, logo em seguida, criticar o auto-didactismo e reclamar a necessidade 

de escolas que preparassem tecnicamente os profissionais de exposições, pela 

primeira vez denominados de “Designers” “.�0

Rui Afonso Santos diz-nos ainda que, “O período do pré Design dos pintores 

decoradores revelados na Exposição de Paris de 1937 permaneceu até 1951, quando 

o arquitecto Conceição Silva�1 realizou uma Exposição Moderna na casa Jalco, em 

Lisboa, através da qual, pela colaboração com artistas plásticos, manifestou um 

desejo de “unidade das artes” que continuaria a caracterizar a produção do seu 

importante e empresarial atelier de Arquitectura (e Design) até aos anos 70. No 

quadro das insuficiências industriais e das rotinas empresariais do país, o Design 

emergiria, de facto, apenas no início dos anos 60, fundado na acção pedagógica de 

Frederico George e na sequencia de uma abertura tardia de Portugal à economia 

internacional. Daciano da Costa, Sena da Silva e António Garcia foram os principais 

pioneiros do movimento de Design nascente, prosseguindo pelos anos 70 a sua 

acção (reforçada pelo aparecimento de outros Designers) no domínio do Design de 

Interiores e de produto, sobretudo de mobiliário para empresas como a Longra e a FOC.” �2

Delfim Sardo observa que, “(...) Quando se fala em design tem-se, habitualmente, 

em mente um eixo de relações que radicam nas relações produtivas. A identidade do 

design é construída na adaptação (e isto historicamente) a um tecido e estratégia 

produtivos. Este paradigma moderno, ligado a uma ética de desenho, tanto como 

uma noção essencial de eficácia, veio a ser profundamente alterada a partir da 

década de 50, com a invasão imagética do orgânico (...). Assim, se o design do 

modernismo invade todas as artes, através da difusão dos seus pressupostos de 

eficácia, a partir dos anos 50 torna-se um cadinho de referências que lhe são 

extrínsecas. Será a partir desta zona de transição que se constituirá o design 

contemporâneo. Não só nas afinidades formais com os anos 50, mas porque se 

define aqui a instabilidade do conceito “design”. a partir do final dos anos 70 é esta 

instabilidade que se converte no próprio “corpus” do design, assimilada à Pop Art e 

estalando, para lá da arquitectura, o pós modernismo”. ��

30  SANTOS, Rui Afonso, “Anos 50 – A cadeira perante os novos rumos do Design em Portugal”, in Cadeiras Portuguesas 
Contemporâneas, Lisboa: ASA, 2003, p. 28.
31  Francisco Conceição Silva – 1922-1982.
32  SANTOS, Rui Afonso, Guia do Museu do Design, Lisboa: Centro Cultural de Belém, 1999.
33  SARDO, Delfim, “Uma exposição de Design é sempre um contra senso”, in Cadernos de Design, ano um, nº 1, Lisboa, 
CPD, 1992, pp. 15-16.
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PARTE II : APRESENTAÇÃO DE CASOS DE ESTUDO

1º CAPÍTULO: ARQUITECTURA EFÉMERA/ EXPOSIÇÕES 

 

 1.1. Genealogia Internacional de Exposições

Mary Anne Staniszewski na introdução da publicação sobre a história das 

instalações expositivas do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque ��, afirma que o 

Design de Exposições é considerado como um “meio estético” e uma “categoria 

histórica”, que integra um aspecto da História da Arte Moderna, “oficialmente e 

colectivamente esquecido”, notando-se um aumento do interesse pelo Design de 

Exposições a partir 1980, concluindo que um dos factores que contribuiu para esse 

esquecimento é a natureza efémera destas. Questiona-se no entanto sobre a razão 

pela qual a história da arte consiste predominantemente em histórias de trabalhos 

individuais onde a exposição/instalação é ignorada e porque, apesar de certos 

historiadores explorarem o contexto histórico de uma imagem ou objecto – o assunto 

de análise – na maior parte das vezes ficam pela descrição do objecto artístico, 

existindo portanto uma aceitação implícita da sua autonomia. Os historiadores de 

arte analisaram os trabalhos incluídos numa exposição e o efeito que ela provocou 

no discurso estético, social e politico, esquecendo o facto de que uma obra de arte, 

quando exposta publicamente, quase nunca permanece só: é sempre um elemento 

integrado numa exposição, permanente ou temporária, criada em consonância com 

determinadas e conscientes convenções de montagem.

Staniszewski observa a importância do Design de Exposições, e das suas 

possibilidades numa abordagem à história da arte que permite o conhecimento da 

vitalidade, da historicidade, assim como do conjunto composto por todos os aspectos 

da cultura. As exposições, tal como as próprias obras de arte , representam o que 

pode ser descrito como “questões conscientes e inconscientes e planos ideológicos”35. 

O seu lado inconsciente ou visualmente menos óbvio, constitui aspectos que podem 

ser entendidos como “manifestações das limitações históricas e códigos sociais” e 

um modo adequado para verificar estas menosprezadas mas extremamente “fortes 

dimensões das exibições de arte, é analisar as suas instalações de Design”. 

Staniszewski procura neste estudo demonstrar as “montagens de exposições como 

representação”, um “paradigma da estética moderna das instituições de produção 

cultural, recepção e distribuição, o que pode ser denominado o aparato da arte 

34  STANISZEWSKI, Mary Anne, Introdution, The power of display – a history of Exhibition Installations at the Museum of 
Modern Art. Massachussetts Institut of Tecnology, The MIT Press, 1998.
35  IDEM, IBIDEM.
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contemporânea”. O Design de exposições é aqui considerado como “uma categoria 

histórica, um meio de comunicação autónomo, um importante aspecto das vanguardas 

internacionais do século XX”. Por outro lado, as exposições tradicionais de arte, 

como as de pintura e escultura, as exposições da denominada arte primitiva e as 

práticas de montagem dos museus de história natural podem ser examinadas pelo 

papel que desempenharam na estética moderna de técnicas de montagem. As 

exposições de Arquitectura e Design são analisadas em relação com a história e 

com as técnicas de montagem do sector comercial e dos estabelecimentos comerciais. 

Ainda se pode analisar as exposições de propaganda do governo e o entendimento 

da exposição artística em conjugação com o activismo cultural e político dos anos 60 

e 70. Considera o Design de Exposições como um meio de comunicação / médium 

estético e de representações �6. Neste sentido, o estudo documenta a formação das 

convenções institucionais durante o que se refere como o “período laboratorial” 

(expressão utilizada pelo seu fundador Alfred Barr) para o aparelho da arte 

contemporânea e para o MoMA, no período 1929 a 1970. É no Design de exposições 

da primeira metade do século XX que as fontes destas práticas, visando a 

interactividade e a especificidade do local (site specificity) , assim como a multimédia, 

electrónica e as installation – based work se encontram. Ao longo deste estudo são 

levantadas questões sobre a “amnésia” 37 relativa ao Design de Exposições enquanto 

prática artística e institucional do século XX e conclui-se que o declínio do 

experimentalismo expositivo que teve lugar em 1960-1970 foi em parte resultado da 

consolidação das convenções no seio dos museus de arte moderna, a sua relação 

com a institucionalização da arte moderna e contemporânea e o desenvolvimento de 

fórmulas profissionais apropriadas. Mas isto, por si só, não explica suficientemente 

porque é que esta lacuna histórica persistiu até muito recentemente e levanta 

questões sobre as implicações deste esquecimento colectivo em relação à Arte 

Contemporânea. Fundamenta-se na premissa de que tudo o que experimentamos 

no mundo é mediado pela cultura e, nesse sentido, a sua representação, as 

exposições, também são história, ideologia, politica e estética, que se manifestam 

em diversos graus na nossa arte e no nosso quotidiano, dentro de vários níveis de 

ênfase e em constantes e infinitas alterações de configuração constituindo as nossas 

definições de discursos . Este estudo tomou forma através de variadas questões, 

das quais destacamos as que nos interessam para o estudo das exposições de 

António Garcia: Quais os discursos estéticos, culturais e políticos que interferiram 

com estas exposições; que espécie de olhares ou assuntos levaram à criação de 

36  IDEM, IBIDEM.
37  STANISZEWSKI, Mary Anne, The power of display – a history of Exhibition Installations at the Museum of Modern Art. 
Massachussetts Institut of Tecnology, The MIT Press, 1998, Introdution.
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diferentes tipos de Design de exposições; que tipos/ espécies de histórias de arte, 

exposições e instituições são produzidas se as montagens do passado forem 

esquecidas; que tipo de memoria colectiva cultural é produzida com o esquecimento 

do Design de Exposições?”.38

Staniszewski abordando o tema “New vision – Photography as Exhibition”, (Nova 

visão – A fotografia como exposição) refere que o Design de Exposições da Bauhaus 

e das avant-gards internacionais em geral, no período entre 1920 e 1930, foi uma 

das áreas, entre outras, onde a experimentação fotográfica teve lugar. No entanto, a 

fotografia não foi ensinada na Bauhaus até 1929, tendo sido instituída depois da 

partida de Gropius, Bayer e Moholy-Nagy em 1928. De qualquer modo Moholy-Nagy 

na sua procura da “Nova fotografia”, a que ele chamou “a nova visão”, que envolvia 

a experimentação deste meio em diversas novas perspectivas, técnicas e usos do 

meio (médium), deve ter exercido influência na escola durante a sua estadia. A 

direcção do departamento de fotografia de 1929 a 1932, abordou este meio de modo 

muito diferente, mais prático e realista dando relevância ao uso eficiente dos 

processos técnicos. No entanto a integração da fotografia dentro do Design de 

Exposições e a introdução de gráficos e da publicidade, foi sempre um importante 

aspecto da Bauhaus.

Os projectos de instalação como os de Herbert Bayer, Gropius e M. Nagy 

apresentados na exposição Building Worker’s Unions (1935, Berlim) foram concebidos 

como “paisagens interiores”, provocando uma grande aproximação e perspectivas 

de “olho de pássaro” – bird’s eye, característica da fotografia New Vision. A técnica 

de exposição “campo-de-visão”, de Bayer , acentuou as possibilidades da New vision 

durante a mostra. Gropius construiu passadeiras semelhantes à que construiu em 

1930 para a exposição de Werkebund, em Paris, dando ao espectador vistas de 

“olho de pássaro” da instalação. Alguns dos elementos da exposição só podiam ser 

vistos atravessando os carris. O espectador via então os títulos, imagens e 

perspectivas que eram demonstrativas da fotografia New Vision. Construções e 

fotografias de grande escala proporcionavam aproximações invulgares aos materiais 

expositivos. O Design de Exposição assim como as fotografias utilizadas na 

montagem apresentavam o mundo e o trabalhador moderno de uma nova e 

espectacular perspectiva.

Em 1920, na Alemanha, existiam algumas exposições de fotografia que espelhavam 

o boom da indústria fotográfica do pós-guerra assim como as experiências das avant-

gards internacionais com a fotografia, sendo que a mais importante destas foi a “Film 

and Photography” organizada pela Deutcher Werkbund em Estugarda em 1929, que 

38  STANISZEWSKI, Mary Anne, Introdution, The power of display – a history of Exhibition Installations at the Museum of 
Modern Art. Massachussetts Institut of Tecnology, The MIT Press, 1998, pp. 44-45.
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apresentava a fotografia e os filmes como meios que estavam a revolucionar a 

moderna percepção e cultura. Apesar desta exposição ser particularmente significativa 

por ser a mais ambiciosa exposição da New Vision na altura, reunindo aproximada-

mente cem figuras da avant-gard, anónimos e profissionais da fotografia quer da 

Europa quer dos EUA, os seus criadores também experimentaram as técnicas de 

exposição com a ajuda de uma equipa internacional de consultores que incluíam El 

Lissitzky, Eduard Weston, Piet Zwart, Hans Richter, Sippied Gideon, entre outros.

 A inovadora instalação criada por Moholy – Nagy na pioneira galeria de exposições 

Design denominada de “Room One” foi dos aspectos mais marcantes da exposição 

“Filme e Fotografia”�9. Nas parede e nos painéis expositivos, Nagy compôs em branco 

mate e sem títulos ou legendas, toda a espécie de fotografias: artísticas, anónimas, 

recortes de notícias de jornais, publicitárias, científicas e comerciais. O aspecto 

central do plano de comissariado de Nagy era a inclusão de diferentes técnicas 

fotográficas, tais como as aproximações/close ups, as perspectivas/ vistas de olho 

de pássaro da New Vision, fotogramas, projecções em simultâneo, raios x e fotografias 

microscópicas. A abordagem e método expositivo de M. Nagy adequou uma nova 

ampliação fotográfica, da dimensão de uma sala, em conjugação com diversos 

modos de retratar o mundo moderno obtido através da câmara fotográfica. Isento de 

qualquer texto informativo e desprovido de hierarquia expositiva, sem truques ou 

enfatizações de um aspecto em particular, e apresentadas sobre uma grelha preta 

de painéis de suporte, a montagem/instalação apostava na variedade. A montagem 

centrava-se em mostrar o leque de possibilidades visuais para o “olho da câmara” – 

“câmara eye”. 

Na exposição da secção soviética, a instalação de Lissitzky �0 era reminiscente do 

método inicial de Kiesler �1, de estrutura em L e T. Estas traves horizontais e verticais 

39  IDEM, IBIDEM.
40  El Lissizky – 1890-1941 – Lazar Markovich (El) Lissitzky estudou Arquitectura em Darmastad. Em 1919 Marc Chagall 
convida-o a leccionar Artes Gráficas e Arquitectura em Vitebsk, e junta-se ao grupo de Kasimir Malevich, UNOVIS, e 
desenvolveu o conceito, PROUN – Project for The Affirmation of the New, no qual propunha a partilha da Arquitectura com a 
pintura no intuito de enriquecer e aumentar o impacto da expressividade. Leccionou na Suíça e na Alemanha (1922 e 1925) 
impulsionando as relações entre os Construtivistas Russos, membros do De Stijl e da Bauhaus. Destaca-se o seu edifício de 
escritórios Wolkenbrigel (1924-1925) em colaboração com Mart Staw e o espaço de arte abstracta do Staatlides Museum, em 
Hannôver (1927). Desenhou o Pavilhão Soviético para a Feira Mundial de Nova Iorque, em 1939. Criou cadeiras diversas de 
braços ao estilo Bauhaus, De Stijl e Dada. Fez fotografia, tipografia, Design de livros, Design Gráfico e de interiores, muitas 
delas valorizando a Natureza. Depois da revolução Bolshevick de 1917, outros artistas da união soviética afastam-se das 
Belas Artes e dedicam-se às “artes funcionais”, porque acreditavam que o Design, mais do que a pintura e a escultura, teria 
um importante contributo a dar na expansão do socialismo e colaborar com o êxito da revolução. A propaganda politica foi feita 
através de Design Gráfico como meio de eleição. A fotomontagem insere-se na nova imagem difundida pelas artes gráficas 
que recorre à colagem e não à ilustração. A evolução do Design Gráfico moderno deve às contribuições de El Lissitzky, os 
processos de montagem, tipografia, colagens e “composições dinâmicas”. In Design do Século XX, Taschen, 2005, p. 423 e 
Moma Highlights, 2005, p. 106.
41  Frederick Kiesler – 1890-1965 – Estudou em Viena de 1910 a 1914. Colabora com Adolf Loos (1920) e no Design de 
interiores e cenários de teatro. Em 1923 junta-se ao movimento DE STIJL e é co-fundador da Viena Secessão. Concebe a 
“Hendless House Theater”, um conjunto de edifícios modular baseado na forma de ovo, de extrema flexibilidade, projecto que 
previa a eficácia em termos de energia e no mínimo de elementos estruturais de um edifício. Associa-se ao Grupo G, fundado 
por Ludwig Mies Van der Rohe e Hans Richter (1888-1976) entre outros. Foi autor da “International Exhibition of New Theatre 
Technique” (Konzerthaus, Viena 1924) e em 1925, do Pavilhão da Aústria na “Exposition Internationale des Arts Décoratifs et 
Industrieles Modernes” de Paris. Kiesler emigrou para os EUA em 1925 e trabalhou em projectos de Arquitectura associado a 
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criavam um esqueleto de suportes onde as fotografias eram colocadas/dispostas em 

alturas variadas, possibilitando simultaneamente perspectivas de “olho de pássaro” 

e “close-ups” para o observador. A secção soviética incluía um inovador projector de 

filmes concebido por Sergei Eisenstein. 

Staniszewski concluiu que foi a exposição internacional da Secção Soviética, 

denominada Pressa, em 1928�2 na Colónia, que de modo pioneiro, utilizou os meios 

de comunicação de massas (Mass Media) como método e mensagem, celebrando 

as possibilidades da fotografia, mas relacionada especificamente com a edição e 

imprensa. A importância histórica desta exposição residiu primeiramente no seu 

Design de ruptura. Mais do que qualquer outra exposição dos anos 20, o Pavilhão 

Soviético na Pressa introduziu radicalmente o Design de exposições como uma nova 

disciplina, dentro do campo da Comunicação Visual e como uma disciplina 

autónoma. 

O Pavilhão Soviético proporcionou o que deve ter sido um “deslumbrante novo 

tipo de espectáculo público”��. O seu tema, a história e o poder revolucionário da 

imprensa dentro da união soviética, tomou a forma de um dinâmico percurso que 

apresentou ao seu público as novas técnicas fotográficas, tais como fotografias, 

fotomontagens gigantes e novos materiais, como o Celofane e o Plexiglas. Lissitzky 

desenhou o pavilhão em colaboração com uma numerosa colectiva que incluía 

artistas, gráficos e Designers na montagem, entre os quais Alekander Naumov, Elena 

Semenova e Sergei Senkin. O Pavilhão estava dividido em vinte secções que 

continham duzentas e vinte sete exposições produzidas pelos trinta e oito membros 

da colectiva e uma fotografia mural, intitulada “O desafio da Imprensa é a educação 

das Massas”��. Concebida por Lissitzky e Senkin, tinha 12 pés de altura e 72 pés de 

comprimento e estava dividida em secções por faixas triangulares vermelhas.

 O Pavilhão Soviético revelou-se paradigmático por uma série de razões, sendo a 

mais importante o facto do Design de instalação/ montagem, assumir ele próprio a 

concretização do seu tema: o poder dos novos meios de comunicação social, os 

Harvey Wiley Corbett. Foi ainda director do Laboratório do Design Correlativo na School Of Architecture da Columbia University 
de 1936 a 1942. Com características esculturais, o mobiliário desenhado por Kiesler, como as cadeiras Multi – Use (1942) e 
as mesas Two Part Nesting (1935-1938) resultaram no Bioformismo, nos anos 50 com êxito, paralelamente aos seus projectos 
para interiores que se distinguiram pelas qualidades espaciais de excepção. O Correalismo foi o tema central dos seus conceitos, 
como a teoria da correlação multidimensional entre o ser humano, artes e o espaço . Em NI, 1925, Kiesler desempenha um 
importante papel de mediador entre as posições assumidas pela Europa e pelos EUA nos campos do Design e Arquitectura. A 
partir de 1925 desenha mobiliário articulado e exposições e concebe os princípios fundamentais da Teoria Critica da Arquitectura 
e do Design Funcional na Arquitectura e Design conceitos que são constantemente revisitados pelos Designers contemporâneos. 
Flexibilidade, dinamismo e multifuncionalidade foram elementos constantes nas construções teóricas de Kiesler com destaque 
para o volume. A investigação de FK do Design e Arquitectura levou-o a uma análise holística dos necessários métodos de 
Design, cujo foco central sempre foi o ser humano, com toda a sua complexidade, necessidades e o inexplicável. in Friederick 
Kiesler Designer, Seating Furniture of the 30s and 40s, Hatge Cantz Verlag Publisher, Germany, 2005, pp. 11-101.
42  STANISZEWSKI, Mary Anne, “The Mass Media as the Method and the Message”, The power of display – a history of 
Exhibition Installations at the Museum of Modern Art. Massachussetts Institut of Tecnology: The MIT Press, 1998.
43  IDEM, IBIDEM.
44  IDEM, IBIDEM.
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novos materiais e as novas tecnologias, que conduziam a União Soviética para uma 

era revolucionária. Herbert Bayer, que tinha instalado uma pequena colecção de 

livros na Secção alemã da Pressa, mais tarde descreveria a instalação de Lissitzky 

do seguinte modo: “um ponto de viragem revolucionário aconteceu quando El 

Lissitzky aplicou novas ideias construtivistas num concreto projecto de comunicação 

na Pressa Exhibition de Colónia em 1928. A inovação está no uso de um dinâmico 

desenho do espaço em vez da uniformização simétrica, na utilização não convencional 

de vários materiais (introduzindo novos materiais como o celofane para a transparência 

curvilínea e na aplicação de uma nova escala, como a utilização de ampliações 

fotográficas gigantes” 45. 

A instalação da Pressa implicava a tomada de conhecimento do papel do 

observador na criação do sentido, proporcionando a experiência de estar em cena, 

para o espectador.�6 

1.2. Exposição Comemorativa do IV Centenário da cidade do Rio de Janeiro, 

Brasil, 1965 – Pavilhão de Portugal

1.2.1. Memória descritiva e desenhos técnicos

António Garcia participa na Arquitectura de Interiores do Pavilhão de Portugal nas 

comemorações do IV Centenário da Cidade do Rio de Janeiro, Brasil, numa equipa 

liderada pelo Arquitecto Frederico George, autor do pavilhão. 

45 STANISZEWSKI, Mary Anne, “The Mass Media as the Method and the Message” – The power of display – a history of 
Exhibition Installations at the Museum of Modern Art, The MIT Press, 1998. pp. 45-47.
46  IDEM, IBIDEM, p. 48-49.

Esquiço de Frederico George. Espólio de Frederico George, DGEMN – Arquivo Forte de Sacavém, 2006.
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Plantas dos interiores da Exposição 
Portuguesa no Rio de Janeiro, 1965, 
redesenhadas por António Garcia 
a partir das originais incorporados 
ao Espólio de Frederico George, 
DGEMN – Arquivo Forte de Sacavém, 
2006.
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Garcia ficou responsável pela secção expositiva dedicada à “Indústria e Agricultura” 

portuguesa que abrangia uma área de cerca de 1.000 m2 e que requereu uma 

produção em grande escala, incluindo equipamentos industriais, como uma 

carruagem e locomotiva da Sorefame.

A área total do pavilhão nacional correspondia a cerca de 8.000 m2. O espaço 

que abordava a temática “Literatura e Artes” ficou a cargo de Roberto Araújo. Daciano 

da Costa projectou a Sala de Espectáculos e Jorge Matos Chaves, o Restaurante. 

Le Mattre de Carvalho participou também na exposição.

Numa carta de Frederico George dirigida ao comissariado Técnico da Exposição47, 

o arquitecto alerta para questões técnicas que urgem ser iniciadas. Informa ainda 

que se adoptou para a construção do pavilhão uma estrutura metálica, por ser a 

mais rápida de construir e uma cobertura de alumínio, por razões idênticas e por 

uma questão de leveza e de reflexão do calor. Quanto aos pavimentos “serão 

constituídos por pré reforçados ou madeira. As divisórias interiores serão de tipo 

Seral, Placarol, Tabopan”, conforme a decoração. Frederico George propõe a 

realização de contractos com o gabinete técnico de engenharia (GESEC) e propõe 

que a construção civil do Pavilhão de Portugal seja executada no Brasil, pelo que 

sugere uma deslocação ao país acompanhado por um engenheiro projectista, para 

estudar as possibilidades construtivas locais.

No documento do Ministério dos Negócios Estrangeiros – Comissariado Geral da 

Exposição de Portugal no Rio de Janeiro – “Esquema Geral da Exposição de Portugal 

no Rio de Janeiro – Preliminares” 48 poderemos verificar as opções adoptadas no 

discurso expositivo assim como os conteúdos. É explicado que duas posições são 

possíveis de seguir: uma dedutiva, pela razão e lógica, e a outra emotiva e sensível 

e que tendo em conta as características dos povos brasileiro e português, se optou 

pela abordagem sensível de modo a ser compreendido pela média dos visitantes. 

Propõe que o logicismo seja tratado dentro de cada sector e que se encadeie no 

plano geral. É dito que se pretende demonstrar nesta exposição “pela imaginação e 

pela audácia” que “Portugal não ficou no reinado de D. João V” e, “pela elegância da 

apresentação e pelo agente das manifestações de cultura e sociabilidade, demonstrar 

que o “emigrante do tamanco” constitui uma realidade que nem de longe retrata o 

país”. (...) “O pavilhão terá três “terços” ou, mais rigorosamente cinco (...)“. É proposto 

que a exposição contemple uma breve introdução histórica, “Não obstante tratar-se 

de uma exposição acerca do presente”. Inicia-se com os versos de Fernando Pessoa 

47  Carta de Frederico George dirigida ao Comissariado Técnico da Exposição Portuguesa no Rio de Janeiro, 1965, Lisboa, 
26 de Janeiro de 1964, Pasta 865, Espólio de Frederico George, DGEMN – Arquivo Forte de Sacavém, 2006.
48  “Esquema Geral da Exposição de Portugal no Rio de Janeiro da Exposição – Preliminares”, Ministério dos Negócios 
Estrangeiros de Portugal no Rio de Janeiro datada de 13 de Março de 1965, Pasta: FG NP 805, pp. 1-35, Espólio de Frederico 
George, DGEMN – Arquivo Forte de Sacavém, 2006. Obs.: Apesar de não estar assinada supõe-se ser assinada pelo 
Comissário Dr. Martins de Carvalho, segundo informação dos técnicos da DGEMN.
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da “Mensagem” e continua com a história da fundação de Portugal, os seus 

protagonistas e datas marcantes. 

Este documento deu-nos ainda a oportunidade de verificar em particular os 

conteúdos da secção expositiva a cargo de António Garcia, a “Indústria e Agricultura”, 

correspondendo a uma área com cerca de 1.000 m2, que se denominou “Grande 

Nave”. Este espaço foi concebido da seguinte forma: “Deve então surgir, numa 

brusca viragem, uma grande nave fortemente iluminada, onde se encontram 

representações das maiores obras materiais dos últimos anos, (...) uma ideia global 

a que se procurará imprimir um real sentimento de grandeza”. Informa-se que não 

será feita a separação entre a metrópole e o ultramar, sendo que, “(...) a nave 

começará por um sector incluindo obras de grandes proporções e terminará por um 

outro equivalente. Quer dizer: principiará pelas obras públicas e concluirá pela 

indústria. De permeio, a agricultura e o comércio.” 

É explicado também neste documento que: “Com algum trabalho, será possível 

uma representação de grandeza impressionante, acompanhando toda a zona da 

“grande nave” que, ao longo da parede oposta, está destinada à agricultura e às 

indústrias dela emergentes.” Em resumo, o espaço da Agricultura inicia-se com a 

Cerealicultura e passa pelas outras variantes: lavras mecanizadas de trigo e os silos 

de Lisboa e Vila Franca de Xira; Fábrica de moagem de milho em Alhandra, Cultura 

do arroz, cevada, cervejas; Fábricas da CUFP e CUCA; Estação de agronomia 

Nacional e Metalúrgica Duarte Ferreira. Segue-se a Vitivinicultura: Produção Frutícola: 

pomares industriais de Alcobaça; campos de cultivo de banana na Madeira; estufas 

de ananás dos Açores; indústria de conserva de fruta e ainda outras Culturas como a 

do tomate, tabaco, cana do açúcar, café. Depois a Olivicultura: Olivais, azeitonas; 

Sobreiro e Cortiça: Mundet; Marinha Grande; Fábrica de Celulose, pasta de papel, 

resinas e aglomerados em madeira; Por fim a Pecuária: as raças portuguesas, rações 

para animais, aviários, produção industrial: carne, lacticínios, ovos, lã, queijo, leite UCAL.

É referido também que “A última parte da “grande nave” é reservada à indústria 

pesada”, onde se incluem: Indústrias têxteis: plantação de algodão, Moçambique e 

CIFA; fábrica nacional de maquinaria para têxteis (vestuário, calçado, entre outros.); 

Indústria de adubos: União Fabril do Azoto; a petroquímica e a refinaria Sacor; Inclui 

a representação da Rede eléctrica do País: Efacec e Sorefame (“que tem exportação 

de relevo”); gás Cidla; Vidros Covina. São também abrangidas as actividades ligadas 

ao sub-solo: diamantes, calcário-mármores, diversos minerais e cimentos: Secil e 

Tejo; Ferro: Cassinga, Cuima e as instalações da Mineira do Lobito; as pirites; Segue-

se a Indústria de Plásticos e de Químicos farmacêuticos e ainda, a indústria de 

máquinas de escrever Messa, máquinas de costura Oliva, e por fim, “(...) a 
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representação de um grande complexo industrial: a CUF, no Barreiro, um dos maiores 

da Europa”. Esta secção expositiva conclui-se com “a representação do cérebro 

industrial português ao serviço de nacionais e estrangeiros”, uma indicação dos 

Serviços Oficiais (LNEC, INII) ou particulares (CUF, MEC, Sorefame, Sacor, etc.) 

trabalhando para numerosos países na Europa, África, Ásia e América” �9. 

Neste documento é explicado que “O “segundo terço”: A Fé e a Cultura” será 

destinado, entre outros temas, “a uma exposição do livro feito ao prisma das artes 

contemporâneas (livro de arte, livro de boa apresentação gráfica, gravuras, cartazes, 

etc.) – Procurará incluir-se nela uma referência aos prémios literários, exibindo uma 

colecção de fotografias de alguns dos premiados (também aí a ausência de 

discriminação racial). Outra Secção respeita às artes plásticas (...) uma exposição 

de obras primas universais existentes em território português”. Neste ponto é feito o 

seguinte comentário: “Decerto que os nossos museus são parcos; mas muitas 

existem na Fundação Calouste Gulbenkian e em várias colecções particulares.”50

 Segue-se “uma exposição permanente de arte moderna (posterior a 1950): 

pintura, colagens, escultura, cerâmica, Arquitectura, (a exposição coincidia com a 

Bienal de S. Paulo). Aqui é referido que “Este sector exige complicados problemas 

de embalagem, de guarda e de produção contra incêndios”. Foi também foi prevista 

uma sala de espectáculos que “serve de vestíbulo a um auditório para conferencias, 

recitais de poesia, recitais de canção culta (lied), concertos de música gravada, 

teatro vanguardista, actualidades cinematográficas (incluindo as do ultramar), filmes 

de curta metragem, retrospectiva do cinema nacional, etc.”.51

Para finalizar somos informados que, “O “ último Terço”: O Homem e a Terra”, (...) 

é a conclusão dos dois capítulos. Certa realidade física e certa realidade espiritual 

definem certa nação: determinadas características do homem em determinada 

região do mundo”, e apresenta-se o homem português: como trabalha, vive e se 

diverte, passando pela terra e o mar: belezas naturais, os monumentos, o turismo. E 

a concluir, “a síntese das sínteses: o sentido universalista do homem português” 52 

tema a desenvolver profusamente. Propõe-se apresentar o grande planisfério com o 

título “Brasileiros e Portugueses podem dar a volta ao mundo, falando sempre 

português”53. Para este efeito prevê-se a utilização de uma seta luminosa que faz “o 

trajecto possível”, partindo de Lisboa até chegar a Marrocos e voltando ao início.

49  Esquema Geral da Exposição de Portugal no Rio de Janeiro da Exposição – Preliminares”, Ministério dos Negócios 
Estrangeiros de Portugal no Rio de Janeiro, de 13 de Março de 1965. Pasta FG NP 805, p. 16, Espólio de Frederico George, 
DGEMN – Arquivo Forte de Sacavém 2006.
50  IDEM, IBIDEM, pp. 22-23.
51  IDEM, IBIDEM, p. 23.
52  “Esquema Geral da Exposição de Portugal no Rio de Janeiro da Exposição – Preliminares”, Ministério dos Negócios 
Estrangeiros de Portugal no Rio de Janeiro, de 13 de Março de 1965. Espólio de Frederico George, Pasta FG NP 805, p. 26, 
DGEMN – Arquivo Forte de Sacavém, 2006.
53  IDEM, IBIDEM, p. 33.
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Quanto aos anexos do Pavilhão, é-nos dito que se situam todos no piso térreo a 

saber: restaurante e bar (sendo a capela no andar superior) servirão de salão de 

festas, casamentos e baptizados; lojas tipo Bazar para venda de artesanato; Posto 

de informações turísticas e de carácter económico. Haverá outros serviços gerais 

como a cozinha e armazém, passagens para a capela e auditório pelo jardim, onde 

figura a reprodução da Fonte Luminosa junto aos Jerónimos, em Lisboa. Também 

foram considerados passeios com mosaico à portuguesa e mastros com bandeiras. 

1.3. Exposição Universal de Osaka’70, Japão, 1970 – Pavilhão de Portugal.

Design Transversal : Interiores e Exposições; Mobiliário e Gráfico.

1.3.1. Memória Descritiva e Desenhos Técnicos

António Garcia participa em parceria com Daciano da Costa no projecto de Design 

de Interiores e Expositivo do Pavilhão de Portugal, numa equipa com projecto de 

arquitectura e coordenação do arquitecto Frederico George. 

O pavilhão tinha 3.222m2 de área e o corpo central tinha uma altura de 20m e 

previa um restaurante anexo. 54 Os construtores foram a Takenaken Comuten 

(empresa local japonesa) e António Martins Sampaio, Lda.

A proposta de fornecimento dirigida ao Comissariado Geral do Pavilhão de Portugal 

na Exposição Internacional de Osaka assinada por Frederico George, 55 António 

Garcia e Daciano da Costa, (Lisboa, 30 de Janeiro de 1969) dava a conhecer o 

âmbito do contrato: “ (...) constituídos em equipa propõem-se, (...) fornecer o projecto 

e execução da decoração do Sector “Portugal de Hoje e de Amanhã” pela importância 

global de 4.108.000$00 (...) os encargos que são abrangidos nesta proposta constam 

de: a) Concepção, realização artística e execução incluindo materiais e mão de obra 

para a construção em Lisboa, e ainda instalações eléctricas especiais que façam 

54  Notícia de jornal não identificado, reproduzindo a imagem da maquete do Pavilhão de Portugal para a Exposição Universal 
de Osaka, Maio de 1969, Pasta NP 674 – Espólio Frederico George, DGMEN – Arquivo Forte de Sacavém, 2006.
Nota: Daciano Monteiro da Costa desenhou um faqueiro em aço inoxidável denominado Sheperd/ Osaka, em 1967-1970, 
edição de uma pequena série pela Chromolit Portugal, destinado a ser utilizado no restaurante do Pavilhão de Portugal no 
âmbito da Exposição Internacional de Osaka.(in AA .VV, Daciano Costa, Designer, Lisboa, FCG, 2001, p. 240.)
55  “Exposição Universal de Osaka”. Pasta: 9NP1045, Espólio de Frederico George, DGMEN – Arquivo Forte de Sacavém, 2006.

1. Daciano da Costa, Frederico Jorge e António Garcia | 2.  Maquete do Pavilhão de Portugal para a Exposição Universal de Osaka | 3. Relatório 
da obra da construtora japonesa Takenaken Comuten.
Espólio Frederico George, DGMEN – Arquivo Forte de Sacavém, 2006.
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parte integrante da Decoração; b) Embalagem do fornecimento referido na alínea a) 

posto em Lisboa; c) a execução dos trabalhos acima referidos deverá estar concluída 

no máximo até 30 de Setembro de 1969 admitindo-se porém que parte deste material 

possa ser fornecido a partir do mês de Julho de 1969, podendo assim proceder-se a 

embarques sucessivos de acordo com as conveniências da própria exposição”; d) a 

montagem de todo o material fornecido, no Pavilhão em Osaka, será por nós dirigida 

e executada prevendo-se um período de um mês para esse trabalho. A equipa 

informa ainda que “Esta proposta foi elaborada contando-se que por parte do 

Comissariado nos será facultado: a) Recolha de elementos de Programa, legendas 

traduzidas na línguas oficiais da Exposição e materiais exposicionais (peças de 

museus, etc.); b) Filmes, gravações de música e respectiva aparelhagem de 

reprodução; c) Pessoal e pagamento de serviços necessários para o expediente e 

remessa do material para o Japão, bem como a embalagem de mostruários ou peças 

de Exposição que não sejam por nós fornecidas e que se julguem dever figurar no 

sector que nos foi confiado; d) Será também encargo do Comissariado o transporte 

e seguros de todo o material até ao Pavilhão em Osaka, remoção e armazenamento 

das embalagens, estabelecer as condições necessárias ao trabalho dentro do 

Pavilhão durante a montagem (iluminação, aquecimento, guarda e limpeza) e ainda 

a equipa de operários de apoio à montagem; e) Será encargo do Comissariado as 

nossas deslocações (ida e volta de avião) assim como as ajudas de custo (a combinar) 

durante 30 dias, tempo previsto para a montagem.”

Na Memória Descritiva e Justificativa do Ante-Projecto do Pavilhão de Portugal na 

Exposição Japonesa Universal e Internacional de Osaka, 1970, 56 são descritas as 

opções tomadas, fundamentadas pela transmissão da mensagem de “fusão étnica e 

cultural” dos portugueses, nação espalhada por vários continentes, requer ”tratamento 

expressivo e simbólico” mais do que “descritivo”. No item relativo a “Os elementos 

da composição arquitectónica” do mesmo documento, o arquitecto explica que: “A 

análise do propósito da Exposição de Portugal em Osaka, a classificação e 

coordenação das suas funções forneceram os dados que deverão ser traduzidos em 

termos de Arquitectura,(...); Considerou-se conveniente a criação de dois edifícios 

distintos sob o ponto de vista da construção. Um, o edifício que conterá a exposição 

propriamente dita e os serviços de apoio. Outro, o edifício do restaurante. Os dois 

estão ligados por passagem. O primeiro ocupará uma área de 1.412 m2 , o restaurante 

ocupará a área de 303 m2.” É explicado ainda que quanto à Estrutura do Pavilhão, 

“Julgou-se o emprego da estrutura de ferro como o tipo de construção mais indicado, 

possibilitando a rapidez de construção, a facilidade de montagem e desmontagem e 

56  GEORGE, Frederico, “Exposição Universal de OSaka”. Pasta 1298, Espólio Frederico George, DGMEN – Arquivo Forte 
de Sacavém, 2006.
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aproveitamento do material após a demolição. Será utilizado quanto possível o 

emprego de construção seca no que diz respeito a paredes envolventes de 

enchimento. Como cobertura a folha de cobre será o material adoptado, dada a sua 

grande beleza e fácil aquisição no Japão.(...) Quanto à forma exterior do pavilhão “é 

dominada pela pirâmide oblíqua do seu corpo central. Esta pirâmide apontando para 

o céu, em conjunto com as várias abas laterais pontiagudas é uma evocação de 

velas, rosa dos ventos, compasso de marear e catedral, elementos por si próprios 

simbólicos da presença portuguesa no mundo. Esta forma geral, visível à distância, 

distingue o pavilhão dos pavilhões que lhe estão próximos. As intenções que 

informaram a sua concepção são reforçadas e pormenorizadas quando o visitante 

se aproxima e inicia a sua visita”.

Planta do interior da exposição, redesenhada por António Garcia a partir do original pertencente ao Espólio Frederico George, DGMEN – Arquivo 
Forte de Sacavém, 2006.
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No mesmo documento, relativamente às Secções “Portugal de Hoje” e “Portugal 

de Amanhã” é explicado que estas abrangem um percurso que se desenvolve “na 

zona periférica e vai por sucessivas mudanças de nível fazendo subir o visitante, 

numa espiral que o conduz por fim à galeria de saída, de onde, se assim quiser, se 

pode dirigir ao restaurante. Desde a saída da zona central até à galeria final o 

percurso tem uma obrigatoriedade resultante da necessidade de apresentar por 

ordem vários sectores diferentes: a) Portugal de Hoje: 1 – Paisagem, ecologia, 

demografia; 2 – Produção Biológica; 3 – Exploração e preservação dos recursos 

naturais; 4 – Indústria; 5 – Transportes e comunicações ; 6 – Urbanismo e projectos 

de aproveitamento rural ; 7 – Alegria de viver; 8 – Cultura. b) Portugal de Amanhã: 

Apresentação dos principais empreendimentos projectados e em curso que em 

variados sectores estão a contribuir para um futuro melhor dos portugueses”.57

No catálogo de Daciano Costa, Designer, no capítulo “O Efémero e o Teatral” 58 é 

descrito o interior do pavilhão: “No interior do Pavilhão de Portugal, completamente 

revestido a negro, desenvolvia-se uma composição plástica de volumes cúbicos com 

dimensões variadas que constituía o suporte das fotografias onde se apresentava o 

“Portugal de Hoje e de Amanhã”. A periferia era definida por uma sucessão de 

ampliações fotográficas sobre faixas de tela translúcida (numa proporção semelhante 

à dos Kakemonos, as pinturas tradicionais japonesas em longos suportes enroláveis)59 

com iluminação posterior . Os recursos usados eram pois relativamente tradicionais 

e os resultados muito próximos da encenação teatral e expositiva. Bem pelo contrário, 

a Exposição de Osaka ficaria marcada pela sofisticação tecnológica e pela abundância 

de efeitos multimédia, existentes em grande parte dos restantes pavilhões.” 60 

Na área museológica colaboraram Jorge Vieira, Carlos Costa e Tomás de Melo 

(1906-1994). Outras participações a assinalar foram a da escrita do Guião por José 

Cutileiro com apoio de Fernando Lopes nos audiovisuais apresentados, e a maquete 

de estudo foi realizada por António Mano.61

57  GEORGE, Frederico – “Exposição Universal de Osaka”. Pasta 1298, Espólio Frederico George, DGMEN – Arquivo Forte 
de Sacavém, 2006.
58  AA.VV – Daciano Costa, Designer, Lisboa, FCG, 2001, pp. 98-99.
59  António Garcia disse-nos que os Kakemonos tinham 9 m de altura.
60  AA.VV – Daciano Costa, Designer, Lisboa, FCG, 2001, pp. 98-99. 
61  IDEM, IBIDEM, p. 98.

Imagens do interior do Pavilhão fornecidas pelo autor.
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1.3.2. O Evento

Miguel Fontoura, no livro Osaka’70, integrando uma colecção editada pela Expo’98 

sobre as diversas exposições universais em que Portugal participou,62 conta-nos 

como decorreu a Nippon Bankoku Hakurankai ou Exposição Universal e Internacional 

de Osaka’70. Realizada no Japão, foi inaugurada no dia 14 de Março de 1970, com 

a presença do imperador Hirohito, pelo primeiro ministro Eisaku Sato. Mais de um 

século após a 1ª exposição internacional ter decorrido no Crystal Palace em Londres 

(1851) e da participação do Japão, pela primeira vez, na exposição internacional de 

Paris em 1867, este país recebia a 20ª exposição internacional, tendo 65 milhões de 

pessoas circulado em 183 dias no recinto de Osaka. Diz-nos ainda o autor que neste 

período, o conceito da exposição internacional mudou, nomeadamente no que diz 

respeito à museologia de abordagem essencialmente nacionalista, com o alargamento 

temático da cooperação internacional e das novas tecnologias. Contudo, a politica 

pública expositiva continua a entender a exposição universal como uma oportunidade 

de propaganda nacional como sucedera no século anterior. Por outro lado, é nesta 

altura possibilitada aos ocidentais conhecer melhor este continente, com as diferenças 

culturais específicas da Ásia, o que proporcionou um enriquecimento cultural e social. 

Comprova-se em Osaka, a importância de uma exposição universal enquanto mola 

de promoção de uma nação, ao nível de eventos como os Jogos Olímpicos e o 

Campeonato mundial de Futebol. 6�

O arquitecto responsável pelo projecto da exposição foi Kenzo Tange, discípulo 

de Le Corbusier 6�, coordenador das equipas de arquitectos e do recinto, numa área 

de 330 hectares e com a representação de 77 países, situada nas colinas de Senri, 

cidade de Suita, região de Kansai. O contraste entre a arquitectura e tecnologias de 

ponta com as tradições, tais como quimonos e jardins japoneses tradicionais, era 

nítido. A Norte situava-se o Jardim Japonês e a Sul, a Expolândia. 

62  FONTOURA, Miguel, Osaka’70. Lisboa: Edição Parque Expo 98, 1997, pp. 7-60.
63  IDEM, IBIDEM, p. 8.
64  IDEM, IBIDEM, p. 27.

Colecção de postais da exposição obtidas no site ebay, disponível em URL, Junho 2005.
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O Pavilhão Português, segundo Fontoura, era “De Arquitectura funcional e simples, 

a fazer lembrar as obras mais recentes de Cassiano Branco, por exemplo, o Pavilhão 

português era composto por uma fachada central, onde o nome Portugal estava 

escrito em caracteres latinos e ainda em Kanji, um dos três alfabetos nipónicos”.65 

No interior, encontrava-se em exibição um valioso Biombo Namban, do século XVI, 

representando a chegada dos portugueses ao Japão. Existia também uma réplica do 

monumento comemorativo das relações diplomáticas entre os dois povos, erguido 

na ilha de Tanegashima, em 1543. Em comparação com as outras participações 

também europeias, “a de Portugal não marcou, arquitectónica ou pelo menos 

visualmente, a exposição de Osaka”. 66 

Contudo conclui-se que a prestação de Portugal teve bastante êxito em dois pólos, 

o aspecto histórico e de certo modo museológico, e a qualidade elevada dos 

espectáculos apresentados. 

O Pavilhão dos EUA

António Garcia contou-nos que o pavilhão de que gostou mais, entre todos os 

outros que teve a oportunidade de visitar durante a sua estadia no recinto, foi o dos 

Estados Unidos. A exposição tinha um carácter minimalista, com poucas palavras e 

muitas imagens, ampliações fotográficas de grande formato, contendo imagens 

fortes que falavam por si, revelando os contrastes sociais nesse país com frontalidade, 

65  IDEM, IBIDEM, p. 59.
66  IDEM, IBIDEM, p. 59.

1. Alçado do pavilhão, redesenhado por António Garcia a partir do original pertencente ao Espólio Frederico George, DGMEN – Arquivo Forte 
de Sacavém, 2006. | 2. Fotografia pertencente ao Espólio Frederico George, DGMEN – Arquivo Forte de Sacavém, 2006.
3. Fotografia publicada em FONTOURA, Miguel, Osaka’70. Lisboa: Edição Parque Expo 98, 1997.
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para além da apresentação de um fragmento de rocha lunar, do qual gostou em 

particular.

O pavilhão dos EUA foi concebido da seguinte forma, descreve-nos Miguel 

Fontoura: “Escave-se um buraco com profundidade, utilize-se a terra escavada para 

construir as parede e cubra-se tudo com fibra de vidro coberta de vinil”. 67 Estas 

foram as directrizes da empresa de arquitectos responsável (Davis, Brody e 

Chermayelt, Geismar e de Harak Associates). Foi a maior estrutura insuflável até 

então construída cobrindo uma área com 11.857 m2 . A concepção do pavilhão foi 

alvo de um prémio atribuído pelo Instituto Americano de Arquitectos dada a “existência 

do Design Arquitectural demonstrado”. O tema era “Imagens da América” e dividia-

se em sete secções: fotografia, pintura, desporto, actividades espaciais, folk art, arte 

contemporânea e Arquitectura. Também se encontravam em exposição “(...) os 

carros de corrida utilizadas nas 500 milhas de Indianopolis, até às afirmações claras 

da supremacia tecnológica, como as cápsulas especiais Mercury, Gemini e Apolo, 

passando por um fragmento da rocha lunar”. 68

1.3.3. A Cadeira Osaka, 1970

No âmbito da participação portuguesa, foi pedido a António Garcia e a Daciano da 

Costa para elaborar um projecto para uma área exterior ao Pavilhão de Portugal, 

com cerca de 30 m2, espaço destinado a ser ocupado pelo Instituto Nacional do 

Café, com a representação do Café de Angola. A António Garcia é encomendado o 

equipamento para integrar o espaço, e para o efeito cria expressamente a cadeira 

Osaka, modelo conjugado com uma mesa. São produzidos cerca de 100 exemplares 

das cadeiras, construídos em madeira de pinho e pele natural, pela empresa Móveis 

Sousa Braga. Serem facilmente transportáveis, foi o pressuposto necessário para 

viabilizar de modo rápido e económico o transporte para o distante Japão, pelo que 

as cadeiras foram acondicionadas desmontadas e facilmente montadas no local.

Na presente dissertação, diversos aspectos sobre a cadeira Osaka serão 

desenvolvidos em profundidade no 4º Capítulo – Mobiliário.

67 IDEM, IBIDEM, p. 39.
68  IDEM, IBIDEM, p. 41.

Fotografia da autoria de António Homem Cardoso
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1.3.4. Selos Osaka’70, CTT Correios, 1970

São ainda da autoria de António Garcia, no âmbito da exposição de Osaka, os 
quatro modelos de selos “Osaka – Expo’70” (1970), emitidos pelos CTT Correios de 
Portugal para assinalar este acontecimento a nível nacional. Os selos Osaka’70 
integram a colecção do Património Filatélico da Fundação Portuguesa de 
Comunicações e estão publicados no Catálogo de “Selos Postais Portugal, Açores, 

Madeira e Pré-filatélicos” 69. 

Na folha publicada pelos CTT Correios que assinala o 1º dia de circulação da 

nova emissão, é explicado o sentido deste acontecimento filatélico, com um texto 

assinado pelo Comissário – Geral de Portugal na EXPO’70, Eng. Manuel Duarte 

Gaspar: “Emissão Comemorativa de Osaka: a Exposição Japonesa Universal de 

Osaka – 1970 (1970), aberta ao público em 15 de Março de 1970, integra-se na série 

de exposições internacionais levadas a efeito segundo as normas do Bureau 

International des Expositions, e segue-se às de Bruxelas e Montreal, sendo a primeira 

que se realiza na Ásia. Os seus organizadores escolheram para tema “O Progresso 

e a Harmonia da Humanidade”, pretendendo com ele chamar a atenção dos povos 

para o pouco que significa o progresso material considerado só por si; esse progresso, 

dizem eles, pode até contribuir para a destruição do Homem se não for acompanhado 

pela harmonia e bom entendimento entre os povos, pela permuta das conquistas 

das suas civilizações, cada um deles vivendo segundo o que lhe é peculiar e 

tradicional, mas respeitando as formas de vida e mentalidades alheias. Este tema 

tem especial significado para Portugal, que, no passado, desvendando o Mundo a si 

próprio, contribui como nenhum outro pais para o conhecimento mútuo dos povos e, 

no presente, continua a fomentar a coexistência harmónica de raças e civilizações 

diferentes; por outro lado, o Japão teve o seu primeiro contacto com o mundo 

ocidental por intermédio dos portugueses, então detentores da mais avançada 

tecnologia desse mundo, e que os japoneses rapidamente assimilaram. Um e outro 

destes factores constituíram fortes determinantes da participação portuguesa na 

EXPO’70 e estão bem assinaladas no pavilhão de Portugal, onde se procurou dar a 

ideia de que o Pais, sem esquecer as suas raízes históricas, se encontra empenhado 

em viver o presente e preparar o seu futuro, na Metrópole e no Ultramar, e em 

contribuir, agora como no passado, para o progresso e a harmonia da 

Humanidade.” 

69  Imagens e informações publicadas em “Selos Postais Portugal, Açores, Madeira e Pré-filatélicos”, Edição Afinsa, 2005, 
fornecidas em suporte digital pela Fundação Portuguesa de Comunicações. 
As imagens de selos Osaka’70 foram publicadas no catálogo da 2ª Exposição de Design Português, Lisboa, 1973, p. 187. 
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Emissão Comemorativa de Osaka: SELOS “Osaka – Expo’70”, 1970

Emissão de Selos modelo “Osaka – Expo’70” – CTT, Correios70

Data de Emissão: 16 de Setembro de 1970 
Desenho de António Garcia
Técnica: Guache sobre papel.
Impressão: Litografados na Casa da Moeda.
Circulação: 4 séries diferentes: 16 de Setembro de 1970 (1º dia de circulação), 
a Dezembro de 1983. 
Tiragens: 1$00 – 9.500.000; 5$00 – 1.000.000; 6$50 – 500.000.
Papel: Lustrado
Denteado: 13 1/2

70  Selos e informações publicados na folha editada pelos CTT Correios, que assinala o primeiro dia de circulação da nova 
emissão. As imagens localizadas à esquerda representam os desenhos originais de António Garcia e foram fornecidas em 
suporte digital pela Fundação Portuguesa de Comunicações. 

1$00 – Evoca as navegações portuguesas e a sua 
chegada ao Japão. 
Tiragem de 9.500.000 em folhas de 100 selos.

3$50 – Evoca a convergência e irradiação das várias 
culturas em relação ao Japão. 
Tiragem de 1.500.000 em folhas de 100 selos.

5$00 – Evoca o início da evangelização do Japão 
efectuada pelos portugueses. 
Tiragem de 1.000.000 em folhas de 50 selos.

6$00 – Evoca as siglas do Portugal cristão e do Japão 
budista.
Tiragem de 500.000 em folhas de 50 selos.
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1.4. Feira ANUGA – Colónia, Alemanha – Stand do Fundo de Fomento de 

Exportação, 1971.

Na década de 70, António Garcia projecta diversos stands expositivos, efémeros 

e itinerantes para as representação oficiais do Fundo de Fomento de Exportação, 

destinadas ao circuito das feiras internacionais de comércio e turismo. Estes projectos 

incluíam o Design de Interiores e Expositivo, Mobiliário e Decoração, para alem da 

respectiva produção.

As propostas para as Feiras de Alimentação ANUGA, em Colónia (1970) e 

Barcelona (1971), foram premiadas. Destaca-se a exposição para Feira ANUGA – 

Alimentação realizada em 1971, na cidade de Colónia, Alemanha, que obteve o 1º 

Prémio do concurso do FFE. A exposição ocupou uma área de cerca de 500 m2. O 

autor explicou-nos que este stand itinerante, participou durante anos em inúmeras 

Feiras internacionais, tendo vindo a degradar-se aos poucos. A cadeira Osaka, na 

versão de estofos em lona, integrava o equipamento desta exposição e despertou o 

interesse de uma empresa dinamarquesa exportadora de mobiliário.

Maquete executada por António Garcia. Fotografia cedida pelo autor.



�6

Concebeu ainda stands para as feiras – Estocolmo, Suécia; Munique, Alemanha 

(1973); Brnu, Checoslováquia (1974-1975), Milão, Itália (1972); Viena d’Áustria 

(1972); Lima, Peru; Paris (1973), Joanesburgo, África do Sul; Poznan, Polónia; Facim 

– Maputo, Moçambique (1975) e a Feira Industrial de Hannover, Alemanha. Nesta 

última, o Bureau d’Information Turistique por si criado, integrou uma fotografia de 

Mário Novais na decoração do espaço.

Fotografias cedidas pelo autor.

Maquete de Bureau d’Information Turistique. Fotografias cedidas pelo autor.
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1.4.1. Fundo de Fomento de Exportação 

No catálogo da 2ª Exposição do Design Português, 1973, António Amaro de Matos71, 

então presidente do Fundo de Fomento de Exportação informava: “A intervenção de 

um serviço de apoio à indústria de exportação nacional, representa uma potencialidade 

de acção inscrita em todo o circuito económico. Não se trata , claro está, de substituir 

a livre iniciativa, antes de preencher carências, corrigir desvios, suprimir lacunas, 

tudo em perfeita articulação com os próprios industriais exportadores, e tendo em 

vista a análise e captação dos grandes mercados externos. A categoria de serviço 

assume pois expressão orgânica mas também literal – serviço dos exportadores, 

serviço de exportação. O FFE sente uma vocação interventiva no circuito, a finalidade 

exportadora estará presente. Ao produzir o industrial não pode esquecer o mercado 

a que se destinam os seus bens; não pode ignorar as peculiaridades desse mercado. 

E assim quanto mais profundamente imbuído estiver, desde início, de uma óptica e 

de uma sensibilidade exportadora, mais eficientemente e mais “quantitativamente” 

colocará os seus produtos no estrangeiro. O FFE – como empresa de serviços ao 

serviço do exportador – propõe-se assim acompanhar todo o circuito, desde a fábrica 

ao grande armazém estrangeiro, desde a mão do operário especializado, à mão do 

consumidor de outros países. Mas, para isso, há que aceitar o desafio inerente num 

dinamismo idêntico ao da própria indústria, uma maleabilidade oposta à lentidão 

burocrática; uma disponibilidade adequada ao tempo vertiginoso do comércio 

internacional; sobretudo, uma informação permanente, e uma constante e inflexível 

capacidade de evolução e actualização. Todas estas razões sobram para justificar o 

interesse, e não poucos sectores industriais específicos têm sido dele beneficiados, 

numa perspectiva que também engloba, portanto o próprio mercado interno. No ano 

de 1972, uma série de grandes acções traçam rumos novos nesta linha de conduta. 

Assim, a realização entre nós, e pela primeira vez fora do Reino Unido, do Encontro 

Anual do Design Industries Association, marcou importante passo no Design 

Português: por iniciativa do FFE, 170 especialistas, 60 dos quais ingleses, debateram 

problemas ligados à sua arte, e puderam assim cotejar experiências, teorias e 

realizações. Em 1973 o FFE vai também organizar, com a colaboração do Banco 

Fomento Nacional e do INII, uma série de concursos sob a temática “o Design e a 

exportação”, relativos a sectores prioritários de exportação e definindo ao mesmo 

tempo condições de utilização pela indústria, dos trabalhos premiados que têm por 

objectivo incentivar a utilização de produtos do Design português . Existe ainda a 

intenção de evitar que os concursos de 1973 sejam um acto isolado, pretendendo-se 

pelo contrário, criar um clima de trabalho produtivo entre os “Designers portugueses” 

71  Catálogo da 2º Exposição do Design Português, 1973, p. 7.
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que os encoraje ao seu próprio desenvolvimento, dando-lhes garantias de que 

continuamente surgirão oportunidades de o revelar e concretizar”.72

O Boletim de Informação de periodicidade semanal e quinzenal, publicado pelo 

Fundo de Fomento de Exportação, era denominado “FUNDEXPORT”. No Boletim de 

1971, informava a sua missão: “Organismo que visa promover o desenvolvimento da 

exportação dos produtos portugueses, está apto a prestar assistência ao comércio 

exportador nacional, nomeadamente em matéria de Informação Comercial (contactos, 

oportunidades), Estudos de Mercado Externo e Propaganda (Publicidade, Feiras de 

Comércio), através dos seus serviços no País e no Estrangeiro.” 73

Na Publicação Publicidade e Artes Gráficas, o Editorial referia: (...)“Todos os 

boletins editados pelo Fundo de Fomento de Exportação publicam dezenas de 

pedidos de firmas estrangeiras desejosas de importar produtos portugueses. Vamos 

pois, senhores industriais, servir o melhor possível essa clientela, com artigos bons, 

em cuidada apresentação e oferecidos em condições de boa e leal concorrência, 

com o espírito de ganhar um cliente e, o que será ainda mais importante, de o 

conservar.” 74

Publicação MadeInPortugal, 1972

Ainda para o Fundo de Fomento de Exportação, António Garcia faz a concepção 

gráfica da publicação periódica MADEINPORTUGAL, que se resumiu à edição de 

somente dois números. 

72  IDEM, IBIDEM.
73  Boletim FUNDEXPORT, nº 585 de 20 de Maio de 1971, Direcção de R. Baptista Nunes e Edição de Eduardo Ribeiro, 
propriedade do F.F.E., in Arquivo morto (Estefânia), ICEP, 2005.
74  In Publicidade e Artes Gráficas, ano 1, Janeiro de 1962, nº 8: “a publicação dos directores comerciais, técnicos de vendas 
e artes gráficas”, Dir. Araújo Pereira.

Originais cedidos pelo autor
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1.4.2 Stands exibidos na FIL – Feira Internacional de Lisboa

As estratégias de promoção de desenvolvimento económico levadas a cabo pelos 

I Plano de Fomento – 1953-1958 e II Plano de Fomento – 1959-1964, fomentaram a 

participação de Portugal no circuito internacional de feiras de indústria, alimentação 

e turismo, nomeadamente a partir de 1959, através de stands, apresentando produtos 

e serviços nacionais diversos, assim como a realização de eventos periódicos na FIL 

– Feira Internacional de Lisboa. 75 Segundo Ana Tostões, “O final dos 50 será (...) 

marcado pela realização regular da Feira das Indústrias Portuguesas, espaço de 

exercício para muitos autores que empenhavam talento e criação na realização de 

stands, dando um importante impulso ao sector. O evento constituía naturalmente 

sinal da “internacionalização” da economia, objectivo que fora aprovado no Congresso 

(1957), abrindo caminho para o desenvolvimento efectivo do Design português ao 

longo da década seguinte.” 76

 Passamos a apresentar alguns exemplos de stands projectados por António 

Garcia e exibidos na FIL: 

c. 1970 – Covina – Indústria de Vidros

75  TOSTÕES, Ana, A Arquitectura da Indústria, 1925-1965 – Registo Docomomo Ibérico, Fundação Docomomo Ibérico, 
Barcelona, 2005, p. 70.
76  TOSTÕES, Ana, “Anos 50 – Desenho contemporâneo e obra global: Arquitectura e Design nos anos 50”, Cadernos de 
Design, Lisboa, Centro Português de Design, 2000, p. 61.

Fotografia apresentada no stand da autoria de António Sena da Silva, propriedade de António Garcia.
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c. 1970 – MhOP – Ministério da habitação e Obras Públicas

1970-1971 – Sidul Açúcares

Fotografia da autoria de António Sena da Silva, cedidas por António Garcia.

Fotografia da autoria de Luís Filipe Oliveira, cedida por António Garcia.
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2º CAPÍTULO: ARQUITECTURA 

2.1. Fábrica Canada Dry, Canada Refrigerantes Americanos, 1955-1956.

2.1.1. Memória descritiva e desenhos técnicos

António Garcia foi o autor, em 1955, do projecto de Arquitectura, Design de 

Interiores, Mobiliário e Arranjos Exteriores da Fábrica de Refrigerantes americanos 

Lda, Portugal, Canada Dry, construída em 1956, na antiga Estrada Nacional Nº 10, 

ao Km 136.000, Lisboa – Vila Franca de Xira. 

Nesta altura, a Fábrica Canada Dry – Refrigerantes, era a terceira marca 

internacional americana com maior cota de mercado depois da Coca-Cola e Pepsi. 

A encomenda proveio de Lúcio Feteira e João Ildefonso Bordalo, proprietários 

também da Covina , Fábrica de Vidros, que se situava em frente da Canada Dry. 

O projecto de Engenharia foi de João Nunes da Glória 77. Os interiores foram 

equipados com móveis em carvalho produzidos por Móveis Sousa Braga e foi 

utilizado mármore preto (proveniente de Mem Martins) para o revestimento de 

algumas das paredes. Actualmente esta fábrica encontra-se desactivada.

As áreas de Construção, segundo o autor, eram as seguintes (consultar a planta): 

Fábrica (edifício 16) ................................................................................. 2.324 m2

Piso 0 (edifícios nºs 1 a 11: recepção, secretaria, director, vendedores, 

instalações sanitárias, laboração, monta cargas, ferramentas, 

vasilhame vazio, vasilhame cheio e cais descargas) ...............................2.000 m2

Piso 1 (edifícios nºs 12 a 14: cais cargas, sala dos xaropes 

e sala de reuniões ....................................................................................... 324 m2

Refeitório (edifício 17) ................................................................................. 125 m2

Armazém 2 (edifício 18) .............................................................................. 630 m2

Recepção (edifício 19) .................................................................................. 40 m2

Área Total ................................................................................................. 3.119 m2

77  João Nunes da Glória nasceu em 1925. Licenciou-se em engenharia civil pela Faculdade de Engenharia do Porto em 
1951. Foi professor do Ensino Técnico e ingressou nos quadros do MOP – Ministério das Obras Públicas . Colaborou em 
diversos projectos no ramo do cálculo de estruturas. In Catálogo 2ª Exposição de Design Português, 1973, p.217.
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Relativamente ao armazém 1 (contíguo à fábrica), este apresenta um sistema de 

cobertura em shed, (luz zenital, virada a norte) proporciona efeitos plásticos e de luz, 

de desenho gráfico elegante e ritmado. A cobertura do armazém 2 (edifício anexo à 

fábrica com passagem para o refeitório) é construída em tubos cerâmicos de grande 

envergadura. 

O autor confidenciou-nos que a Fábrica de Portugal era, entre mais de uma 

centena existente no mundo, uma das maiores unidades, sendo considerada pela 

multinacional, a par da de Teerão, uma das mais bem conseguidas. 
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A implantação do edifício, o seu afastamento da estrada, a sua óptima visibilidade, 

sugeriram ao autor no projecto inicial a integração de um arranjo exterior constituído 

por um lago ornamental (a ser construído em madeira e com um sistema de repuxos), 

dando um espectáculo de frescura associado aos refrigerantes. 

Perto do final da obra, os serviços de Relações Públicas e Publicidade da 

multinacional americana mostraram-se interessados em obter documentação 

fotográfica a fim de ser publicada pela revista de Arquitectura DOMUS. Esta 

reportagem fotográfica não foi enviada a tempo de ser editada pela prestigiada 

revista italiana porque, segundo o autor, o paisagismo envolvente à fábrica não 

estava ainda executado e acabou por nunca o vir a ser, julga-se por questões 

económicas dos sócios portugueses. No entanto foram publicadas imagens em 

outras revistas da especialidade, que o autor não identificou. 

Segundo António Garcia, este projecto despertou um certo interesse em jovens 

arquitectos que visitaram o local da fábrica, tendo por um lado recebido elogios mas 

por outro alguma crítica visto não ser diplomado em Arquitectura.

António Sena da Silva foi o responsável pela realização dos cartazes publicitários 

da marca, que tinham a particularidade de serem de grande e, por isso, invulgar 

formato (1,60 m de altura). Como observou António Garcia, nesta situação, foi o 

arquitecto que fez o Design e o Designer que fez a Arquitectura. Sena da Silva foi 

ainda o autor das fotografias da fábrica que apresentamos na página seguinte. 
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No âmbito da pesquisa sobre esta fábrica e da análise sobre o levantamento 

realizado na Península Ibérica sobre a Arquitectura Industrial 78, verificámos que a 

fábrica Canada Dry não se encontra no inventário efectuado. Citando Rute Figueiredo, 

uma das intervenientes neste estudo, “A  arquitectura nos anos 50 veio consubstanciar 

as aspirações de um país cuja contemporaneidade absorvia, de forma ainda 

imprecisa, os mitos de progresso e modernidade, há muito enunciados no estrangeiro 

e assimilados pelos jovens arquitectos que, desde o Iº Congresso Nacional de 

Arquitectura, em 1948, vinham proclamando uma aderência convicta aos valores 

internacionais. Procurava-se, então, que a Arquitectura atendesse às expressões do 

quotidiano, face à certeza que havia, necessariamente, de se «deixar a porta aberta 

para um novo conjunto de problemas, aliás muito complexos, que decorr(iam) do 

impacto da industrialização e dever(iam) ser solucionados pela nova geração de 

arquitectos»1, como se podia ler, em 1958, na moderna revista Binário, que, neste 

mesmo ano, exibia na sua capa um vigoroso plano da fábrica de papel químico Kores.” 79 

A Kores Portuguesa, foi da autoria dos arquitectos Joaquim Bento de Almeida e 

Víctor Palla 80 e do Engenheiro de Fernandes dos Santos, em 1956-1957.

Importa referir o contexto político-económico dos anos cinquenta em Portugal, 

como expõe Ana Tostões na edição A Arquitectura da Indústria, 1925-1965 81: “O 

pós-guerra marca o fim do ciclo das obras públicas e o início de uma nova etapa na 

politica económica do Estado Novo. Se o primeiro, que designamos também como o 

Primeiro Período do ciclo do betão, que foi dominado pela figura tutelar de Duarte 

Pacheco, a segunda etapa (...), do Segundo Período do ciclo do betão, seria referida 

a influência de Ferreira Diniz. Este segundo ciclo caracterizava-se pela alteração 

profunda nas estruturas da economia, pautada pelo arranque da electrificação e da 

moderna industrialização do país, a partir dos anos quarenta. Os grandes objectivos 

da politica económica são enquadrados nos então chamados “planos de fomento” 82 

que procuravam de acordo com as tendências gerais do capitalismo europeu 

fortemente influenciado pelo processo de “americanização” (Influenciado pelo Plano 

Marshall), criar as condições para um crescimento do sector industrial nacional.”

78  AA.VV, A Arquitectura da Indústria, 1925-1965, Registo Docomomo Ibérico, Barcelona, 2005.
79  FIGUEIREDO, Rute, “Os arquitectos na era industrial”, in Docomomo Ibérico, Maio 2002, Nota1. Walter Gropius, in 
Binário, Lisboa, ano 1, n.º 1, Abril 1958, in http://www.ippar.pt/patrimonio/itinerarios/Arquitectura/arq_kores.html .
80  Victor Palla (1922-2006) – Diplomado pela EBAP (1944), colaborou com o arquitecto Bento de Almeida (1918-1997) na 
na maior parte dos seus projectos de Arquitectura, salientando-se uma série de Snack – bares: Terminus, Noite e Dia (o 1º 
self-service português, 1964), Pick Nick (1952), Tic Tac (1957) e Snack Bar e Restaurante Galeto (1966). Reedita em 1952 a 
revista a Arquitectura Portuguesa, revelando “a vanguarda mais radical do Estilo Internacional de influência brasileira” e dando 
destaque à moderna Arquitectura latino-americana. In TOSTÕES, Ana, “Homenagem a Victor Palla, um criador multifacetado”, 
in revista Arquitectura e Vida, nº 72, Junho de 2006, p. 93.
81  AA . VV, A Arquitectura da Indústria, 1925-1965 – Registo Docomomo Ibérico, 2005, p. 69.
82  I Plano de Fomento – 1953-1958 e II Plano de Fomento – 1959-1964, op.cit.nota anterior, p.70.
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2.2. Pavilhão de Acolhimento e Informação do Gabinete da Área de Sines, 

Santo André, Sines, 1978-1979

2.2.1 Memória descritiva e desenhos técnicos

António Garcia foi autor do projecto de Arquitectura, Design de Interiores, Sinalética 

e Mobiliário Urbano provisório deste pavilhão e zona circundante assim como do 

Design de uma importante exposição, realizada na FIL. 

Este edifício pretendia vir a ser um espaço para acolher e informar empresários, sobre 

o projecto petrolífero e outros, proposto para Sines, e contemplava uma área de exposição.

 A construção abrangia uma área total de 1.284 m2, distribuída pela Recepção 

e Serviços com 420 m2 e a Nave expositora com 864 m2. O autor contou-nos que, 

pela exigência de um prazo muito curto para o projecto e construção, optou-se por uma 

estrutura de perfis em ferro, trabalhados em estaleiro, ligados na obra entre si por 

parafusos, painéis pré-fabricados laminados de betão no pavilhão, e vãos de vidro 

na recepção. É constituído por um núcleo (recepção) tipo “bungalow” totalmente 

envidraçado (a nordeste e a sudoeste) e por um pavilhão polivalente de apresentação 

dos actuais e futuros investimentos, com a exposição de maquetes, fotomontagens, 

apresentação de audio-visuais, entre outros. Integravam ainda o projecto, os cálculos 

dos estudos ambientais dos factores lumino-cromáticos, isolamentos acústicos e 

climáticos. Apesar de ser uma construção temporária, esta foi concebida para permitir 

flexibilidade na sua utilização, como foi o caso do funcionamento de uma escola. 

O Complexo industrial de Sines foi criado tendo em conta a instalação de uma 

grande refinaria de petróleos, prevendo-se na altura a sua proveniência de Angola. 

Assim, criou-se um porto de mar comportando condições para a atracagem de 

grandes petroleiros e ainda um grande parque de depósito de petróleo e respectivo 

abastecimento através de tubagens (pipelines). O complexo estruturou-se com 

óptimos acessos viários e ferroviários e polivalência do porto para cargas e descargas, 

abastecendo o pais e tendo ligações à Europa. Neste âmbito, foi instalado e colocado 

em funcionamento uma Central Termo – Eléctrica, dispondo de grandes áreas para 

a instalação de diversos tipos de indústria, tendo sido construídas urbanizações para 

pessoal de trabalho local e seus familiares. O projecto de construção não foi realizado, 

apesar do extenso trabalho desenvolvido relativamente à planificação e promoção 

da obra, devido à mudança de direcção do gabinete, que abandonou o projecto. Não 

obstante, António Garcia teve a oportunidade de conjugar a Arquitectura com outros 

aspectos do Design, tais como o desenho de Mobiliário Urbano provisório, Sinalética 

e Expositivo, num exercício de Design transversal e interdisciplinar paradigmático da 

capacidade deste autor de articulação do Design com a Arquitectura.
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2.2.2 Exposição Temporária do projecto do Gabinete da àrea de sines, Santo 

André – FIL – Feira Internacional de Lisboa, 1973.

Esta exposição de divulgação e promoção do empreendimento, na qual se 

ofereciam condições excepcionais aos potenciais investidores, realizou-se na FIL 

em 1973. António Garcia resolveu abordar o tema através da recriação de aspectos 

relacionados com o projecto. As suas opções de montagem incidiram sobre a fase 

em que se encontrava a obra  na altura, que era de estaleiro, assumindo o tema da 

exposição na montagem, tratando-a como uma obra em curso. Para este efeito, 

utilizou não só como infra-estruturas expositivas mas também decorativas, os 

andaimes amarelos provisórios, próprios das obras, que permitiam criar, enquadrar 

e simultaneamente ritmar os diversos níveis do discurso expositivo . 

A concepção de António Garcia integrava igualmente a recriação do percurso do 

transporte de petróleo, feito através de tubos pipeline, do porto de descarga para os 

depósitos de refinação. Adopta uma representação realista deste equipamento 

industrial, cuja forma e estética permitiu uma escala que se demarca naturalmente, 

levando a uma leitura sequencial, ininterrupta e dinâmica. Este objecto é utilizado 

com duplas funções – meio e suporte “transportador” da informação: fotografias, 

mapas, legendas e mensagens foram aplicadas no exterior e interior dos anéis dos 

tubos, resultando numa encenação de grande e original impacto visual.

Fotografias da autoria de Luis Filipe Oliveira, cedidas por António Garcia.
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Fotografias da autoria Luis Filipe Oliveira, cedidas por António Garcia.
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2.3. Complexo Turístico “Aldeia dos Navegantes”, Vilamoura, Algarve, 1978.

2.3.1 Memória descritiva e desenhos técnicos.

António Garcia fez o projecto de Arquitectura do conjunto turístico composto por 

moradias em banda, Clube de apoio e Piscinas e foi responsável também pelo Design 

de Interiores, Mobiliário, Decoração e Paisagismo. Este complexo turístico, construído 

em estrutura de betão, alvenaria em tijolo e acabada em reboco pintado, foi 

encomendado pela empresa Politur, estando a engenharia da obra a cargo dos seus 

serviços técnicos. Este complexo turístico mantém-se actualmente em actividade. 

As maquetes e as fotografias que apresentamos neste caso de estudo são da 

autoria de António Garcia.

Ana Tostões observa que, “De facto, nestes anos de euforia desenvolvimentista, 

o crescimento económico tinha conduzido a investimentos por parte dos grandes grupos 

financeiros no sector terciário e sobretudo no turismo e na hotelaria. O equipamento 

das sedes de grandes empresas, de hotéis e aldeamentos turísticos, representava 

um impulso decisivo para o Design português, implicando a adopção de um tratamento 

global que se estendia da Arquitectura aos equipamentos e à imagem gráfica.” 83

Neste projecto podemos sentir a influência da arquitectura modernista de inspiração 

vernacular, que surgiu no centro e norte da Europa a partir de finais dos anos quarenta, 

como é o caso de inúmeros conjuntos habitacionais construídos por Arne Jacobsen 

nos arredores de Copenhaga no pós-guerra.84

83  TOSTÕES, Ana, “1960-1974 – A Construção do Design em Portugal: de 1960 à Revolução de Abril”, Cadernos de Design, 
Lisboa, Centro Português de Design, 2000, p. 68.
84 SESTOFT, Jorgen and Jorgen Hegner Cristiansen, Danish Architecture, Akitektens Forlag, 2006.
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2.4. Moradia particular, Vieira Borges, Bairro do Rosário, Cascais, 1968.

2.4.1 Memória descritiva e desenhos técnicos.

O projecto de Arquitectura é de António Garcia, assim como o Design de Interiores, 

Mobiliário e Decoração geral e contou com a colaboração do engenheiro João Nunes 

da Glória. A residência, com área de 419 m2, foi implantada num lote de 527 m2 e 

distribuída do seguinte modo: piso 0 com 154 m2; piso 1 com 90 m2 e piso -1 com 

86 m2, e comportou um pequeno espaço exterior ajardinado.

Segundo Ana Tostões, no período de 1960-1974 “assistia-se entretanto a uma 

aproximação das relações estabelecidas entre o projecto de Design e o projecto de 

Arquitectura, reinterpretando o velho ideal da “obra de arte total”. O mundo da 

Arquitectura tende a integrar o modo de pensar por sistemas de módulos estruturantes 

submetidos a uma regra métrica e geométrica absoluta, a um traçado regulador do 

desenho, tal como os Designers o vinham defendendo e praticando.(...), a afirmação 

do Design passava igualmente pelo entendimento da Arquitectura de Interiores como 

um desenvolvimento orgânico do projecto de Arquitectura, com uma atitude bem 

distinta da prática da Decoração”. 85

Esta abordagem verifica-se nas obras de Arquitectura projectadas por António 

Garcia, como a Moradia Vieira Borges e a Fábrica Canada Dry, entre outras. Tratam-

se de obras exemplificativas de Gesantkunstwerk 86, ou seja de “trabalho de arte 

completo”, onde é realizada a integração global da Arquitectura e interiores, 

desenhado por uma única pessoa, onde a partir de um projecto, cada componente é 

desenhado em pormenor, incluindo os equipamentos dos edifícios, dos serviços de 

talheres às maçanetas das portas.

O sentido de unidade do Design foi desenvolvido por arquitectos do movimento 

da Arts&Crafts como Frank Loyd Wright (1867-1959) e C.R. Mackintosh tendo como 

objectivo uma integração total com o meio ambiente e eficácia funcional. A Arquitectura 

de Frank Loyd Wright, teve vários períodos e diversas imagens, no entanto alguns 

registos atravessam a sua extensíssima obra, (mais de sessenta anos). Assim as 

suas arquitecturas, distinguem-se pela utilização de formas geométricas de génese 

simples que se fragmentam para assumir um carácter “orgânico”, como Wrigth 

gostava de dizer. Adoptou uma conceptualização formal na qual acreditava que as 

principais formas geométricas eram universais.  Quase todos os edifícios projectados 

por FLW incluíam o desenho do mobiliário respectivo, resultando numa “unidade 

orgânica entre o todo e as suas partes”, 87 e considerava que nos processos racionais 

85  IDEM, IBIDEM, p. 66.
86  Gesantkunstwerk – Expressão que vem do século XIX e se aplica à fusão de todas as artes. Originalmente relaciona-se com 
as operas de Richard Wagner (1913-1883) onde se conjugava música e dança. in Design do Século XX, Taschen, 2005, p. 278.
87  350 Obras do Museum of Modern Arte New York, Moma Highlights, New York, 2004, p. 83.



65

de produção industrial se deveriam utilizar as formas abstractas pois estas transmitiam 

valores espirituais comuns. Frank Lloyd Wright vai buscar inspiração à Arquitectura 

japonesa, à observação da natureza e à casa tradicional americana, alargando as 

opções da modernidade ao combinar certos aspectos das tradições locais mas 

recusando os aspectos historicistas, partilhando ainda a adopção e articulação de 

novos materiais. Considerava um edifício como um ser vivo que naturalmente se 

adapta às características e condições específicas do ambiente natural em que se 

integra: a paisagem, a luz, a temperatura, os materiais existentes na região (madeira, 

pedra, barro, tijolo, madeira em tosco) e procura ainda o bem estar total dos seus 

utentes, como a Fallingwater, Casa da Cascata de 1936.

O Organicismo ou Funcionalismo Orgânico veio contrapor as características 

mecânicas defendidas pelo funcionalismo europeu que pretendia romper com a 

cultura tradicional dos “sítios”. As características associadas ao organicismo na 

Arquitectura são a unidade espacial conseguida através da articulação do espaço 

interior e pela relação entre as partes e o todo; a continuidade entre o espaço interior 

e o exterior, obtida através do rasgar das paredes e da continuidade das texturas; a 

integração no ambiente natural pela harmonização com a paisagem envolvente 

através da horizontalidade e da volumetria das construções, utilização expressiva de 

matérias-primas, nomeadamente, a pedra, madeiras e outros materiais da região.88

88  FERRÃO, José Manuel, História da Arte, Lisboa, Texto Editora, 1997.
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3º CAPÍTULO: INTERIORES E DECORAÇÃO 

3.1. Artes Decorativas, Anos 60

Na edição especial da Taschen (2005) sobre Artes Decorativas dos anos 60, é-

nos resumida a mutação radical de que esta vertente do Design foi alvo devido aos 

fenómenos sociais que ocorreram durante a década de sessenta do século XX. A 

emancipação e a tolerância marcantes dessa década, levaram os ideais dos anos 50 

a desaparecer, permitindo a existência de estilos de vida diferentes. 

A par da urbanização acelerada no mundo ocidental a juventude proclamava uma 

melhor qualidade de vida. Esta geração, caracterizada por uma “consciência social 

colectiva” 89 e a procura de experiências a nível de sexo, drogas e rock n’roll, foi um 

verdadeiro movimento social nos anos sessenta.

Londres, Paris e Nova Iorque foram centros culturais nucleares que radiavam 

este fenómeno, paralelamente ao papel que os meios de comunicação social 

desempenharam na globalização massiva da cultura da juventude. 

As Artes Decorativas dos anos sessenta actuaram como um sismógrafo social 

destas alterações e espelhavam as tendências da geração emergente e, à semelhança 

de décadas antecedentes, dividiam-se em duas categorias diferentes: o objecto 

artesanal e o produto industrial. Nesta época o conceito de “Good Design” 90 tinha 

muita importância, com destaque para a produção finlandesa, muito conceituada 

pelo alto nível de qualidade e de estrutura que caracterizavam o Design destes 

objectos. O Estilo Neo-Liberty desenvolvia-se em Itália, ao mesmo tempo que o 

Design alemão apostava no projecto lógico e numa geometria de formas puras que 

permitisse o progresso económico. O Design japonês mantinha uma forte influência 

sobre os criadores ocidentais em cuja estética tradicional se inspiravam bem como 

na sua produção industrial massiva. 

O mercado de consumo americano divulgava o Design de excelência, como o de 

Charles & Ray Eames, mas produzia também produtos de qualidade inferior e sem 

carácter próprio. Por outro lado, os empresários mantinham uma atitude conservadora 

e de fidelidade para com produtos já testados e de êxito de vendas garantido e não 

89  FIELL, Charlotte e Peter (Ed.), Decorative Art 60’s, Taschen, 2006, pp. 23-25.
90  O conceito de Good Design aborda o aspecto racional da técnica do Design mediante a qual se criam produtos segundo 
os princípios formais, técnicos e estéticos que se relacionam com o Movimento Moderno. O Museu de Arte Moderna, MOMA, 
N.I. realizou a primeira exposição de Good Design em 1950 da responsabilidade de Charles e Ray Eames. O evento incluía um 
concurso que permitia aos Design ers seleccionados por um júri comercializar os seus produtos sob esta chancela, aprovando 
a sua qualidade. A Europa também recebeu bem as premissas do Good Design principalmente na Alemanha. Max Bill em 
1952 co-fundou a escola Hoschschulle fur Gestaltug, Ulm, defendendo as vantagens do Good Design que a Bauhaus já 
considerava. Dieter Rams na Braun desenvolveu este conceito funcionalista para a linha de produtos eléctricos. O Design 
Council na Grã Bretanha fundado em 1960 promoveu o Good Design com iniciativas como exposições e a edição do jornal 
Design mas nos anos 60 foi posto em causa nos seus aspectos conservadores e limitativos na acepção social vigente do 
bom gosto, levando ao pós – modernismo e libertando o Design uma nova dimensão de criatividade. In Design do Século XX, 
Taschen, 2005, p. 292.
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alargavam o mercado à manufactura de características mais progressistas. De 

qualquer modo o Design nesta época já se tinha afirmado internacionalmente mas 

as modas pressionavam a colocação no mercado de novidades a um ritmo muito 

rápido. A procura de objectos novos e originais levou à inclusão de produtos étnicos 

no Design de Interiores. Como as viagens de avião se tornaram mais acessíveis, 

permitiram trazer para o Ocidente objectos provenientes do Médio Oriente, Índia e 

México dando ao Design de Interiores uma marca personalizada e exótica.

A nova geração pretendia produtos financeiramente acessíveis, mesmo de pouca 

durabilidade, desde que tivessem sentido de humor e que fossem vistosos. Nos 

anos 60 o conceito de casa identificava-se com o de “unidades para viver”, 91 

reflectindo as alterações demográficas do ocidente e as soluções propostas pelos 

arquitectos modernistas como Le Corbusier e Ludwig Mies van der Rohe. A Era do 

espaço (em 1969 Louis Amstrong pisou o solo da Lua) também influenciou a 

criatividade dos Designers e a imaginação dos consumidores, levando à popularidade 

do Design em módulos. Em geral, as diferentes classes sociais, rompendo com a 

tradição, ficaram agora mais receptivas ao mobiliário moderno do que às antiguidades. 

O mobiliário em metal tubular dos pioneiros Le Corbusier, Marcel Breuer92 e Ludwig 

Mies van der Rohe foi rebuscado não só para os interiores domésticos como também 

para espaços institucionais oficiais de prestígio e tornou-se ícone de status social, 

levando deste modo os consumidores em geral a aderirem a este estilo.

Verificando-se neste período uma maior circulação da população, rapidamente se 

tomou consciência das vantagens do mobiliário “desmontável” o qual pode ser 

desmontado e facilmente transportado. Ao longo dos anos 60 o estilo do Design 

diferenciava-se cada vez mais pela grande variedade, permitindo uma maior liberdade 

e particularidade de escolha. Decorriam experiências na área do Design de Interiores 

e de mobiliário, como a unidade para habitação auto-suficiente que de forma 

91  FIELL, Charlotte e Peter (ed.), Decorative Art 60’s, Taschen, Germany, 2006, pp. 23-25.
92  Marcel Breuer (1902-1981) fez na Bauhaus (Weimer 1920-1923) o curso básico e foi aprendiz e oficial em carpintaria. Nessa 
altura desenha as cadeiras African Chair (1921) e Slatted Chair (1922-1924). Mais tarde na Bauhaus (Dessau),é nomeado 
mestre da oficina de carpintaria e desenha a sua primeira e pioneira cadeira tubular de metal, a B3 (1925) .Segue-se o desenho 
de mobiliário de metal tubular para Stardard – Mobel de Berlim. A utilização deste material era vantajoso por ser de baixo custo, 
higiene, elasticidade e conforto sem ser necessária a utilização de molas, adequadas ao quotidiano moderno. Na Bauhaus 
concebeu interiores e mobiliário para o novo conjunto de edifícios e para as residências dos mestres. Escreveu um texto 
gráfico dedicado à evolução do mobiliário de assento no qual avança com a proposta utópica da criação de um assento em 
“colunas de molas de ar”.Para a Dutcher Werkbund concebe os interiores da secção alemã da exposição Societé des Artistes 
Décoratifs Français (1930). O seu primeiro trabalho arquitectónico foi a casa Harnischmacher (1932). Emigrou para os Londres 
(1935) e colabora no Game Pavilion em Bristol (1936) que combinava madeira e pedra local (bastante diferente da estética da 
Bauhaus do aço e vidro) e também o Civic Centre for the Future. Para a Isoken desenhou peças de mobiliário contraplacado 
reflectindo o estilo de Alvar Alto. Em 1937 Breuer vai ensinar para os EUA a convite de W. Gropius. Realiza projectos de 
Arquitectura, nomeadamente o Pensylvania Pavillion na New York World’s Fair (1939), incluindo a casa de Gropius. Nos anos 
40 e 50 desenha setenta casas particulares em N. England e constrói a sua casa em Connecticut (1947). A itinerância de uma 
exposição sobre o seu trabalho foi promovida pelo MOMA (1947), a par da concepção de uma casa de custo baixo destinado 
a uma típica família americana de classe média, equipado com mobiliário de contraplacado. Em 1956 fundou a Marcel Breuer 
and Associates em NI. Como Le Corbusier optou pelo latão como o seu material de preferência (Whitney Museum of MOMA 
de N.I.) No seu Design democrático a qualidade existe tanto em termos estéticos como em métodos de produção. In Design 
do Século XX, Taschen, 2005, p. 134. 
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compacta, reunia o essencial para o quotidiano: cozinha, casa de banho, quarto etc. 

Os novos Designers, como os assentos insufláveis em PVC, os Puf’s e a utilização 

de almofadas de chão de cores fortes, eram o espelho do estilo de vida descontraído 

dos anos 60. A partir de meados desta década, a cultura dos jovens confrontava o Design 

Moderno com o conceito do Design Democrático através da “escola prática” do “faça você 

mesmo” e “tudo serve”, tendo-se mesmo fabricado mobiliário em cartão e papel.9�

3.2. Navio Turbina Príncipe Perfeito, 1963-1970

A Companhia Nacional de Navegação, (pertencente ao Grupo CUF/Mello) 

encomendou a António Garcia um trabalho que consistiu no Design de Interiores, 

Decoração e Mobiliário dos aposentos destinados ao Almirante Américo Tomás 

(1894-1987), então Presidente da República Portuguesa (1958-1974) no navio turbina 

Príncipe Perfeito.

 Esta intervenção efémera e temporária foi efectuada após demolição de vários 

compartimentos no navio, para o qual o autor projectou uma nova organização do 

espaço, especificamente para a realização das longas viagens oficiais deste 

presidente ao ultramar, realizadas durante o seu mandato: a Angola (1963), 

Moçambique (1964), Guiné, Cabo Verde (1968), São Tomé e Príncipe (1970).9� Os 

móveis desenhados para os aposentos foram construídos pela empresa Sousa 

Braga . Alguns dos detalhes da decoração efémera, passaram pela colocação de 

alcatifa de cor branca, o aluguer de tapetes persas, a integração de um Halicraft 

(rádio de grande captação de ondas) nos objectos decorativos.

 O navio turbina pesava 19.393 toneladas, tinha 190,4 metros e capacidade 

para transportar 1000 passageiros e pertencia à Companhia Nacional de Navegação. 

Esteve no activo de 1961 a 1976, tendo ficado então ancorado em Lisboa. Foi vendido 

a uma empresa do Panamá, que o transformou no navio residencial Al Hasa. Em 

1980, com outro proprietário, foi transformado no cruzeiro americano Fairsky, mas 

foi logo colocado à venda, com o nome Vera. Em 1982, um armador grego comprou-

o e mudou o nome para Marianna IX, transformando-o em residência de peregrinos, 

93  FIELL, Charlotte e Peter (ed.), Decorative Art 60’s, Taschen, Germany, 2006, pp.23-25
94  I República – http:// museu.presidencia.pt/homepage.htm (em linha) 
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perto de Meca, em posto de acolhimento para desalojados do terramoto de Kalamata. 

Em 1998, o Marianna IX, depois de anos de inactividade mantinha-se muito bem 

conservado, necessitando apenas de algumas reparações exteriores e de uma 

caldeira. No entanto foi vendido para sucata em 2002. Só o Funchal, (o mais modesto 

de todos) sobreviveu à grande frota portuguesa.95 

95  O Navio Príncipe Perfeito – http://www.cpires.com/principe_perfeito.html (em linha)
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3.3 hotel Alvor Praia (praia dos 3 irmãos), Alvor, Algarve, 1968

O Hotel Alvor Praia, promovido pela Salvor – Sociedade de Investimentos 

Hoteleiros, SARL, foi dos pioneiros equipamentos hoteleiros de luxo construído no 

contexto do rápido desenvolvimento turístico do Algarve, que teve início na segunda 

metade da década de sessenta. Contou com o projecto de Arquitectura de Alberto 

Cruz e a Arquitectura paisagista de Gonçalo Ribeiro Telles e foi construído pela 

Intercal – Companhia Nacional de Construções, SARL. 

António Garcia colaborou com José Espinho (1917-1973) na concepção do Design 

de Interiores, Decoração e Mobiliário das áreas destinadas ao vestíbulo da entrada, 

dos quartos, da Sala de Estar, da Sala de jantar e do Bar. O fabricante de mobiliário 

foi a empresa Móveis Sousa Braga. Os salões e a escada principal ficaram a cargo 

de Eduardo Medeiros, Paulo Guilherme D’Éça Leal e João Alcobia. Daciano da Costa 

teve a seu cargo a Arquitectura de Interiores e mobiliário do Grill e do Coffee-shop 

da piscina, em colaboração com Eduardo Afonso Dias e cria a neste âmbito a cadeira 

Alvor. A zona de acesso ao Grill integrou uma escultura de Jorge Vieira. 

O Hotel mantém-se actualmente em actividade mas foi entretanto alvo de altera-

ções nos seus interiores.

João Paulo Martins refere que “O projecto dos seus interiores reuniu algumas das 

figuras que, por esses anos, exerciam a “decoração”. O espírito que presidiu à 

distribuição dos autores pelos diferentes espaços, entendidos como unidades 

estanques e sem uma preocupação efectiva pela coerência do conjunto, é significativo 

da distância a que se encontravam os fundamentos de uma “Arquitectura de interiores” 

desenvolvida na continuidade orgânica do projecto geral de Arquitectura”. 96

Já Frederico George referira que sentia por vezes a falta de sincronia que se 

detectava entre arquitectos, decoradores e escultores, com diferentes estilos, muitos 

deles extemporâneos, o que não beneficiava uma leitura unificadora do conjunto do 

edifício e procurou actuar sobre a situação dispersa do Design no sentido de lhe 

encontrar um conceito sistematizado, consistente e agregador.

Por outro lado, o facto da indústria nacional conservadora da época não ser 

motivadora quanto a criar oportunidades ao processo experimental do Design, 

contribuiu para que os arquitectos desenhassem também o mobiliário e os equipa-

mentos que integravam o edifício que projectavam. 97 

António Garcia confirma que nessa época e devido ás carências no mercado, todo 

o equipamento móvel e encastrado foi desenhado e construído o que causou admiração 

e elogios a uma equipa técnica da rede de Hotéis Hilton de visita ao Hotel Alvor.

96  MARTINS, João Paulo, Daciano da Costa, designer, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 142.
97  SANTOS, Rui Afonso, “O Papel de Frederico George”, in Cadeiras Contemporâneas portuguesas, ASA, 2003, pp. 48-49.
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3.3.1. O Bar

António Garcia dedicou-se especialmente ao Bar. No revestimento da parede 

foram utilizados painéis de madeira de Pau-Santo e na parede da chaminé, xisto 

dourado , sendo a campânula do fogão de cobre. O tecto foi projectado em grelha de 

madeira de Pau-santo com tubos salientes de várias dimensões, num desenho 

desencontrado em altura, da mesma madeira, encastrados e com luz no interior, 

estudados como pontos de luz precisos que incidiam sobre as mesas. O pavimento 

era alcatifado de lã. A tapeçaria colocada na zona do balcão do bar é da autoria de 

Luís Filipe Abreu. O mobiliário, de madeira de pau-santo e pele, foi produzido pelos 

Móveis Sousa Braga.
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José Espinho colaborou no Design de Interiores e Decoração nos principais 

edifícios hoteleiros em Portugal e ultramar na década de setenta. Com projecto de 

Arquitectura de Sebastião Guimarães (1931), António Garcia e José Espinho 

projectaram também em parceria no Design de Interiores, Decoração e Mobiliário do 

Hotel Sotuma, em 1972-1974, encomenda da Profabril, o qual não foi construído. 

Como verificado por Rui Afonso Santos, “Do lado da decoração, o Secretariado 

promoveu um pretenso “estilo português” ecleticamente moderno, onde a estilização 

folclórica e regionalista era a tónica primordial, assim banindo a radicalidade 

modernista das superfícies e dos equipamentos cromados, espelhados e envidraçados 

que tinham proliferado na década anterior (...). Este “estilo rústico” que recorria a 

madeiras, ferros forjados, pinturas murais, azulejos, louças e têxteis regionais, 

encontrou a expressão mais acabada nas Pousadas de Turismo, decoradas entre 

1942 e 1948 por José Luís Brandão de Carvalho, Carlos Botelho, Maria Keil, Veloso 

Reis Camelo, entre outros. Este “estilo rústico” alargou-se a muitas pensões e Hotéis 

de todo o país, e seguiram o “gosto oficial”, como por exemplo com os arquitectos 

Raul Tojal, Keil do Amaral, e os decoradores Tom e José Espinho – Hotel da Ericeira 

– (1949), entre outros”. 98 

José Espinho teve um percurso semelhante ao de António Garcia. Frequentou a 

Escola de Artes Decorativas António Arroio e trabalhou em Artes Gráficas, e como já 

referido, em Design de Interiores e de Mobiliário. Foi consultor de estética industrial 

e projectista de todo o mobiliário de série fabricado pela Olaio (1944-1975), de estilo 

predominantemente rústico, como por exemplo a cadeira modelo Escandinávia 

98  SANTOS, Rui Afonso, Cadeiras Contemporâneas portuguesas, Lisboa, ASA, 2003, p. 26.

Desenho de perspectiva de António Garcia, Figuras ilustradas por Luís Filipe Abreu.
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(1958), “inserível na voga dos móveis ditos “escandinavos” que então fizeram a sua 

aparição fulgurante no mercado português, de depuradas linhas decisivamente 

actualizadas e funcionais, com o recurso a madeiras até aí então pouco usuais na 

indústria de mobiliário, como a faia”.99 

3.4. Empresa Geral do Fomento, Grupo Mello/CUF, 1960-1970.

António Garcia projectou a organização de espaços, Decoração e Mobiliário dos 

Serviços Técnicos e o Design de Interiores, Mobiliário e Decoração, dos espaços 

destinados à Administração (gabinetes de D. Manuel de Melo, Dr. Simões de Almeida, 

José de Melo e Jorge de Melo) e ao secretariado, no andar privado da empresa, 

situado no último piso do edifício situado na Praça Marquês de Pombal, em Lisboa.

Para separar os espaços, foram utilizadas divisórias em perfil de alumínio e entre 

os vidros colocados estores em palhinha. O Mobiliário foi fabricado pela empresa 

Móveis Sousa Braga.

99  IDEM, IBIDEM, p. 60.
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3.5 Banco de Paris – Instalações provisórias, Avenida de Liberdade, Lisboa, 

1971-1973

António Garcia projectou o Design de Interiores e a Decoração.

3.6 Lisnave – Estaleiro Naval, Margueira – Grupo Mello/ CUF, 1968-1969

Projecto de Design de Interiores, Mobiliário e Decoração dos espaços da 

administração, nomeadamente o Gabinete do Sr. Anderson. É responsável pelo 

Design Gráfico do livro comemorativo da empresa. Aquando da inauguração da 

Doca (de um milhão de toneladas) projecta os arranjos exteriores: bandeiras, tribuna, 

bancadas e refeitórios, decorado para a recepção e copo de água.
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4º CAPÍTULO: MOBILIÁRIO 

4.1. Breve genealogia do mobiliário nacional

Em 2003 é editado o livro “Cadeiras Contemporâneas portuguesas”, 100 considerado 

pela imprensa como sendo o “primeiro levantamento exaustivo dedicado à cadeira 

contemporânea. Um móvel sensível e, por isso, capaz de fazer o retrato de um país. 

As primeiras cadeiras foram tão simples como uma pedra e confundem-se com a 

história da humanidade. Os Designers portugueses começaram a fazê-las em série 

e com uma identidade própria, nos anos 50 do século passado”. 101

Rui Afonso Santos, historiador de Design e um dos autores do livro em parceria 

com José Manuel das Neves, diz neste artigo que “A cadeira é o móvel mais icónico 

que existe. É um móvel muito sensível. De todas as peças de mobiliário, é a que 

melhor retracta um país. A cadeira é um barómetro de quem a produz: reflecte o 

poder, as práticas sociais, a cultura, a tecnologia, a inovação e, claro, o Design” . 

Explica ainda que “As cadeiras só se vão democratizar no século XIX, quando a 

cadeira Thonet é produzida em massa. A máquina a vapor permite vergar a quente 

madeira, produzindo-se muitas cadeiras por dia e tornando-as acessíveis.”. 

Acrescenta que, “Em Portugal, apesar da verdadeira industrialização só ter chegado 

com os planos de fomento dos anos 50-70, o Design é muito anterior. Apesar do 

Design também demonstrar as carências do meio português – a ausência de cultura 

artística no ensino e no público, a falta de uma burguesia empreendedora e, sobretudo 

a falta de industrialização – já se pode falar em desenho de mobiliário em 1900 (...):

Miguel Ventura Terra (1866-1919); Marques da Silva (1869-1947) e Raul Lino. Mas 

a primeira cadeira feita em série é a do caricaturista Leal da Câmara, produzida em 

1911 pelos Móveis Olaio. Nos anos 30, com excepção de Franz Torka é o tempo do 

mobiliário em tubo metálico cromado, que originalmente criadas em 1927-1928, são 

copiadas dos catálogos alemães e franceses. Em Portugal as primeiras linhas 

continuadas de mobiliário domestico com identidade própria foram produzidas na 

década de 50 pela Altamira e desenhadas pelo Designer Cruz de Carvalho. Há uma 

preocupação em satisfazer o mercado nacional e de utilizar os recursos nacionais. 

Antes disso há a célebre cadeira para cafés e esplanadas, que ainda hoje é produzida, 

que Gonçalo Rodrigues dos Santos criou empiricamente na sua serralharia em 

Algés”. 

100  AA – VV, Cadeiras Contemporâneas portuguesas, Org. de José Manuel das Neves, Lisboa, ASA, 2003.
101  SALEMA, Isabel, “400 Cadeiras para a história do Design português”, Jornal Público, (04-05-2003). Nota nossa: a imagem 
principal do artigo é a cadeira Gazela da autoria de António Garcia em 1955.
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4.1.1. Cadeira Gazela, 1955

Segundo Rui Afonso Santos, “A experimentação foi, aliás, uma constante no 

desenho de mobiliário dos anos 50, sentida internacionalmente, mas também em 

Portugal, não propriamente pela expansão económica e inovação tecnológica mas 

sobretudo, pelas carências e especialidades industriais e de mercado. Comprova-o 

uma excepcional cadeira em madeira de carvalho, criada em 1955 pelo Designer 

António Garcia (n. 1925), modelo inovador de espaldar losangular de sugestão 

italiana preenchido por singulares tirantes filiformes (...)”.102

Cadeira103

Madeira de carvalho e cordão de plástico

Dimensões: 100 x 39 x 42 cm 

Edição de Bacelar e Alves 1955.

Fotografia: António Homem Cardoso. 

Foram construídas cerca de seis exemplares 

sendo um deles propriedade do autor.

4.2. Design Escandinavo 

As criações de mobiliário de António Garcia identificam-se em muitos aspectos 

com o Design Escandinavo 10�, não só o equipamento que integra o Bar do Hotel 

Alvor mas também as suas restantes criações, a Cadeira Osaka, móveis Containers7 

e Carrigue, secretárias modelos PS-1 e PS-2, mesas empilháveis modelo Cubox4 e 

o cadeirão modelo Relax nas suas várias versões.

102  SANTOS, Rui Afonso, Cadeiras Portuguesas Contemporâneas, Lisboa, ASA, 2003, p. 38.
103  Imagem da cadeira Gazela publicada em: Design Lisboa 94, Lisboa, Electa, 1994, pp. 86-87, Cadeiras Portuguesas 
Contemporâneas, Lisboa, ASA, 2003, p. 38 e Jornal Público, 2003.
104  FIELL, Charlotte e Peter, Scandinavian Design, Germany, Taschen, 2006, pp. 12-14.
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4.2.1. Cadeirões Relax

Cadeirão Relax (1), 1969105

Materiais: madeira de faia e almofadas de napa

Dimensões: 75 x 75 x 75 cm 

Edição de José de Sousa Braga. Protótipo.

Propriedade do autor.

Fotografia a cores de António Homem Cardoso e cedidas pelo autor.

Integra a Exposição da iniciativa do Fundo de Fomento de Exportação, realizada na 

Sociedade Nacional de Belas Artes, em 1970.

Cadeirão Relax (2 e 2a), 1970-1971106

Materiais: pau santo e pele, com estrutura de madeira em pau-santo e metal/ faia e lona.

Dimensões: 75 x 75 x 75 cm.

Edição de José de Sousa Braga. Protótipo.

Propriedade do autor. 

Fotografias de António Homem Cardoso e cedidas pelo autor.

Integram a Exposição da iniciativa do Fundo de Fomento de Exportação, realizada 

na Sociedade Nacional de Belas Artes, em 1970.

105 Publicada em Cadeiras Portuguesas Contemporâneas, Dir. José Manuel das Neves, ASA, 2003, pp. 194-197; Design94,  
Electa, 1994, p. 86.
106 Publicadas em Cadeiras Portuguesas Contemporâneas, Dir. José Manuel das Neves, ASA, 2003, pp. 198-199, fotografia 
de António Homem Cardoso;  Design94, Electa, 1994, p. 86.
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Constituído pela produção da Suécia, Dinamarca e Finlândia, o Design Escandinavo 

destaca-se a nível do mobiliário nos anos 50 e 60, a par do experimentalismo italiano 

e do neo-funcionalismo alemão. Isto deve-se ao facto da existência de uma produção 

tradicional muito activa nesses países, principalmente no que diz respeito ao 

mobiliário doméstico, dado que a industrialização surgiu mais tarde na Europa do 

Norte, depois de 1945. Nos países nórdicos a madeira, por existir em abundância, 

tornou-se o material de construção preferido, nomeadamente o pinheiro e o abeto, 

que eram trabalhados quer utilizando as técnicas tradicionais quer usando os novos 

processos do laminado, que permitiam o efeito ondulado das formas orgânicas 

perspectivadas pelas novas correntes estéticas. Só em 1950 é que o conceito de 

Design escandinavo se popularizou e expandiu, nomeadamente através de 

exposições como a “Design na Escandinávia” 107 que fez itinerância pelos EUA e 

Canada de 1954 a 1957. A organização lógica dos elementos essenciais para a 

realização de um objectivo, foi sempre a prática comum dos designers escandinavos, 

devido à falta de acesso a novos materiais, o que se tornou no princípio do Design 

escandinavo aproximando-se da manufactura industrial. Durante o século XX, os 

métodos tradicionais de técnicas antigas e as particularidades do Design foram 

pertinentes no desenvolvimento do Design moderno e vieram optimizar a noção de 

“good Design”. O Design escandinavo, na sua permanente procura de conseguir 

objectos do quotidiano bonitos e acessíveis, adoptou historicamente uma abordagem 

do Design onde os produtos são desenvolvidos no seio de uma interpretação 

humanista dos princípios da forma, técnica e estética associadas ao modernismo, 

procurando elevar padrões de qualidade. O Design é considerado em todos os 

estratos sociais como uma mais valia da vida quotidiana, mais do que símbolo de 

status. Consideram ainda, que pela combinação harmoniosa entre a forma artística 

e a função prática, é possível criar verdadeiros objectos úteis e relevantes ou a 

denominada “arte útil” (brukskunst).108 O Design escandinavo rege-se pelo princípio 

do modernismo – atingir o equilíbrio óptimo entre forma, função, material, cor, textura, 

durabilidade e custo e opta pela criação de soluções democráticas.

Os finlandeses Alvar Alto e Tapio Wirkkala (1915-1985) adoptaram formas 

inspiradas pelo mundo natural em vez da máquina e também foram pioneiros do 

conceito do Modernismo Orgânico. O Design orgânico feito pelos Designers 

escandinavos foi o que teve maior influência na evolução do modernismo nos últimos 

50 anos. A estética radical e o funcionalismo puro do Movimento Moderno109 e da 

107  IDEM, IBIDEM.
108  FIELL, Charlotte e Peter, Scandinavian Design, Taschen, 2006, pp. 12 – 14.
109  O Movimento Moderno tem origem em meados do século XIX fundamentando-se em princípios de progresso, sociais e 
nacionalistas, protagonizadas, entre outros, por John Ruskin (1819-1990) e William Morris. Pretendia reformar a sociedade 
alargando o âmbito do Design e aplicando-o a objectos de uso diário concebidos com qualidade. Os conceitos subjacentes 
eram a valorização do utilitário, a simplicidade, a eficácia em detrimento do luxo e decadência vigentes do estilo vitoriano 
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Bauhaus não conquistou totalmente a Escandinávia porque o Humanismo e 

essencialismo do Design escandinavo integra a crença Nórdica no socialismo 

democrático liberal, fundamentado na atitude central de que o “good Design” é um 

direito adquirido de todos os cidadãos, independente da riqueza, género, idade ou 

capacidade física. 110

4.3 Conceitos Do it yourself, Self-assembly furniture e o IKEA

No mobiliário criado por António Garcia estão subjacentes factores relacionados 

com o Design Democrático, do “faça você mesmo” e da economia de espaço. Estes 

aspectos revelam-se na constante procura do maior grau de versatilidade nas 

funções do equipamento e na sua adequabilidade a espaços. Procura ainda e desse 

modo promover a circulação dos móveis, até à exportação através do transporte 

fácil. Outras características recorrentes neste autor são a flexibilidade e o conforto 

(observe-se os braços das cadeiras por si criadas que permitem sempre um apoio 

flexível e macio). A possibilidade de articulação e manuseamento do mobiliário são 

outras características que se revelam constantes neste autor, quer a nível do desenho 

das estruturas, normalmente em madeira e articuláveis quer pela selecção de 

materiais de forro das almofadas utilizados, como cabedal e a lona. A questão de 

higiene está também presente neste tipo de mobiliário, que ao permitir a separação 

entre os dois blocos constituintes, ou seja a estrutura em madeira e a almofada de 

dando relevo à responsabilidade social dos designers. Em 1907 a fundação da Deutcher Werkbund, sociedade que promovia 
a convivência e a colaboração entre arquitectos, artesãos e industriais, foi o ponto de viragem em que o ideal reformista 
se aliou à produção industrial. Abordava o Design de um modo inovador e racional, eliminando o ornamento e o supérfluo, 
valorizava o Funcionalismo, conseguindo obter um standard, o que levou a uma maior eficácia de produção e utilização de 
materiais. Permitiu que o processo se tornasse mais económico, com a mais valia da qualidade de fabrico e dos materiais 
utilizados. A simplificação estética levou ao nascimento de uma nova linguagem universal do Design impermeável à moda. O 
despojamento de ornamentação também foi defendido pelo movimento De Stijl e o Construtivismo e Futurismo sublinhavam a 
importância da máquina e o conceito de “production art”. Depois da I Guerra Mundial e das suas consequências devastadoras, 
o modernismo tornou-se fundamental, como considerava Walter Gropius (1883-1969) que funda em 1919 a BAUHAUS (Casa 
em Construção), Escola de Artes e Ofícios (fusão entre a Escola de Artes Aplicadas e da Academia de Belas Artes) na República 
de Weimar, liderando-a até 1925. Tratou-se do primeiro estabelecimento de ensino para novos técnicos, vocacionado para 
projectos de âmbito internacional, considerando a Arquitectura como a arte superior e unitária, levando a cabo um programa 
pedagógico da autoria de Gropius, que promovia a reunião de todas as formas de trabalho criativo na disciplina de Arte 
Aplicada, onde a escultura, pintura, artesanato e ofícios passam a ser consideradas componentes indissociáveis de uma 
nova Arquitectura. Neste movimento incluem-se as vanguardas, que no início do século XX elaborou manifestos radicais, os 
quais defendiam a ruptura com a arte do passado e a criação de uma arte totalmente original, que não deveria ser ensinada 
pelos métodos convencionais mas sim surgir de forma genuína, apelando ao sensível. A Bauhaus foi a instituição com maior 
impacto no Design do século XX, impulsionando o movimento moderno com a promoção da funcionalidade, métodos de 
produção e de materiais de qualidade superior, como o metal tubular. A Bauhaus criou um léxico próprio do Design que passou 
a ser identificado como Modernismo. A expressão alemã Sachlichkeit (objectividade) continha novos conceitos racionais do 
Design e dá origem, cerca de 1927, ao que veio a ser denominado de Estilo Internacional, que se demarcava por ser minimal, 
industrial e rectilíneo. Le Corbusier protagonizou este estilo estético redutor, mas nos anos 30, o Estilo Internacional sofre 
alterações como a abstracção geométrica radical, com a utilização de materiais industriais afirmando o estilo. Por outro lado, 
os Designers escandinavos, como Alvar Alto, desenvolveram uma forma humanizada do modernismo através do Organic 
Design influenciando uma nova geração de Designers como Charles e Ray Eames, que utilizaram o melhor da tecnologia e 
dos materiais. Com o Nazismo Gropius vai em 1934 para os EUA leccionar Design na Universidade. Segue-se Mies van der 
Rohe que dá continuidade à Bauhaus evoluindo para o Abstraccionismo europeu e o Industrial Design (1930-1933). in Design 
Século XX, Taschen, p. 476.
110  FIELL, Charlotte e Peter, Scandinavian Design, Taschen, 2006, pp. 12 – 14.
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tecido, facilita a limpeza.

O seu Design de mobiliário relaciona-se também com o termo francês bricolage111, 

que significa que é a própria pessoa que realiza actividades de construção ou 

montagem para seu próprio uso ou consumo, evitando deste modo, a intervenção de 

serviço profissional. O conceito surgiu nos Estados Unidos, na década de cinquenta, 

com a sugestão “do it yourself” – faça você mesmo. Devido aos elevados custos de 

mão-de-obra, os empresários compreenderam rapidamente as potencialidades 

deste nicho de mercado e passaram a criar produtos fáceis de serem usados, 

utilizando embalagens leves e com manuais explicativos. Nos conceitos de mobiliário, 

designado internacionalmente pelas siglas RTA “Ready-to-Assemble”/ “pronto a 

armar” ou “DIY, Do it yourself”/ ”faça você mesmo” ou ainda “Self-Assembly Furniture/ 

“mobiliário pronto a armar” 112, encontramos a preocupação com uma economia de 

escala e de mão de obra, permitindo preços de venda mais aliciantes e acessíveis a 

um público mais alargado. As caixas contentoras constituem elas mesmo objectos 

de Design de comunicação muito completos e indissociáveis à montagem do produto. 

Um dos maiores problemas do transporte de mobília é a relação entre o baixo custo 

dos produtos versus o alto custo do transporte, devido ao volume da mercadoria. 

Neste caso, todas as peças do produto são transportadas numa caixa muito 

compactada, com instruções detalhadas de como armar a unidade/exemplar e 

destina-se a ser armado/montado em casa pelo comprador/utilizador. Poupam-se os 

custos pelo facto da montagem do produto não ser realizada na fábrica e assim 

reduz-se drasticamente o volume de transporte e armazenamento pelo distribuidor 

ou retalhista. Os objectos vêm em pacotes planos com instruções. O mobiliário 

vendido desmontado é muito comum na Inglaterra, Europa e Canada. Para muitas 

pessoas o conceito DIY constitui um prazer, e montar as unidades RTA é um 

entretenimento e um desafio cujo grau de dificuldade requerido pode variar (sendo 

incluídas chaves do tipo Allen quando necessário). Os tipos mais comuns de mobiliário 

“pronto a montar” são para salas de estar e de escritório, particularmente, prateleiras 

e mesas. Dando resposta à explosão demográfica e às expectativas materiais do 

século XX, a empresa IKEA 11� especializou-se na economia de escala procurando 

materiais leves e criando processos de manufactura a baixos custos. O resultado é 

um mobiliário flexível e adaptável em escala, tanto para casas grandes como para 

espaços pequenos, cada vez mais frequentes. A IKEA acrescentou aos produtos que 

já comercializava em 19�7, o primeiro mobiliário da gama e em 1955 começou a 

111  Bricolagem – http://pt.wikipedia.org/wiki/  
112  DIY, Do it yourself – www. Answers. com. / Wikipedia, Outubro 2005. 
113  A empresa IKEA foi fundada por Ingvar Kamprad quando tinha 17 anos em 19��. O nome é composto pelas primeiras 
letras do seu nome, os nomes da propriedade da aldeia onde ele cresceu: Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd. Este acrónimo 
também foi possivelmente escolhido pela similaridade com a palavra Grega oikos (casa) e como a palavra finlandesa oikea 
(correcto). Tem lojas na Europa, Estado Unidos, Canada, Ásia e Austrália. www.IKEA.com



82

desenhar o seu próprio mobiliário. O conceito subjacente a este negócio é oferecer 

um vasto e variado leque de mobiliário doméstico bem desenhado e funcional a tão 

baixo custo de modo a permitir que a maior parte das pessoas tenham a possibilidade 

de o adquirir. Utilizando o seu catálogo e visitando as lojas, o cliente escolhe o 

mobiliário e levanta-o logo de seguida e pessoalmente (self-service) no armazém. 

Dado que a maior parte dos objectos são empacotados em embalagens planas , 

podem facilmente ser transportadas para casa e ser montadas pelo próprio. O 

mobiliário IKEA é “pronto a montar” e de “embalagem plana” sendo desenhado para 

ser montado pelo cliente. Os pressupostos da IKEA permitem-lhe diminuir custos 

assim como reduzir o volume do transporte de mobiliário por avião, sendo deste 

modo pioneira na utilização de abordagens mais sustentáveis para a cultura do 

consumo de massas ou o “Design democrático” 11� integrando na sua filosofia a 

manufactura e o Design ambiental.

4.4. Cadeira Osaka’ 70, 1969

Cadeira115

Materiais: Madeira de pau-santo e pele preta / pinho e pele de cor natural

Cinco versões em madeira, tecido e cabedal.

Dimensões: 71 x 52 x 43 cm 

Edição de Móveis Sousa Braga e FOC – Fábrica Osório e Castro.

Fotografia de António Homem Cardoso.

Propriedade do autor.

Como referido no caso de estudo Exposição Universal de Osaka, 1970, Japão, no 

âmbito da participação portuguesa no evento e para integrar o espaço a ocupar pelo 

114  www.IKEA.com.
115  Reproduções da cadeira Osaka foram publicadas nas seguintes edições: Catálogo da 1ª Exposição de Design Português, Lisboa, 
1971, p. 19, Cadeiras Portuguesas Contemporâneas, ASA, 2003, p. 192 e Design Lisboa94, Lisboa: Electa 1994, pp. 84-85.
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Instituto Nacional do Café, é pedido a António Garcia para fazer a concepção desse 

equipamento, resultando daí a cadeira Osaka’70. São então produzidos cerca de 60 

exemplares, em madeira de pinho e pele natural, pelos Móveis Sousa Braga. O 

pressuposto da sua concepção foi a necessidade de viabilizar de modo rápido e 

económico o transporte destas por via aérea para o distante Japão, tendo por isso 

sido criadas de modo a serem acondicionadas desmontadas e montadas facilmente 

no local.

Sobre a cadeira Osaka, Rui Afonso Santos exprimiu a seguinte opinião: “António 

Garcia (...) concebeu no domínio do mobiliário (desde 1955, como vimos), a notável 

cadeira (...) modelo Osaka’70 (1969), icónica peça destinada ao Pavilhão de Portugal 

da exposição homónima, (...) de sugestão bauhausiana, produzida por Móveis Sousa 

Braga e FOC. Juntamente com a cadeira Sena, a cadeira Osaka’70 foi igualmente 

um objecto marcante no Design português. Racional, simples e simultaneamente 

requintada (...).116

Carlos Duarte afirma que António Garcia ficou conhecido pelo impacto que teve a 

cadeira Osaka: “Falemos agora de António Garcia. Tornou-se conhecido do grande 

público por ter projectado em 1969 uma cadeira em madeira e pele natural (a famosa 

Osaka). Mas antes disso já tinha uma extensa produção no Design de mobiliário, 

exposições e equipamentos.” 117

Confirmando a importância dessa criação, cuja identidade marcou a iconografia e 

a memória cultural colectiva nacional, os CTT Correios de Portugal, entidade que 

veicula expressamente intenções de preservação da memória colectiva, toma a 

iniciativa de, em 2003, emitir a série “Design Portugal”, composta por conjunto de 

nove selos, representando as criações de dez Designers, no qual se inclui a cadeira 

Osaka’70. Foram emitidos 300.000 exemplares que circularam em Portugal e Ilhas.

Na monofolha de divulgação publicada pelos CCT, em três idiomas (português, 

inglês e francês) podemos ler a seguinte informação: “Todos os dias nos relacionamos 

com uma multiplicidade de objectos, especialmente pensados para melhorar a nossa 

vida. Alguns deles não só o fazem de uma maneira mais funcional do que outros, 

como incorporam também uma outra dimensão de natureza estética. Estes artefactos 

são a expressão da actividade do Design. Os selos da presente emissão pretendem 

homenagear os profissionais que os conceberam. Embora o design faça já parte do 

nosso vocabulário é normalmente associado a produtos destinados a funções 

práticas mas de configuração inesperada. É esse sentido interpretativo que esta 

emissão pretende corrigir, mostrando como funcionalidade e qualidade estética são 

116  SANTOS, Rui Afonso, “A Cadeira contemporânea em Portugal, A primeira geração de Designers portugueses”, in Cadeiras 
Portuguesas Contemporâneas, Lisboa, ASA, 2003, p. 56.
117  DUARTE, Carlos, “Design em Portugal nos anos 60”, in Daciano da Costa, Designer, Lisboa, FCG, 2001, p. 59.
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não só compatíveis como complementares. Dez Designers de diferentes gerações 

(José Espinho, António Garcia, Leonor e António Sena da Silva, Daciano da Costa, 

José Maria Cruz de Carvalho, Eduardo Afonso Dias, Carlos Rocha, Carlos Aguiar, 

Pedro Silva Dias), numa emissão de nove selos, exemplificam uma diversidade de 

soluções que ao longo de cinco décadas integraram o nosso quotidiano e contribuíram 

para tornar mais lúdico e reconfortante o nosso quotidiano”.

Selos Design 2003 – CTT Correios

Dados Técnicos: Obliterações de 1º Dia (de Circulação) em Lisboa/Porto/ 

Coimbra/Évora/ Faro/ Funchal/ Ponta Delgada.

Emissão em 31-10-2003

Selos: 9 x 0,43 Euros – 9 x 300.000 

Sobrescritos de 1º Dia C 6 – 0,35 Euros

Folhas com 50 exemplares

Design: José Brandão

4.4.1. A participação na 1ª Exposição do Design Português, 1971.

António Garcia participa na 1ª Exposição do Design Português, que decorreu em 

Lisboa de 20 a 29 de Março de 1971, na Feira Internacional de Lisboa – FIL, realizada 

pelo INII, Instituto Nacional de Investigação Industrial, e pela Interforma – Equipamento 

de Interiores, Lda e com o patrocínio do Fundo de Fomento de Exportação e da 

Associação Industrial Portuguesa.

Demonstrando as suas capacidades a nível do Design de Exposições e as potencia-

lidades de exportação da cadeira Osaka e das mesas Cubox4, António Garcia apre-

senta na exposição este mobiliário juntamente com seis embalagens de cartão canelado, 

protótipos que criou por sua livre iniciativa e investimento, para o transporte e acondi-

cionamento deste, para além da exposição de algumas secretárias da sua autoria. 
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As Embalagens

Cada caixa (com medidas ligeiramente superiores a uma cadeira ou mesa) tinha 

capacidade para transportar 12 cadeiras desmontadas, ligadas por parafusos tipo 

umbraclos, acondicionadas em embalagem compacta e outra caixa idêntica podia 

transportar um conjunto de 4 mesas encaixáveis Cubox4. No exterior da embalagem 

foi impresso um manual de instruções de montagem e de acondicionamento do 

equipamento, indissociáveis deste, com o seguinte texto: “12 Osaka Sophistyled do 

it your chairs”. Na impressão exterior das caixas foi utilizada a técnica silkscreen/ 

serigrafia 118, realizada em colaboração com o especialista Vasco Lapa. 

Mesas empilháveis de apoio modelo Cubox4119, 

1969

Mesa de apoio

Materiais e versões: madeira e pele/ 

faia e termolaminado/ pau santo e pele

Dimensões: 0,50 x 0,50 (a maior) 

Produzido por Móveis Sousa Braga. 

Fotografia de António Homem Cardoso

118  Serigrafia (silk-screen) é um processo de impressão no qual a tinta é vazada – pela pressão de um rodo ou puxador 
– através de uma tela preparada. A tela, normalmente de seda ou nylon, é esticada em um bastidor de madeira ou aço. Os 
pontos escuros da matriz ficam vazados na tela, e os pontos claros (ou de outra cor) são impermeabilizados por uma emulsão 
fotossensível ou uma película recortada. É utilizada na impressão em variados tipos de materiais (papel, plástico, borracha, 
madeira, vidro, tecido, etc.), superfícies (cilíndrica, esférica, irregular, clara, escura, opaca, brilhante, etc.) espessuras ou 
tamanhos, com diversos tipos de tintas ou cores. Também pode ser feita de forma mecânica (por pessoas) ou automática (por 
máquinas). Pensa-se que tenha surgido no Japão, há quase dois mil anos, quando os artesões desenhavam gravuras em 
seus quimonos utilizando cera de abelha e uma tela de seda. As telas de seda foram usadas nos primórdios de sua criação, 
sendo que nos tempos actuais o Poliéster e o Nylon são mais utilizados por suas características melhoradas. in Serigrafia 
http://pt.wikipedia.org/wiki/ (em linha).
119  Imagens das mesas Cubox4 foram publicadas nos Catálogos da 1ª Exposição de Design Português, Lisboa, 1971, p. 43 
e Design Lisboa94, Electa, 1994, pp. 86 – 87.



86

4.4.2. O INII – Instituto Nacional de Investigação Industrial

Relativamente à exposição, o INII, responsável pela organização do evento, 

considerou que: “esta pode ser, simultaneamente, um apanhado do que está feito e 

a primeira arrancada para o muito mais que há a fazer. O Design significa a 

democratização do útil – confortável (...) para se tornar acessível ao grande público. 

E neste momento desejaríamos que todos os esforços, no sentido de dilatar a 

promoção do Design, se conjuguem, se aliem, a fim de que mais rápida e seguramente 

se prossiga para o objectivo de uma indústria mais eficiente, com melhores produtos, 

para um maior número de pessoas”. O leitor é ainda elucidado sobre a missão do 

INII: “Em 1960 o INII criou o Núcleo de Arte e Arquitectura Industrial com a finalidade 

de fomentar, junto da indústria, a divulgação dessa nova técnica industrial 

indispensável a um esquema perfeito duma empresa moderna: o industrial Design. 

Como principais actividades do nosso Núcleo podemos citar: colaboração em 1962 

num pequeno salão de Design que a FIL promoveu simultaneamente com a Feira 

Internacional de Lisboa; a realização da 1ª Quinzena de Estética Industrial em 1965 

que consistiu em conferências proferidas por técnicos estrangeiros; Exposição de 

produtos industriais também estrangeiros; uma exposição bibliográfica, entre outros” 
120. Estava pela primeira vez oficialmente assumido o interesse pela implantação e 

incremento da então denominada estética industrial.

Stand do INII – Instituto Nacional de Investigação Industrial, 1960

FIL – Feira Internacional de Lisboa

O stand do INII contou com o projecto de António Sena da Silva e António Garcia, 

Ilustração de Luís Filipe Abreu, Fotografia de Mário Novais, Engenharia de João 

Nunes da Glória e Execução de Fausto Crespo nas Oficinas Autosil.

Tratou-se de uma iniciativa do Instituto Nacional de Investigação Industrial, 

fundado e dirigido por Magalhães Ramalho (ministro do governo de Salazar), que no 

120  Catalogo 1ª Exposição de Design Português, 1971, p. 115.
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final da década de cinquenta pretendia a promoção e implementação do Design, 

pelo que desenvolveu diversas actividades como a 1ª e 2ª Exposição do Design 

Português, organizada por Maria Helena Matos com Torres Campos na 

direcção. 

O pavilhão tinha 12 metros de comprimento e estava localizado junto à entrada 

do pavilhão principal da Feira Internacional de Lisboa. A exposição apresentava 

o seu conceito: “A maior riqueza de uma nação está no engenho e no saber do 

seu Povo”. Esta frase foi aplicada no painel de fundo do stand, e representa o 

primeiro sinal de “reconhecimento oficial da importância do Design como factor 

de progresso económico e social” 121. 

António Sena da Silva comentou sobre a concepção de exposições: “Das 

minhas experiências com Frederico George e António Garcia em outros projectos 

de exposição, emergia como uma constante incómoda a falta de guiões 

correctamente elaborados e de textos para as legendas suficientemente 

apelativos.” 122

O arquitecto Frederico George, na Introdução ao catálogo da 1ª Exposição  

de Design português”, escreve um ensaio sobre o significado do Design nessa 

altura, parte do qual nos parece pertinente reproduzir: “A actividade do Design 

não é por natureza produto de importação mas decorrente da capacidade 

artesanal, conhecimento tecnológico e capacidade industrial dum determinado 

país. Está porém sujeito às naturais influências de outros países afastando-se 

por isso cada vez mais do “Folclorismo” regionalista, castiço que muito tem 

desvirtuado as saudáveis tentativas do nosso Design. O crescente entusiasmo 

que em sectores ligados às artes plásticas o Design tem conquistado de há 

aproximadamente duas dezenas de anos a esta parte, já vai transbordando esses 

sectores que se julgavam erradamente seus únicos detentores. Soou como uma 

espécie de magia o Design, procurou-se uma tradução da palavra que exprimisse 

exactamente o seu sentido, entendeu-se que por si só essa actividade resolveria 

até problemas económicos do País, através de uma adaptação estilística de 

formas já então inspiradas no “estilo Bauhausiano ”. Assim, iniciou-se a procura da 

simplificação da forma aparente dos objectos sem que a análise aprofundada dos materiais 

e da sua função fossem estudados. (...).Chamaríamos a esta fase o “proto-Design ”. (...) Não 

é porém a única meta a atingir pela actividade do Design responder-se à adaptação física ao 

homem dos objectos ou produtos do Design. No seu sentido mais profundo deverá ser esta 

característica ser transcendida e procurar-se encontrar formas de encantamento 

121  IDEM, IBIDEM, p. 162.
122  SILVA, António Sena da, Sena da Silva, 60 anos de ofícios – Riscos, sustos, entusiasmos, êxitos e insucessos, Coord. 
Eduardo Calvet de Magalhães, Câmara Municipal de Paços de Ferreira, Associação Empresarial de Paços de Ferreira, 2000, p. 30.
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psíquico do homem, a integrar numa paisagem cultural com ele próprio coerente. Ao 

“Design” compete pois a constante reformulação deste problema num determinado 

estádio cultural. Não se inicia este processo porque já existe, e é neste constante 

reformular e responder dentro dum determinado contexto cultural que o “Design” 

age. (...) Quase tudo aqui em Portugal tem funcionado em matéria de Design em 

regime de auto – didactismo. O artesão conhecedor empírico da matéria – prima que 

manipula é, de quando em quando, abordado pelo artista que lhe transmite os seus 

projectos de execução de esporádica peça, a realizar através da linguagem a que 

aquele não está habituado; o artesão, por sua vez, inicia o artista numa mais ou 

menos Sábia tecnologia, criando-se assim um dialecto do qual poderão por vezes 

surgir peças de real valor. Não tem sido também fácil o entendimento entre artistas 

industriais. De facto só agora estes começam a sair do seu imobilismo acicatados 

pela necessidade de projectar o seu produto para fora das nossas fronteiras. Na 

exposição (...) muitas coisas belas estarão presentes, peças de Design português, 

mas ainda poucas serão os que resultam duma indústria atenta ao fenómeno do 

“industrial Design”, e essa caminhada que os Designers portugueses terão de 

percorrer de mãos dadas com os industriais, compreendendo o consumidor, 

estudando as tecnologias e métodos de fabrico e planificando o seu trabalho”. 12�

4.4.3. Tentativas de Comercialização da Cadeira Osaka

Existiram algumas tentativas de exportação da Cadeira Osaka. Durante a 

exposição do Fundo de Fomento de Exportação na Feira ANUGA em Colónia, 

Alemanha, Brazão Gonçalves, técnico do FFE em serviço da representação 

portuguesa, foi abordado por dois dinamarqueses de uma importante empresa de 

comercialização de mobiliário, interessados em informações sobre a cadeira Osaka, 

que integrava o equipamento do stand, nomeadamente da zona da recepção, 

informação e de provas de vinhos, conservas, entre outros. Naturalmente que no 

âmbito dessa exposição de alimentação, não existia qualquer tipo de informação 

preparada sobre o mobiliário em questão. António Garcia, que se encontrava presente 

no recinto, foi apresentado aos empresários que se mostraram interessados numa 

proposta de fornecimento de oitenta cadeiras, podendo ir até às oitenta mil. Dada a 

importância da potencial encomenda, (envolvia quantidade, preços, prazos, transporte 

entre outras questões, o autor juntou os fabricante José Pedro Olaio e José Sousa 

Braga (respectivamente da Casa Olaio e dos Móveis Sousa Braga) para que em 

conjunto e directamente apresentassem uma proposta, o que apesar da insistência 

do autor, nunca aconteceu. O projecto de negócio nunca se concretizou, tendo o 

123  Catalogo 1º Exposição de Design Português. Lisboa, 1971, pp. 9-11.
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autor no entanto observado existirem algumas reproduções não autorizadas, cujo 

modelo, este viu à venda em diversas lojas de mobiliário em Lisboa, nas décadas de 

setenta e oitenta. 

Como observado por Rui Afonso Santos relativamente ao Design de Mobiliário, 

“(...) a geração de Designers como Daciano da Costa, Sena da Silva ou António 

Garcia que, nos anos 60 e 70, em virtude das limitações impostas pelo fraco 

desenvolvimento industrial do país, não conseguiram libertar a sua produção de 

mobiliário em madeira dos avatares humanistas e racionais do pós – guerra “, não 

lograram portanto afirmar o Design português no mercado internacional.12�

4.4.4. A FOC – Fábrica Osório e Castro

Nos anos 80 a Fábrica Osório e Castro promoveu a comercialização da cadeira 

Osaka para França, junto com a cadeira Sena de António Sena da Silva, por meio do 

catálogo FOC, sob o conceito “ A supremacia do bom senso”.

A criação da empresa Fábrica Osório e Castro, FOC teve lugar em 1930 e encerrou 

nos anos 80. O fundador, Jerónimo Osório de Castro (1902-1957), foi pioneiro na 

indústria de mobiliário metálico e tinha como objectivo valorizar os recursos humanos 

nos seus projectos industriais empreendidos de espírito de inovação e de 

modernidade. Depois da sua morte, os seus filhos Henrique e João passaram a 

dirigir a grande empresa familiar, aproveitando o “boom” económico e implantando-

se também em Espanha.

A FOC constitui em 1966 um Gabinete de Estudos e um estúdio fotográfico “porque 

reconheceu, (...) a necessidade imperiosa” de criar “modelos de concepção própria, 

para as solicitações do mercado de exportação”. Considerava-se “uma empresa 

industrial jovem e comercialmente dinâmica “leader” no seu sector”. Colaborou com 

os Designers Arquitectos Santa Rita Fernandes, Alzina de Menezes, Erich Corsepius, 

Armando de Melo, o pintor Espiga Pinto e o professor Jaime de Sousa, promovendo 

a comercialização dos seus modelos, quer no mercado português, quer no estrangeiro, 

nomeadamente incentivada pelos seus compradores dos USA. A sua equipa estudou 

os modelos que apresentou na 2ª Exposição de Design português. 125

124  SANTOS, Rui Afonso, Guia do Museu do Design, Lisboa, Centro Cultural de Belém, 1999. (sp).
125  Catálogo da 2ª Exposição de Design Português, 1973.
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O projecto Mobiliário Essencial FOC – “A supremacia do Bom Senso!”

Na década de oitenta a FOC promove para o mercado francês, a comercialização 

do seu “mobiliário essencial” através de um desdobrável com o slogan “A supremacia 

do Bom Senso!” . O texto, segundo António Garcia, é da autoria de António Sena da 

Silva, e o arquitecto define o objecto cadeira da seguinte forma: “Objecto de 

configuração muito variável, comporta dois elementos essenciais: um assento e um 

espaldar. Este objecto deve poder assegurar um suporte eficaz à pessoa sentada, 

tendo em conta a sua massa corporal (expressa em unidades de peso, valores 

lineares de ”tamanho”, “peito”, “postura”, “perímetro abdominal” etc.) e “A “cadeira” 

transporta em si uma infinidade de cargas simbólicas (...)”. É ainda assegurado que, 

“No Mobiliário Essencial ”FOC”, contemplou-se – para além dos limites habituais – a 

supremacia do Bom Senso. Começamos por tentar estabelecer algumas definições 

e instruções rigorosas relacionadas com os aspectos ergonómicos e com a 

racionalidade do conceito do objecto industrial. Muitas dezenas de anos de experiência 

e de reflexão sobre um número considerável de casos exemplares, (de sucessos e 

de insucessos), levam-nos a apresentar dois modelos de cadeiras e de algumas 

configurações de mesas versáteis.” Como a fundamentar esta atitude, é citada a 

frase da autoria de Ettore Bugatti (filho do artesão e autor dos mais belos automóveis 

da História do Automóvel) por quem nutrem os dois grande admiração: “A eficácia e 

a beleza de um objecto utilitário são indissociáveis. A beleza do conjunto deriva de 

cada um dos componentes”. Explicam que é por partilharem desta consciência, que 

“cada componente de cada peça de mobiliário que assinam é um objecto de uma 

investigação muitas vezes minuciosa em termos de perfeição formal. Esta tradição 

“funcional” e “romântica” não os impede, no entanto, de gostarem dos exercícios de 

non-sense pós-moderno, com a condição de ultrapassar o patamar da mediocridade.” 
126 São-nos apresentadas as imagens das duas cadeiras, a Sena, criada por Sena 

da Silva, e a Osaka (1970), por António Garcia, referência do catálogo FOC nº 369004 

e definida do seguinte modo: “Cadeira de “utilização universal” para salas de estar 

é expedida em embalagens compactas de quatro conjuntos de componentes que 

podem ser muito rapidamente montados pelos utilizadores. Uma grande diversidade 

de opções, em termos de materiais e de acabamentos, dão lugar a uma gama muito 

extensa de utilizações em qualquer tipo de decoração. Este objecto de equipamento 

(fiável, confortável e expressivo) é tão apropriado num ambiente de época luxuoso 

como numa humilde casa de campo. Com a cadeira Osaka, o autor – António Garcia 

– propõe sobretudo a subversão dos preconceitos que nos levam a falar de “moderno”, 

“antigo” (ou pós-moderno), de “luxo” e de “sobriedade”. A cor, porque não?; Cadeira 

126  Desdobrável FOC, Edição de Fábrica Osório e Castro, década de 80 (Texto de António Sena da Silva, década 80).
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Osaka gama “standard” de couro e tecido: tela, verde brilhante, laranja, napa e 

couro.”127

Sobre os autores é referido que “fizeram juntos a sua aprendizagem de Design 

durante os anos 50 no quadro dos ateliers de marcenaria tradicional. A sua formação 

foi influenciada por certos conceitos da Bauhaus e sobretudo pelas obras de George 

Nelson 128 e Charles Eames 129. Amigos íntimos, trabalharam no entanto separadamente 

depois de 1962 numa grande diversidade de projectos de Arquitectura e de 

equipamento para hotelaria, escolas, fábricas e escritórios.”1�0 

Relativamente à performance da empresa, informavam que só num complexo 

industrial muito diversificado como o da FOC, onde os ateliers de marcenaria estavam 

equipados de modernos utensílios ao serviço de uma mão de obra qualificada, onde 

o compromisso no Sistema da Qualidade assegurava níveis de produção e de 

qualidade compatíveis, poderia assegurar um projecto com a dimensão do “Mobiliário 

Essencial”. 1�1

127  IDEM, IBIDEM.
128  Georges Nelson (1908-1986) – O seu trabalho atravessou os campos do Design interior, industrial e de exposições. 
Estudou Arquitectura na Universidade de Belas Artes de Yale e na American Academy (1932-1934, Roma – Rome Prize). 
Edita a Architectural Fórum, Fortune e Interiors e funda a Industrial Design. Foi ensaísta, escritor, repórter, editor e professor, 
lutando pela inovação na Arquitectura e no planeamento. Publicou pela primeira vez nos EUA entrevistas a Gropius, Mies 
van der Rohe, Le Corbusier, Gio Ponti na Pencil Points, (1935) ligada à Progressive Architecture. Foi pioneiro no conceito de 
armazenamento embutido no seu Storagewall, (1944), colaborou com a companhia de mobiliário Herman Miller, até 1972, 
como director de Design na qual inova a linha de mobiliário e o sistema de escritório. Encomendou a Isamu Noguchi’s a 
primeira mesa biomórfica (1947). Nelson contratou Charles Eames e colaborou com a R. Buckminster Fuller promovendo a 
máxima “fazer muito mais com muito menos”. Nelson também desenhou diversas exposições (1959, a Exposição Nacional 
Americana, Moscovo e Companhia Chrysler 1964, Feira Mundial de Nova Iorque). Denominou de “iletrados visuais”, pessoas 
que não desenvolveram nenhuma faculdade visual e defendia que o Design era uma lógica necessária e inerente do mundo 
fabricado e sintético. Acreditava que as ciências da natureza providenciam um modelo básico que pode ser utilizado pelos 
Designers para desenhar o mundo manufacturado e tentou desenvolver um método científico para criticar e avaliar o Design, 
porque, como a ciência, o Design carece de um sistema tão objectivo como a teoria, hipótese e investigação experimental para 
assegurar a sua integridade e a sua produção teórica. Procurava a humanização do ambiente. Na sua época as descobertas 
científicas sobre a configuração do mundo físico mudaram radicalmente as nossas percepções sobre ele, indo ao encontro de 
novos modelos e metáforas para uma maior clareza e profundidade na compreensão do mundo físico. In Design do Século XX. 
Taschen, 2005 e Georges Nelson – http://www.noguchi.org/nelson.html. (em linha)
129  Charles Eames (1907-1978) e Ray Eames (1912-1988), foram um casal e uma dupla de Design ers industriais americanos. 
Estudou Arquitectura e o MOMA, Nova Iorque, em 1946 dedicou-lhe a primeira exposição de Design orgânico intitulada “ New 
Furniture Design ed by Charles Eames” . Entre 1953 e 1956, Charles foi professor e consultor em diversas escolas. O modo 
pioneiro e inovador como utilizaram o contraplacado e a fibra de vidro teve uma grande importância na mudança de panorama 
do Design mundial. In SANTOS, Rui Afonso, Guia do Museu do Design, Lisboa, CCB, 1999.
130  Desdobrável FOC, Edição de Fábrica Osório e Castro, década de 80 (Texto de António Sena da Silva).
131  IDEM, IBIDEM.
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5º CAPÍTULO: DESIGN GRÁFICO/ COMUNICAÇÃO/COMERCIAL

5.1. Breve contexto das Artes Plásticas e Gráficas nacionais

Apesar da quebra imposta pela repressão em Portugal, seguiu-se um período de 

grande produção artística, intelectual e económica durante o qual foram produzidas 

importantes obras pelos simpatizantes do movimento Neo-Realista (1949-1952), 

que se dedicava aos problemas sociais, como Júlio Pomar com “Almoço do Trolha”, 

1946-1950 e “O Gadanheiro e Menina com um Galo Morto” e ainda, Manuel Filipe, 

Querubim Lapa, Júlio Resende (Mulheres de Pescadores). A  Abstracção Geométrica 

foi iniciada em Portugal por Fernando Lanhas e continuada por Roberto Araújo, a par 

da emergência do movimento Surrealista com Lima de Freitas e outros percursores 

como António Pedro, na pintura, Jorge Vieira, na Escultura e ainda Fernando Dacosta, 

Mário Cesariny e Fernando Lemos (1926), cujas fotografias inovadoras estiveram 

patentes numa exposição em 1952, ao lado de obras de Marcelino Vespeira (1925-

2002) e de Fernando Azevedo. Ocupou também lugar de destaque Almada Negreiros 

(1893-1970) pintor e escritor que durante a década de quarenta realizou um extenso 

trabalho, nomeadamente os seus estudos preparatórios para os frescos das gares 

marítimas de Alcântara (1943) e da Rocha do Conde de Óbidos (1945-1948). 

Nadir Afonso e Joaquim Rodrigo, adoptam novas expressões e sintetizam os 

elementos plásticos. Como exemplos da Não – Figuração temos Jorge de Oliveira 

ou Carlos Calvet e da Figuração, Nikias Skapinakis, (“Os quintais de Lisboa e a 

Tertúlia”). Estes artistas retomam o desafio da modernidade iniciado por Amadeo de 

Souza Cardoso (1887-1918) 1�2. 

Devido ao ambiente sufocante imposto pelo regime vigente, a maior parte da 

comunidade artística emigrou para Paris e Munique e em 1959, constitui-se o grupo 

KWY, em Paris, formado por René Bértholo, Lourdes Castro, Gonçalo Duarte, Costa 

Pinheiro, José Escada, João Vieira (n. 1945)1�� e dois estrangeiros, o alemão Jan 

Voss e o búlgaro Christo, com preferências pela Abstracção Não Geométrica. Os 

artistas portugueses escolheram como sigla as três letras que não existem no 

alfabeto português, para acentuarem o seu distanciamento relativamente ao que se 

passava em Portugal. 1��

Este grupo de artistas criou uma revista composta por uma série de doze números 

132  Exposição patente no Museu de Arte Contemporânea, Museu do Chiado, Lisboa, Abril 2006.
133  Documentário sobre João Vieira, Produção de Gabriela Cerqueira. RT2, 2005: A Fundação Calouste Gulbenkian (1957) 
inicia a atribuição de Bolsas de Estudo e apoia a formação de muitos artistas, nomeadamente João Vieira a quem a fundação 
concede uma bolsa para o estrangeiro. Parte para Paris onde é apoiado por Maria Helena Vieira da Silva. João Vieira, “que pinta 
quadros por letras”, talvez pela sua sensibilidade para com a poesia e literatura foi influenciado pelo movimento denominado 
“Letrismo” dominante nessa altura na capital francesa.
134  Silva, Jorge Pais da e Margarida Calado, Dicionário de Termos de Arte e Arquitectura, Lisboa, Presença, 2005, p. 212.
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que expressava uma actividade critica e a experimentação das técnicas de Serigrafia 

e de Tipografia. Tratava-se essencialmente de uma revista artesanal, testemunho do 

companheirismo de um grupo de amigos e artistas, com grande abertura à novidade 

e sem uma ideologia específica ou orientação estética e que teve muito impacto em 

Paris, na altura. 135

Robin Fior (1935)1�6 conta-nos que nos anos 50, o universo gráfico dos lisboetas 

estava atento ao que se fazia na Europa e o acesso às publicações sobre o assunto 

era feito através das livrarias de arte. O acesso ao Design Gráfico internacional foi 

também incentivado pela realização de exposições no estrangeiro promovidas pelo 

SNI e pela elaboração de cartazes no âmbito da Semana de Portugal (Barcelona) e 

do Fundo Fomento de Exportação. Recorda que na revista “Tipographica” (Londres, 

1949-1967), o Designer americano Aaron Burns referiu-se aos “milhares de 

“tipocondríacos” criados nessa época, como foi o caso de Sebastião Rodrigues 

quando produziu o Almanaque no final dos anos cinquenta. As capas da Perspectives, 

publicação editada em quatro idiomas, (1ª Edição 1952, 16 números, EUA) e cujo 

Design era de Alvin Lustig, influenciaram muitos Designers na Europa e no mundo. 
137 Robin Fior conclui que a Tipografia, surgida como movimento internacional, 138 é 

uma componente fundamental no Design Gráfico moderno mas que os seus 

impulsionadores, como Walter Amstutz de Who is Who in Graphic Art se focavam 

mais nos trabalhos com carácter local ou regional do que nos de âmbito internacional. 

Conta-nos ainda que existia uma busca de identidade cultural, pessoal e nacional 

mas paralelamente se procurava uma comunicação além-fronteiras, objectivo intrín-

seco do Design Gráfico como movimento. 

Na primeira edição do Who’s Who in Graphic Art, em 1962, editada por Walter 

Amstutz, é publicado o currículo e portfolio de António Garcia, com a reprodução de 

uma selecção de 10 trabalhos seus na p. 404. Nesta edição estão presentes artistas 

internacionais como George Braque e Jean Picar Le Doux (França), Kazu Maza 

Nagai (Japão) e Leo Lionni (USA), entre outros. Na introdução do livro, traduzido em 

inglês, francês e alemão, é explicado o seu conteúdo: “Repertório internacional dos 

135  KWY, Exposição realizada no Centro Cultural de Belém, 2001.
1�6  FIOR, Robin, “Glifo, Signo, assinaturas, Design”, Sebastião Rodrigues, Designer, FCG, 1995, pp 46-51. 
Nota: Segundo informação veiculada na Newsletter do Centro Português de Design em Dezembro de 2005, Robin Fior 
doutorou-se com a tese, Sebastião Rodrigues and the development of modern graphic Design in Portugal, Department of 
Typography and the Graphic Communication University of Reading (10-12-2005). A tese não se encontrava disponível para 
consulta na altura da feitura da presente dissertação. 
137  Sobre este autor ver: Alvin Lustig – Skip Navigation http://www.alvinlustig.org/ (em linha)
138  Tipografia –“Prensa mecânica: A tipografia é a arte de compor um texto, visando torná-lo facilmente legível e adaptado ao 
contexto em que é lido e aos objectivos com que foi publicado. A tipografia clássica baseia-se em pequenas peças de madeira 
ou metal com relevos de letras e símbolos – os tipos. Os tipos terão sido inventados pelos chineses e mais tarde adaptados 
por Gutenberg aquando a invenção da prensa mecânica. A diferença entre os tipos chineses e os de Gutemberg é que os 
primeiros não eram reutilizáveis. A reutilização dos mesmos tipos para compor diferentes textos mostrou-se eficaz e é utilizada 
até aos dias de hoje, constituindo a base da imprensa durante muitos séculos. Mesmo com o advento dos computadores e 
da edição electrónica de texto, a tipografia permanece viva nas formatações, estilos e grafias”. In Tipografia: Wikipédia, http://
pt.wikipedia.org/ (em linha).
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artistas gráficos, ilustradores, tipógrafos e caricaturistas de renome: 414 artistas 

contemporâneos, de seis continentes, com as biografias e as referências bibliográficas 

relacionadas; 4.283 reproduções de obras características com a fotografia e a 

assinatura dos artistas; 584 páginas, mais de 270.000 palavras em inglês, francês e 

alemão; uma lista de associações de artistas situados em 32 países; uma introdução 

do editor sobre o objectivo e a natureza do que é este Who’s Who e sobre o valor 

estético das artes gráficas; o primeiro Who’s Who ilustrado produzido até hoje”. Na 

publicação Publicidade e Artes Gráficas, Ano I, Março de 1962, 10, era divulgada em 

caixa de destaque a notícia da comercialização desta prestigiada publicação em 

Portugal: “(...) Insere o livro as biografias e os melhores trabalhos de todos os grandes 

artistas mundiais que se têm dedicado às Artes Gráficas; (...) sendo cada pais 

apresentado como um artigo em que se traça o seu próprio lugar na expansão e na 

história das Artes Gráficas. O artigo de apresentação de cada país foi dado a escrever 

ao artista nacional, que segundo os editores da obra mais tem servido a causa das 

Artes Gráficas. Foi o pintor Paulo Ferreira incumbido de escrever o artigo sobre 

Portugal, fazendo um síntese da evolução das Artes Gráficas em Portugal, desde o 

século XV até à actualidade. A seguir ao artigo encontram-se as biografias dos 

artistas portugueses Paulo Ferreira, Sebastião Rodrigues, João Abel Manta e António 

Carlos Garcia, acompanhados de reproduções de alguns dos seus mais notáveis 

trabalhos”.

Vários autores de renome são citados nesta obra, entre os quais Leonardo da 

Vinci com a máxima que julgamos representativa da intenção dessa publicação: 

“Quanto mais se escreve com minúcia mais se confunde o espírito do leitor; o que 

tentam demonstrar torna-se-lhe estranho. É por isso que é necessário ilustrar ao 

mesmo tempo que se descreve.” 1�9 

5.2. Breve História das Artes Gráficas e o legado da Bauhaus

Anne Baldassari, no texto intitulado “Du commerce des signes – Art, marché, 

publicité, l’equation du moderne” 1�0 faz notar que o período de 1890-1990 é um 

século delimitado por um tempo onde o paradigma de relacionamentos arte/

publicidade encontram historicamente a sua plena pertinência. É um período onde 

as longas fases de recessão económica que intercalam guerras e crises conduzem 

a um amadurecimento das leis de produção de massa e de concorrência comercial. 

A publicidade é indissociável da era da grande distribuição. Trata-se de uma sociali-

139  AMSTUTZ, Walter, (ed.). Cit. in Who’s Who in Graphic Art, Zurich, Amstutz&Herdeg, 1962.
140  BALDASSARI, Anne, “Art, marché, publicité, l’equation du moderne”, Art&Pub, Art et Publicité 1890-1990, Paris, Éditions 
du Centre Pompidou, 1992, pp. 34-50.
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zação dos indivíduos ritualizada pela troca simbólica, e cita Jean Baudrillard, (La 

Societé de Consommation, Paris, Gallimard, 1974, p. 112): “A compra, venda, apro-

priação de bens, objectos e signos diferenciados, constituem hoje a nossa linguagem, 

o nosso código, pelo qual a sociedade inteira comunica e se fala.” Baldassari afirma 

que este tempo da “universalização da linguagem comercial” é também aquele que 

constitui historicamente uma ruptura com a arte oficial e o reconhecimento académico, 

do que se definiu como “avant-gard”, na prática artística moderna. Em 1913 os 

mecanismos da publicidade comercial atraíam os artistas não só como fonte de 

formas e de temas inovadores, mas também na alteração de execução e de 

abordagens. Nas revoluções plásticas que marcaram a viragem do século a pintura 

liberta-se das convenções idealistas e de perspectiva e do princípio da representação. 

A função principal da publicidade é a da diferenciação da marca que requer uma 

renovação constante e o contornar da vulgarização progressiva do modelo, a rápida 

obsolescência dos produtos provocada pelas modas, as campanhas de promoção, 

a concorrência violenta. Este paradoxo é retratado por Duchamp, que com o ready-

made, dota um vulgar objecto industrial de simbolismo e valor comercial, transferência 

do banal que marca o encontro dos artistas contemporâneos da arte com a mercadoria, 

impondo-se um novo espaço económico e social, estendendo-se dos Salões à 

concorrência das grandes feiras da indústria, onde ao mesmo nível, arte e publicidade 

diferenciam, confrontam e cruzam a ambiguidade moderna dos seus destinos.1�1 

Segundo Baldassari em 1890 o cartaz abre um campo de procedimentos inéditos. 

A técnica cromo-litográfica vem trazer o processo dos múltiplos ao mesmo tempo 

que proporciona à promoção comercial os meios de uma maior qualidade estética. 

Esta arte ao serviço da publicidade vai utilizar como tema as actividades mais 

próximas do mundo boémio e intelectual: o café concerto, o teatro, as variedades, a 

edição, as revistas. Em pouco tempo as artes gráficas foram recrutadas para publi-

citar artigos, bens utilitários ou novas actividades de lazer: turismo, ciclismo, automo-

bilismo, cinematografia, etc. Destaca-se Henri Toulouse Lautrec, pintor, desenhador 

de cartazes, que se enquadra nas experiências da arte-nova. “Geralmente considerado 

como o momento de fusão entre arte e publicidade, a produção de Lautrec, retoma 

o ambiente de “tensão” que subjaz nestes dois sectores de actividade plástica” porque 

demonstra o modo muito diferente como o artista aborda os mesmos temas na 

pintura e no cartaz, neste último procurando a síntese onde estão presentes “regras 

internas de formalismo conciso, tratamento minimal do sujeito e a economia da cor”, 

testemunhando que “o cartaz é um pictograma: uma mensagem imaginada”. 1�2

141  IDEM, IBIDEM.
142  BALDASSARI, Anne, “Art, marché, publicité, l’equation du moderne”, Art&Pub, Art et Publicité 1890-1990, Paris, Éditions 
du Centre Pompidou,1992, p. 38
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“It is time for art to flow into the organization of life”, Alexander Rodchenko, 1921. 

Esta citação inicia o texto introdutório de Christopher W. Mount sobre os cartazes 

para filmes realizados pela avant-gard russa, afirmando que este movimento 

proporcionou, em 1920, uma das mais bem sucedidas, férteis e proliferas épocas 

criativas. 1�� O autor explica que esta situação excepcional deveu-se à nova estrutura 

politica criada pela Revolução Bolshevik (1922) que provocou uma forte consciência 

de responsabilidade social e entusiasmou os artistas a se arriscarem em múltiplas 

áreas artísticas, nomeadamente a Arquitectura, Design Industrial e Design Gráfico. 

O Cinema, uma forma de arte recente nos anos 20, foi utilizado socialmente, por ser 

um meio de características narrativas capaz de fazer circular a propaganda e foi 

impulsionado por toda a União Soviética. Muitos dos importantes artistas desse 

tempo aplicaram as suas competências na produção de filmes e cartazes de 

publicidade. Christopher W. Mount refere a figura de Alexander Rodchenko que 

realizou Fotografia, Arquitectura, Design Industrial e Design Gráfico (aplicando os 

princípios construtivistas da tipografia e a fotomontagem na sua obra pictórica e a 

nível técnico) e afirma que para este grupo, a experimentação e o entendimento das 

artes foi mais expressivo e teórico do que a dos seus antecessores, conseguindo 

introduzir um leque muito variado de inovações formais nas artes gráficas, e que os 

novos procedimentos, como a utilização da montagem técnica, foram emprestados 

aos Designers directamente dos próprios filmes. A justaposição da escala é um dos 

métodos da cinematografia que possibilita uma grande dinâmica e inovação na 

composição dos cartazes, a par da expectativa que se cria. O sentido do movimento, 

por vezes de vertigem e a recorrência à repetição são provenientes das artes 

cinéticas, a par da celebração da tecnologia moderna: carros, aviões, arranha-céus, 

são sinais do deslumbramento pelas artes industriais assim como da necessidade 

de industrialização da União Soviética. Christopher W. Mount diz-nos ainda que a 

coloração fora do comum dos cartazes e a preferência pelas tonalidades contrastantes, 

marca a transferência do anterior realismo para uma composição mais abstracta e 

expressiva. A frequente utilização de fundos pretos nos cartazes de cinema da época 

conseguiram ultrapassar o estilo individual de qualquer uma das artes específicas 

estabelecidas: pintura, escultura, filme, Arquitectura e Design, para criar cartazes 

que representam a fusão de todas as artes. 1��

Anne Baldassari observa que a imagem, a tipografia, o logótipo e o tempo 

constituem o alfabeto das avant – gardes. 145 Na sua opinião, as colagens que Braque 

e Picasso efectuaram a partir de 1912 lembram os restos das cores dos cartazes de 

143  W. MOUNT, Christopher, Introduction. in PACK, Susan, Film Posters of the Russian Avant-gard, Taschen, 1995, p. 7.
144  IDEM, IBIDEM. 
145  BALDASSARI, “Imago, typo, logo, tempo: l’alphabet des avant-gardes”, Art&Pub, Art et Publicité 1890-1990, Paris, 
Éditions du Centre Pompidou,1992, p. 50.
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Lautrec colados nas ruas e transportam realisticamente para o espaço da tela 

“fragmentos da natureza morta comercial”: Mesa de mármore, cadeira, garrafa, 

pacote de cigarros, etc. Os pintores cubistas transferem de modo pioneiro “o signo 

real para o signo pictural” e retêm a iconografia da metrópole e os códigos do 

transeunte. As mensagens palimpsestos do mercado concorrencial que constituem 

a paisagem urbana, visualmente e sonoramente poluída, testemunham um novo 

mundo e um outro tipo de produção. Os artistas tentaram apropriar-se das leis da 

cidade moderna: “lettering, luz, cor pura, composição arbitrária, dissonância, 

repetição, rupturas de cadeia, e a sua experiência da época revela-se como um 

inventário activo de um universo antes de mergulhar na guerra”. 1�6 Fortunato Depero, 

a partir de 1919, orienta-se progressivamente para a publicidade comercial e 

nomeadamente os seus trabalhos para a CAMPARI são exemplos da síntese que 

ele faz com as vulgares imagens e lettering publicitário, transformando-os em 

personagens, “entidades icono-tipográficas autónomas”. Como em “Dada, Duchamp 

e Picabia, o reencontro da arte e da publicidade é a da cedência à lógica do mercado/

mercadoria” levando a arte, pela primeira vez, a reflectir conscientemente essa 

realidade, e a confrontar o status do artista (inovações formais, referências românticas 

e o seu papel demiúrgico) com a máquina de produção” . 147 

Baldassari refere que os trabalhos de Cassandre 148 entre outros, remetem para 

Léger, Picasso ou Delaunay, os elementos de uma estética publicitária. Desenhados 

com os “instrumentos do engenheiro, privilegiando a composição geométrica, 

grandes planos cinematográficos, integração do lettering no motivo” os cartazes de 

Cassandre vêm testemunhar de modo paradigmático as alterações plásticas que 

tiveram lugar na segunda década do século XX da arte e publicidade. 

As experiências comerciais marcam a sua delimitação relativamente às da arte, 

permitindo na tensão envolvida entre a linguagem comercial icónica e a determinação 

estética, criar um novo espaço de produção. 1�9

Cinquenta anos depois , com a celebração Pop da Coca-Cola e da sopa em lata, 

146  IDEM, IBIDEM.
147  BALDASSARI, “Imago, typo, logo, tempo: l’alphabet des avant-gardes”, Art&Pub, Art et Publicité 1890-1990, Paris 
Éditions du Centre Pompidou,1992, p. 50.
148  A.M.Cassandre – 1901-1968 – Cassandre (Adolphe Jean Édouard Marie Mouron) estudou pintura com René Menard 
(1862-1930) na Academia Julien, Paris (1918-1921). Realizou o seu primeiro cartaz de grandes dimensões para a loja de 
mobiliário Au Boucheron, Paris, em 1923. Fez cartazes com imagens com dinamismo e geometria ao estilo Art-Déco. Integrado 
na Paris avant-gard dos anos 20, conviveu com Robert Delaunay (1885-1914), Fernand Léger (1881-1955), Apollinaire (1880-
1918) e Erik Satie (1866-1925). O Cubismo e o Design Industrial moderno tiveram influência na sua obra. Fundou uma 
agência de publicidade e consultadoria em Design e entra para a UAM (Union des Artists Modernes, 1930). A sua metodologia 
para a criação de cartazes, iniciava-se com o texto e a selecção da fonte tipográfica a utilizar que davam o mote gráfico da 
composição, pretendendo passar uma mensagem de um modo directo e claro e não em traços gerais. Costumava visitar os 
EUA e lá realizou muitos cenários para teatro de grande escala. Criou o tipo de letra Bifur ao gosto Arte-deco, editado pela 
fundição de tipos Deberny&Peignot (1929) e mais três tipos de letra: Acier Nord (1930) e Peignot (1936) e Cassandre (1968). 
Foi professor na École de Arts Décoratifs e também tinha uma escola onde foi professor de Raymond Savignac (1915) entre 
outros. Em 1963 desenhou o celebrizado monograma YSL para Yves Saint Laurent. Suicidou-se em 1968. In Design do Século 
XX, Taschen, pp.145-146. Ver também Cassandre – www.cassandre.fr.
149  BALDASSARI, “Imago, typo, logo, tempo: l’alphabet des avant-gardes”, Art&Pub, Art et Publicité 1890-1990,CGP, 1992.
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a Pop art vai buscar ao universo publicitário os mecanismos do fac-similé e da 

duplicação, e segundo Baldassari, comporta igualmente um “segundo nível” como a 

publicidade: “substituição e indexação da coisa feita pelo seu signo, constituição 

fetichista desta em simulacro e em ícone, desmultiplicação material e proliferação de 

conotações simbólicas, efeito de saturação e imperativo. A Pop Art é um paradigma 

das suas circunstâncias históricas, sem precedentes: apela mais para as tecnologias 

da sua comercialização e o fluir dos signos que as constituem em objecto legitimador 

de socialização. Nesta perspectiva, a importância e a dupla utilização que a Pop Art 

dá à iconografia publicitária, introduzindo-a como cultura, demonstra bem as 

ambições particulares desta geração de artistas pretendendo exaltar o consumo 

assim como contribuir para um mercado próspero. 150

O Independent Group, em Inglaterra renova eficazmente as técnicas de agitação 

das avant-gards como é exemplo a colagem de Richard Hamilton (n.1922) onde 

figura em 1958 o termo “Pop”. Em 1967-1968 o percurso determinado dos artistas 

de colagens é finalmente legitimado no museu, encontrando o seu espaço privilegiado, 

verificando-se paralelamente uma atitude de confrontação com o conservadorismo 

público. O museu, a galeria de publicidade comercial, são tipologias espaciais de 

carácter promocional que “regulam e controlam a cultura mediática”. A partir dos 

anos 70, artistas como Hans Haascke, Barbara Kruger, Richard Prince procuraram 

de vários modos chamar a atenção para as relações arte – publicidade – mercado. 

O status do objecto, da obra, a sua mensagem, as suas ligações com a indústria e a 

instituição cultural são recorrentemente exploradas, através de análises de casos, 

aforismos, injunções anti-slogans, demonstrações, entre outros.151

O legado da Bauhaus

O texto de Eckhard Neumann, “The l’enseignement du Bauhaus au métier de 

graphiste”, 152 procura situar o nascimento da profissão de gráfico, e retrospectivamente 

recorda que as sociedades industriais na segunda metade do século XIX constituem 

as bases sobre as quais foram desenvolvidas as profissões que tinham como 

objectivo incidir sobre a vida pública. Até ao virar do século e ao início da primeira 

guerra mundial, arquitectos, artistas e artesãos prosseguiam o ideal da “obra de arte 

total”. Todos os que participavam da vida deveriam ser considerados como uma 

parte exemplar e indissociável e esta concepção artística e social manifesta-se 

claramente nas obras de Arte Nova um pouco por toda a Europa. Abordando 

historicamente a circunstância em que surge, no princípio do século XX, o novo 

150  IDEM, IBIDEM.
151  IDEM, IBIDEM, pp. 59-60.
152  NEUMANN, Eckhard, “The l’enseignement du Bauhaus au métier de graphiste”, in Art&Pub, Art et Publicité 1890-1990, 
Paris, Éditions du Centre Pompidou,1992, p.304.
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ofício de gráfico, remete-nos para o papel dos gráficos de cartazes. Após o êxito de 

T. Lautrec surgem no final do século XIX exposições e colecções consagradas ao 

cartaz como “arte da rua”, nomeadamente com Mucha que trabalhou para as marcas 

de cigarros JOB e de bicicletas Perfecta.

Neumann, recorda que no ambiente de renovação social e da reforma das escolas 

de arte o arquitecto Walter Grophius funda em 1919 o “Staatliches Bauhaus zur 

Weimar” unindo numa só as antigas escolas Superior de Arte e a de Artes e Ofícios, 

cujas bases assentavam nas concepções proclamadas por William Morris e Jonh 

Ruskin no século XIX. Para Grophius “A finalidade de toda a actividade plástica” era 

a da “construção” em todos os domínios da criação artística: escultura, pintura, artes 

decorativas e artesanato, deveriam estar colocadas sobre o signo da Arquitectura, 

obra global que as reunia todas, numa óptica do desenho comunitário. Esta ideia 

remonta às cooperativas de construtores de catedrais na Idade Média, símbolo da 

aspiração a uma comunidade de homens novos com a sua estrutura hierárquica 

artesanal em Mestres e Aprendizes. Naturalmente que os movimentos avant-gards 

europeus influenciaram a Bauhaus, o futurismo revolucionário, um movimento que 

se deu a conhecer antes da guerra graças às exposições e às manifestações na 

Rússia, os Dadaístas e os Construtivistas que, por intermédio de Moholy – Nagy 153 

alargaram as directrizes da Bauhaus a partir de 1923. Nesse ano a inflação e a 

miséria tornam-se insuportáveis e é nesta altura que W.Gropius lança a sua palavra 

de ordem: “Arte e Técnica uma nova unidade” e realidade. Isto anuncia a passagem 

da realização artesanal de objectos únicos à produção em série e relança a polémica 

que opunha os participantes da renovação revolucionária aos partidários do 

compromisso social . A atmosfera revoltada do pós-guerra serviu de mola para 

desenhar os contornos de uma nova sociedade e esta onda de contestação estende-

se a toda a Europa e alguns dos artistas partem para os EUA, aplicando estas 

sínteses teóricas nas grandes revistas americanas. Esta troca de saberes provenientes 

das disciplinas de publicidade conduz a um intercâmbio entre a Europa e os EUA. 

De facto o objectivo das avant-gards dos anos 20 é a de acabar com a união entre 

belas artes e artes aplicadas e estes movimentos vão agitar a estética ou seja, 

“reivindicar o sentido fora do estrito âmbito tradicional da arte. Esta separação dos 

quadros institucionais favorece a constituição de uma arte publicitária autónoma.”154

153  Lázlo Moholy – Nagy (1895-1946) – Estudou Direito e cumpriu o serviço militar. Fez parte do grupo de arte revolucionário 
MA (Amanhã) e o seu trabalho foi lançado no jornal do grupo. Inicialmente dedicou-se à pintura mas em 1920 quando foi para 
Berlim começou a experimentar fotografia. Foi convidado a leccionar na Bauhaus com o cargo de Director em 1923. Promoveu 
com Josef Alberts os conceitos do Design Industrial. Criou a disciplina de “materiais e espaço”. Foi o sucessor de Paul Klee 
(1879-1940) como “Master of Form” da oficina de metal. Escreveu vários livros com destaque para “The New Vision: From 
material to Arquitecture” (1928). Neste ano deixa a Bauhaus e vai para Berlim onde estabeleceu um atelier de Design Gráfico. 
Realizou cartazes para a London Transport e como emigrante nos EUA em 1937, foi director da New Bauhaus em Chicago 
que encerrou um ano depois. Fundou a School of Design nessa cidade dando assim continuidade á abordagem funcional do 
Design da Bauhaus nos EUA, Design do Século XX, Taschen, p. 485.
154  NEUMANN, Eckhard, “The l’enseignement du Bauhaus au métier de graphiste”, in Art&Pub, Art et Publicité 1890-1990, 
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Neumann afirma que totalmente aberta ao mundo exterior a Bauhaus em 1923 já 

tinha dado o seu contributo a toda a gama de sistemas de comunicação existentes. 

As artes gráficas no sentido actual do termo não eram ainda objecto de ensino 

especializado mas tinham sido introduzidos na escola todos os métodos e técnicas 

de publicidade: cartazes, postais, programas e catálogos destinados a explicar as 

ideias da Bauhaus e a expor os seus resultados concretos. Em matéria de imprensa, 

o trabalho realizado correspondia a todos os critérios profissionais. Fotografias e 

informações acompanhavam as edições. O estilo conservava entretanto uma 

qualidade nitidamente individual. “Em meados dos anos 20, a criação publicitária, 

que era até à altura uma actividade mais ou menos acessória dos artistas, tornou-se 

a profissão dos gráficos, mantendo-se o dialogo entre as belas artes e as artes 

aplicadas no centro dos debates”. 155

François Burkhardt 156 afirma que os Construtivistas russos, protagonistas do 

movimento holandês DE STIJL (O Estilo, 1917-1931), colaboram no nascimento de 

uma nova arte que recusa ser figurativa, e incluirá a fotografia, o cinema e os 

anúncios. A arte deve fundir-se na vida quotidiana e abrir-se aos objectos do 

quotidiano numa perspectiva social e colectiva, é a mensagem da Bauhaus que 

desde 1923 com Lazlo Moholy – Nagy define os princípios de uma nova tipografia. 

Em 1925, a arte publicitária é reconhecida como uma disciplina autónoma com a 

fundação do atelier de “Tipografia e Publicidade” na Bauhaus de Dessau sobre a 

direcção do ex aluno Herbert Bayer. 157

Relativamente à Tipografia Construtivista, Ute Bruning 158, diz-nos que em 1920, 

os artistas do grupo De Stijl e do movimento Construtivista dedicam-se a experiências 

pioneiras sobre as fontes tipográficas como recursos. Os aspectos funcionais da 

tipografia assim como seu resultado como ferramentas estavam no centro dos inte-

resses de ambos movimentos. Moholy-Nagy escreve o primeiro texto sobre o assunto 

“Die neue typografie”, “A Nova Tipografia” em 1923 159. Lissitzky apresenta a “Topografia 

Éditions du Centre Pompidou,1992, p. 304.
155  IDEM, IBIDEM.
156  BURKHARDT, François, “Au Plaisir des Sens”, Art&Pub, Art et Publicité 1890-1990, Paris, Èditions du Centre Pompidou, 
1992, pp. 64-73.
157  Herbert Bayer – 1900-1985 – Estudou Design no atelier de George Schmidt – Hammer em Linz e foi aí que realizou 
seu primeiro trabalho na área da fotografia. Frequentou a Bauhaus de 1921 a 1923 onde, com Óscar Schlemmer e Wassily 
Kandinsky (1866-1944) e aprendeu pintura mural. Praticou pintura e viajou, entre outros locais, para Itália. Regressou à 
Alemanha em 1925 e ingressou como professor e mestre na Bauhaus de Dessau. Dirigiu até 1928 a nova oficina de publicidade 
e impressão, mais tarde a oficina de tipografia, Design e publicidade. Tinha a seu cargo todos os aspectos da publicidade da 
publicidade e das edições de livros da Bauhaus, introduzindo o tipo de letra sem-serifa de caixa baixa no grafismo da escola e 
a fotografia nos anúncios de publicidade. Bayer foi responsável pelo atelier da agencia de publicidade Dorland, (Berlim, 1928-
1945), sendo posteriormente autor do Design da área alemã da “Exposition de la Societé des Artistes Décorateurs” em 1930 
em Paris. Emigra em 1938 para os EUA e nesse ano desenvolve o catálogo para a exposição “Bauhaus 1919-1918” que se 
realizou no MOMA, NI. Foi consultor da Container Corporation of América. Desde 1946 que integrou a equipa de Designers do 
Aspen Cultural Center, Colorado. Foi consultor da Atlantic Richfield Company entre outras empresas. Em 1975 mudou-se para 
a Califórnia. In Design do Século XX, Taschen, pp.94-95.
158  BRUNING, Ute, “Typographie Constructiviste et Publicité, une stratégie de l’annonce”, in Art&Pub, Art et Publicité 1890-
1990, Paris, Èditions du Centre Pompidou, 1992, p. 290.
159  NOVA TIPOGRAFIA” (anos 20) caracteriza-se pela utilização do tipo de letra sans-serif, numa matriz em grelha para a 
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da Tipografia” em 1924. A “Tipografia elementar” é publicada por Jan Tschichold em 

1925, sendo o primeiro prenúncio da arte “construtivista” termo que se aplicava 

principalmente a uma atitude e a um estilo de trabalho tipográfico particular presente 

ao longo dos anos vinte, no campo da impressão. Nestes textos El Lissitzky, Moholy-

-Nagy e Schwitters mostram os profundos conhecimentos que têm sobre a arte 

tipográfica e as suas afinidades neste campo e dedicam-se a estudar o anúncio 

publicitário em particular. Lissitzky em 1924 afirmava que as ideias que pretendemos 

transmitir devem encontrar uma correspondência tipográfica. Moholy-Nagy defendia 

que uma mensagem deve ser apresentada “sobre a forma mais dominante possível”. 

Os artistas tipógrafos era consensuais com Moholy-Nagy nos aspectos da adopção 

da simplicidade e em geral para toda a produção impressa a “clareza, síntese e precisão”. 

Esta alteração contrastava com a tipografia de estilo histórico, aquela a que os fabri-

cantes de encartes, pouco informados, utilizavam. 160

Ute Bruning conta-nos que são Piet Zwart, Hussar, Robert Michel, Herbert Bayer, 

Lissitzky e Moholy-Nagy, os que mais utilizam e com maior frequência os recursos 

figurativos descobertos nos materiais tipográficos com inspiração em Mondrian161 e 

em Van Doesbourg, pois “Tratam-se de composições equilibradas ou em redes de 

fragmentos de textos, letras isoladas, grafismos complementares e de espaços 

vazios, tendo sido substituídas pela disposição tradicional da coisa escrita donde se 

mantém a aparência geral jogando com as relações de simetria sobre o formato de 

página ou sobre os filets.”162.

Bruning refere que o anúncio e a nova tipografia respondem a uma lei familiar 

“disposição e uma organização assimétrica” dos elementos nas superfícies.A disposição assimétrica do tipo de letra permitia 
um maior racionalismo na composição e maior eficácia nos aspectos comunicacionais da informação . Em 1925 Herbert Bayer 
dirigiu a nova oficina de impressão implementada na Bauhaus onde pretendeu alterar a tipografia que imperava no início do 
século XX. Esta época caracterizava-se pelo uso em particular de letras muito ornamentadas, ao estilo Arte Nouveau e Gótico, 
frequente na Alemanha. Partindo da sua aprendizagem como aluno da Bauhaus e de Lázslo Moholy-Nagy, desenvolveu uma 
nova forma de tipografia, um discurso baseado na lógica e no universal, que visava uma mensagem clara. O que pretendia 
como resultado em todas as publicações da Bauhaus era “uma exaustiva limpeza da casa do alfabeto”.HBayer e os adeptos 
deste novo estilo excluíram a ilustração “subjectiva” fazendo apologia da objectividade da nova tipografia despojada de 
ornamentos, da fotografia e da técnica da colagem, In 350 Obras do Museum of Modern Art N Y, 2004, p.129
160  BRUNING, Ute, “Typographie Constructiviste et Publicité, une stratégie de l’annonce”, in Art&Pub, Art et Publicité 1890-
1990, Èditions du Centre Pompidou, 1992, p. 294.
161  Piet Mondrian (1872-1944) cria o termo neoplasticismo (1920), que significava “uma nova imagem do mundo” e que foi 
adoptado pelo teósofo Schoenmaekers. Tratou-se de um movimento na Arquitectura e pintura no seguimento da plástica pura 
vinda do Cubismo e que assentava na exclusividade da utilização do ângulo recto em posição horizontal/vertical, e apenas as 
cores primárias (vermelho, amarelo, azul) em seu estado menos saturado (artificial), assim como o branco e o preto (inexistentes 
na Natureza, o primeiro sendo presença total e o segundo ausência total de luz). influenciado pela pesquisa de desconstrução 
do cubismo, aos poucos, ele foi mergulhando num radicalismo matemático-pitagórico em busca das estruturas mínimas da 
imagem, que no seu entender eram apenas linhas verticais e horizontais e as cores primárias, além de preto, branco e cinza. 
Para Mondrian, todas as imagens são uma simples combinação desses elementos . Mondrian procurava a tangibilidade 
do “Absoluto da Verdade Universal pela forma ideal” e é pela arte abstracta geométrica que o concretiza, nomeadamente 
na revista do movimento De Stijl tendo como seguidor o arquitecto Teo van Doesburg. O seu estilo reducionista, continua a 
inspirar a arte, a moda e a publicidade. Embora Mondrian não tenha sido um artista comercial, é considerado o pai do Design 
de publicidade devido ao contínuo uso do seu estilo em grelha como estrutura básica no Design Gráfico. in Diccionário de 
Termos de Arte e Arquitectura, JHP SILVA e Margarida Calado, Presença, 2005, p. 225 e Piet Mondrian – http://www.eco.ufrj.
br/epos/tema/mondrian.htm. (em linha)
162  BRUNING, Ute, “Typographie Constructiviste et Publicité, une stratégie de l’annonce”, in Art&Pub, Art et Publicité 1890-
1990, Èditions du Centre Pompidou, 1992, p. 293.
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entre os técnicos de publicidade a partir de 1920: ”A todo o acto perceptivo (...) 

compreendido na clara consciência do contraste, corresponde uma amplificação dos 

efeitos”. 16� Na sua Teoria da Publicidade, Seyffert inúmera os diversos tipos de 

contrastes provenientes das conquistas da nova tipografia reconhecendo o seu valor 

particularmente publicitário. Aqui refere-se aos contrastes de formato e luminosidade, 

o colorido e o movimento conseguido visualmente. 

Herbert Bayer, responsável pelo atelier tipográfico e de publicidade na Bauhaus, 

estabelece um paralelo entre a adopção de formas simples e de cores primárias com 

a publicidade elementar em geral, explica Bruning. Para ele os contrastes de cor 

remetem para as subtis combinações cromáticas das criações dos afamados 

desenhadores de cartazes. Relativamente à propaganda elementar, Bayer refere-se 

aos processos destinados a reter o olhar e a atenção. Este género de estratégia 

anárquica, baseado na surpresa e na agressividade não foi, no entanto, o único 

método adoptado pela nova tipografia para a publicidade, mas é a ela que nós 

voltamos com mais frequência quando nos referimos à tipografia de tipo espectacular 

praticada pela Bauhaus. Organizando o universo mental à volta de formas geométricas 

essenciais e simples, defende Bayer, podemos desconstruir o texto numa unidade 

de base, para reconstruir a seguir, como demonstram os trabalhos de Piet Zwart ou 

de Lissitzky. 16� Tomando os caracteres do alfabeto como material plástico tornamos 

possível a descoberta de todas as espécies de relações dinâmicas entre as palavras 

e as letras, entre as diferentes palavras ou entre cada palavra e a página branca.

A articulação natural e de certo modo orgânica entre um texto e as diferentes 

fotografias, torna-se em 1925 o mais espectacular dos princípios da Nova Tipografia 

enunciada por Moholy-Nagy que introduz o termo Typophoto. A técnica de montagem 

interessa-lhe muito e por ele induzidos, os construtivistas tentam ultrapassar a rigidez 

dos esquemas da composição “ao chumbo” e ir para além da simples justaposição 

de clichés. Fazendo-se mestres da fotografia, os novos tipógrafos partilham com 

outras correntes a convicção de que a fotografia é um processo de reprodução 

precisa e objectiva. A fusão do grafismo e da fotografia garantia a percepção quase 

simultânea dos dois componentes do conjunto. Optando pela fotografia como um 

material tipográfico, os construtivistas permitem-se actuar sobre as relações entre os 

dois domínios, por exemplo, sobrepondo os elementos gráficos às fotos como fará 

Herbert Bayer. “Os construtivistas deram à publicidade um dos seus instrumentos 

iconográficos mais importantes.” 165 Piet Zwart, Max Burchartz e Herbert Bayer foram 

os primeiros artistas a tirarem partido das abordagens da nova tipografia no quadro 

163  IDEM, IBIDEM.
164 BRUNING, Ute, “Typographie Constructiviste et Publicité, une stratégie de l’annonce”, in Art&Pub, Art et Publicité 1890-
1990, Paris, Èditions du Centre Pompidou, 1992, p. 296.
165  IDEM, IBIDEM.
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das exigências próprias da publicidade. Para isso, eles começaram por passar em 

revista as “descobertas mais modernas da técnica e de pesquisa científica” como se 

pode ler no programa da Werbebau e tomaram como principal fonte de informação 

sobre este assunto as investigações de Walter Portsmann, engenheiro, que fez 

pesquisas sobre a organização mais económica da linguagem e da comunicação 

escrita e que criou o sistema de normas industriais DIN elaborado de forma pioneira 

para o papel de carta oficial da Bauhaus. 166 

5.3. Tabaqueira – Marcas e Rótulos de embalagens de tabaco, 1964-1974

António Garcia colaborou com a Tabaqueira, no período de 1964 a 1974, na 

criação de rótulos para embalagens de diversas marcas de tabaco.

A recolha de elementos para o presente Caso de Estudo foi conseguida com a 

documentação fornecida pelo próprio autor, que tinha em arquivo alguns elementos 

relativos à produção dos logótipos das marcas de tabaco, como ilustrações, artes 

finais, fotolitos. No catálogo da 1ª Exposição de Design Português, 1971, encontrámos 

também reproduções dessas embalagens. 

No sentido de obter mais informações sobre esta colaboração e compreender 

melhor a evolução gráfica destas embalagens, antes, durante e depois da intervenção 

de António Garcia, entrámos em contacto com o Sr. António Franco Leal, o qual 

acompanhou o processo de desenvolvimento e de lançamento das marcas de tabaco 

que abrangeu o período de intervenção de António Garcia. O Sr. Franco Leal foi 

director financeiro da Tabaqueira, de 1960 a 2000, e após a sua saída da empresa, 

por respeito e afecto, recolheu a maior parte das embalagens de tabaco de que tinha 

tratado. O contributo deste contacto, permitiu não só compreender o processo 

evolutivo do Design Gráfico das embalagens mas também um pouco da história da 

indústria de tabacos e em particular da Tabaqueira. Entrámos ainda em contacto 

com os serviços administrativos da própria empresa, para obter documentação 

pertinente e que permitisse confirmar dados sobre este assunto, nomeadamente 

com a Srª Dª Teresa Mendes Ferreira e Sr. Luís Justo. Nessa ocasião foi-nos oferecido 

o livro sobre a história da Tabaqueira, da autoria de João de Sousa da Câmara, 

editado em 1995.

A Fábrica da Tabaqueira começou a ser construída em 1960 em Albarraque, 

concelho de Sintra, e foi inaugurada no dia 26 de Maio de 1962, fazendo parte de um 

conjunto composto pela igreja e edifício administrativo e posteriormente, o Centro 

Cultural. António Garcia inicia a sua colaboração com a Tabaqueira com a realização 

166  IDEM, IBIDEM.
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do Design de Interiores e de Mobiliário dos espaços destinados à administração da 

empresa, situada na Rua Alexandre Herculano, em Lisboa.

Cria em 1959 o logótipo do Centro Cultural D. Manuel de Mello, e realiza em 

1972-1974 o Design de Interiores e Mobiliário dos espaços destinados à  Administração 

da fábrica de tabacos e do seu Centro Cultural, com projecto do arquitecto Sebastião 

Guimarães, e respectivo anfiteatro em parceria com Daciano da Costa. Segundo 

Franco Leal, este espaço tinha condições de acústica excepcionais para a época, 

tendo sido inaugurado com um espectáculo pela Orquestra da Fundação Calouste 

Gulbenkian, em 1965. Entretanto o Centro Cultural deixou de ter actividade e acabou 

por ser demolido (do conjunto só se mantém a Igreja) sendo constituído aqui o edifício 

dos serviços administrativos da Tabaqueira.

Cabia à Direcção Comercial da Tabaqueira desenvolver as linhas gráficas das 

diferentes marcas de tabaco e a sua promoção no mercado.

Na década de setenta, a criação das embalagens e a publicidade em geral ficaram 

a cargo da dupla constituída pelo caricaturista António e pelo poeta José Carlos Ary 

dos Santos e mais tarde Vítor Paiva.

Breve história da indústria do tabaco em Portugal

Até 1981 existiram cerca de 36 fábricas de tabaco em Portugal continental. A 

partir desta data dá-se a nacionalização do fabrico do tabaco, exceptuando as ilhas, 

com a constituição da Administração Geral do Tabaco.

Desde 1845 que o Príncipe herdeiro, mediante a cobrança de uma renda, dava a 

concessão da produção do conjunto composto por tabaco, sabão e pólvora a várias 

instituições. Em 1891 constitui-se a Companhia de Tabacos Portugal que passa a 

deter a concessão em exclusivo, por 35 anos. Em 1927 é construída a fábrica da 

Companhia Portuguesa de Tabacos, cujos Estatutos são criados em 30 de Julho de 

1927. O estado faz ainda mais uma concessão à Companhia União Fabril, que irá 

formar a Tabaqueira SARL, com Estatutos de 1 de Agosto 1927.

A marca SG foi criada utilizando as iniciais de Sociedade Geral (empresa 

pertencente à CUF/Grupo Mello), situada no Poço do Bispo, que veio a constituir a 

Tabaqueira, fundada por Alfredo da Silva, sogro de D. Manuel de Melo que se tornou 

o presidente da empresa.

O lançamento da marca SG Filtro ocorreu a 30 de Agosto de 1958 e foi a segunda 

marca de cigarros com filtro logo a seguir à C.T., da concorrente Companhia 

Portuguesa de Tabacos, primeira marca de cigarros com filtro nacional, lançada em 

18 de Junho de 1958. No apoio à divulgação do SG Filtro, a empresa utilizou cartazes 

publicitários colocados em pontos de venda.



107

Em 1965 a Companhia Portuguesa de Tabacos passa a denominar-se INTAR, 

Empresa Industrial de Tabacos SARL. Até 1975 existiram portanto, dois grandes 

produtores de tabaco – INTAR e Tabaqueira e nesse ano (30-05-1975), no governo 

de Vasco Gonçalves, dá-se a nacionalização e a fusão da Tabaqueira SARL com a 

INTAR – Empresa Industrial de Tabacos, antiga Companhia Portuguesa de Tabacos 

SARL, dando lugar à Tabaqueira – Empresa Industrial e Tabacos EP cujos Estatutos 

são decretados em 30 de Junho de 1976. 

Depois do Design de António Garcia, foram lançadas novas embalagens do SG 

Filtro e SG Ventil no dia 1 de Abril de 1974, com Design Gráfico de outro autor, não 

identificado. O Design destas embalagens diferenciou-se do de António Garcia pela 

alteração do logótipo e foram introduzidas riscas finas em cor prata a toda a altura 

do maço, sendo as embalagens criadas por Garcia de cor lisa.

Embalagens de Marcas de Tabaco – Tabaqueira

Quadro dos modelos de embalagens de marcas de tabaco e a sua evolução em 

termos de design gráfico, antes, com e depois das criações de António Garcia. 

SG FILTRO 1958
Autor não identificado

1968-1970
Autoria de António Garcia

Técnica: Letra desenhada e 

filet a ouro.

Obs.: Embalagens modelos SG 

Filtro e SG Gigante publicadas 

com data 1968-1970:  no catálogo 

da “1ª Exposição de Design 

Português”, 1971, p. 95

1974
Autor não identificado

Nova embalagem, maço duro

O design gráfico das novas 

embalagens SG Filtro, SG Ventil 

e SG Gigante, diferenciou-se do 

de António Garcia pela alteração 

do tipo de letra do logótipo e 

foram introduzidas riscas finas 

horizontais em cor prata a toda a 

altura do maço, enquanto que as 

criadas por Garcia eram de cor 

lisa.
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SG VENTIL 1958

Autor não identificado

1964

Autoria de António Garcia

Técnica: Letra desenhada e 

fundo de cor prata

1974
Autor não identificado

Nova embalagem

SG GIGANTE 1959
Autor não identificado

1966
Autoria de António Garcia

Obs.: Embalagens modelos SG 

Filtro e SG Gigante publicadas com 

data 1968-1970 no catálogo da “1ª 

Exposição de Design Português”, 

1971, p. 95.

1975
Nova embalagem

Não obtivemos imagem

SINTRA 1965

Autoria de António Garcia

Técnica: Ilustração e letra de 

decalque.

Obs. Embalagem modelo Sintra 

publicada com a data 1968-1970 

no catálogo da “1ª Exposição de 

Design Português”, p. 94.

1965

Obs. Pormenor da ilustração

PROMOÇÕES

1967 – 1º Rallye da 

TABAQUEIRA

CARTAZ PONTO DE VENDA
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hIGh – LIFE Data e autor não 

identificados
1966

Autoria de António Garcia

Técnica: Ilustração e letra de 

decalque.

MONSERRATE

REGULAR SIZE

e

MONSERRATE 

KING SIZE

1966
Autoria de António Garcia

Técnica: Ilustração e letra de 

decalque.

Obs. Embalagens modelo 

MONSERRATE e MONSERRATE 

KING SIZE: publicadas com data 

1968-1970 no catálogo da “1ª 

Exposição do Design Português”, 

1971, p. 96

KAYAK

Mini KAYAK 

– 1967

1966
Autor não identificado

Obs.:  Barra Cor azul.

1966
Autoria de António Garcia

Técnica: Ilustração e letra de 

decalque. Barra Cor verde.

Obs.: Embalagens modelo 

KAYAK e mini KAYAK. Publicadas 

com a data 1968-1970 no 

catálogo da “1ª Exposição do 

Design Português”, 1971, p. 95. 

Pormenor da ilustração: 
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RITZ

e

RITZ King Size

Filtro

1970

Autoria de António Garcia

Técnica: Ilustração e letra de 

decalque.

 

Obs. Ritz King Size, modelo de 

emba lagem publicada com data 

1970 no catálogo da “1ª Exposição 

do Design Português”, 1971, p. 94

Nova marca e nova 

embalagem

Data e autor não 

identificado

PLAZA 

INTERNACIONAL

1974

Autoria de António Garcia

Técnica: Ilustração e letra de 

decalque

As imagens foram obtidas através de fotografia digital por nós realizadas, a partir de originais disponibilizados por António Franco Leal (Tabaqueira).

Iconografia nacional

Os elementos e informações cruzadas, identificadas, reunidas e analisadas que 

constituíram o presente Caso de Estudo, representam uma parte importante da obra 

gráfica e comercial de António Garcia, nomeadamente no que diz respeito à memória 

colectiva da iconografia produzida pela indústria dos tabacos nacional.

A visibilidade diária das embalagens de tabaco no quotidiano das pessoas, através 

da circulação e manuseamento de milhares de pacotes por todo o país, teve 

naturalmente impacto enquanto presença iconográfica familiar dos objectos. Esta 

integração no universo diário, pode ser observada, por exemplo, na tela de José 

Escada (1939-1980), intitulada “Atelier”, 1979,167 onde é retratado o conjunto de 

167  José Escada participou na exposição “Pintura Moderna e Contemporânea Portuguesa e Escultura” Galeria Antiks, Lisboa, 
2003, imagem de tela reproduzida no catálogo com o mesmo título, p. 19, Cortesia da directora da Galeria.
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instrumentos e objectos utilizados pelo pintor no seu 

espaço de trabalho, na qual incluiu um maço de tabaco 

da marca SG Gigante, de Design de António Garcia, 

numa composição “à maneira” de Braque. 

A cultura doméstica e do quotidiano preenche um 

território nuclear na confirmação da presença física do 

homem. O espaço íntimo e privado integram aspectos 

de toda a colectividade. Os objectos têm a capacidade 

de se transformar em metáforas do nosso universo 

particular e integrar a cultura popular. 

O “Mercado da Saudade” 168, é um termo utilizado 

pelas empresas industriais portuguesas para designar 

o conjunto de países onde existe emigração portuguesa, 

e para os quais exportam produtos portugueses”. Estes 

produtos (atum, azeite, tabaco) assim como a sua 

embalagem, funcionam como elementos etnográficos 

e servem de testemunho da arqueologia industrial 

portuguesa, podendo ser analisados como produtos culturais. 

António Garcia foi autor de alguns objectos que se integram na memória 

iconográfica produzida em Portugal, não só pelo facto da continuidade da produção 

de algumas marcas, como pela permanência da imagem gráfica destas. Algumas 

das suas mais importantes criações de embalagens para marcas de tabaco da 

Tabaqueira assim o demonstram: vejamos as linhas SG Filtro, Ventil e Gigante (1968) 

e o rótulo da embalagem de cigarros RITZ , sendo que este último persiste inalterado 

desde a sua criação em 1970, até hoje, um clássico com 36 anos de idade. O logótipo 

do Crédito Predial Português (1963), é outro exemplo de identidade gráfica que 

sobreviveu praticamente inalterado à era da globalização. Estes produtos destinam-

se ao consumo de massas e a uma comunicação rápida e eficaz. Conseguiram 

implantar-se no mercado com personalidade, lutando no seio da comunicação 

concorrencial, sobrevivendo com fidelidade e conseguindo hoje integrar uma memória 

colectiva geracional representando um património iconográfico do quotidiano.

Ao longo da história do Design Gráfico verifica-se que o papel do artista foi, e 

continua a ser, o de intermediário entre a indústria e a sua aceitação social, e de 

usufruto, desenvolvendo esforços para tornar a imagem das marcas reconhecível, 

objectiva, defendendo-a de um desgaste previsível no mercado concorrencial e 

dando resposta a questões imediatas, dadas as características do mercado. Há 

168  MORAIS, Joana, “O Mercado da Saudade”, in ArteTeoria, Lisboa, FBAL, 2004, p. 126, 
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marcas que se tornam familiares na nossa memória visual quotidiana e os conceitos 

a elas inerentes já foram interiorizados, pois conseguem demarcar-se de outras, por 

factores funcionais ou afectivos. Muitas vezes o seu uso ou consumo passa de 

geração em geração ou relaciona-se com factos históricos ou estéticos, chegando a 

tornar-se ícones de uma época ou de um país, relacionando-se 

por vezes com personalidades, estrelas de cinema e status. 

O americano Raymond Loewy (1893-1986)169 , criou em 1942 o 

novo Design para a embalagem de cigarros Lucky Strike, da 

American Tobacco Company, que se tornou num ícone gráfico 

internacional, com a aplicação em t-shirts e cartazes e cuja imagem 

perdura até hoje, decorridos 64 anos.

5.4. Editora Ulisseia – Colecção de capas de livros, 1952-1970

António Garcia inicia em 1954 para a Editora Ulisseia o desenho das capas de 

livros da série literária de Autores Modernos, após obter em 1952, o 1º Prémio 

Concurso, realizado para o efeito, com as propostas para os títulos O Adeus às 

Armas, de Hemingway e A Casa de Jalna, de Mazo de la Roche.

Na época o editor e proprietário era Figueiredo de Magalhães. A editora tinha 

sede na Rua da Misericórdia, 67, 2º andar e os livros eram impressos na Casa 

Portuguesa, tipografia que se situava na Rua das Gáveas 109, ambas em Lisboa.

Procurou-se recolher e reunir numa colecção o conjunto de capas executadas por 

Garcia para integrar esta dissertação e para isso o autor disponibilizou o seu arquivo 

particular, constituído por cerca de 57 exemplares das edições impressas, de um 

total de 59 por ele realizados, a um ritmo quinzenal. Objectivando completar a 

colecção realizada por Garcia, tentámos localizar as restantes capas em falta e entre 

outras fontes, procurámos encontrá-las junto da Editora Verbo (editor Fernando 

Guedes), proprietária da marca  Ulisseia desde 1970. Através do Dr. Sena Esteves, 

169  Raymond Loewy (1893-1986) - Formou-se em Engenharia em 1918 e participou na I Grande Guerra . Em 1919 foi para os 
EUA e começou a trabalhar como vitrinista e depois como ilustrador de moda para as revistas Vogue, Harper’s Bazar e Vanity 
Fair. Criou um atelier de Design Industrial em Nova Iorque em 1929. O seu Design de automóveis, como o Hupmobile era mais 
arredondado do que a maior parte e desde 1934 que integravam faróis nas sua formas aerodinâmicas recorrentes demarcando 
o seu Design. Desenhou também um frigorífico em 1934, electrodoméstico promovido pela primeira vez pela sua estética. 
Ainda nesse ano, no MOMA é realizada uma exposição onde é reproduzido o seu atelier. Depois de 1935, Loewy é responsável 
pela remodelação de grandes armazéns como o Saks Fifth Avenue e desenha locomotivas auto – mecânicas. Em 1937 publica 
um livro com o título “The New Vision Locomotive”. Faz a remodelação dos autocarros Greyhound e inova com o desenho do 
carro Champion em 1947. O seu trabalho de Identidade Corporativa também o tornou conhecido, com destaque para a criação 
da nova embalagem de cigarros Lucky Strike em 1942. Foram seus clientes a Coca-Cola (para quem redesenhou o lettering), 
a Pepsodent, a National Biscuit Company, a British Petroleum e a Shell, entre outros. Funda a Raymond Loewy Associates 
dedicada a projectos de Arquitectura (1949). Foi o primeiro Designer a aparecer na capa da revista TIME. Nas décadas de 
60 e 70 para o governo redesenhou o avião Air Force One para J.F. Kenedy e o Skylab da NASA (1969-1972). Pioneiro da 
Aerodinâmica do século XX, foi um activo e influente Designer, In Design do Século XX, Taschen, 2005, pp. 426-428.
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da Verbo Editora, acedemos ao arquivo e espólio da Ulisseia. Esta pesquisa permitiu 

encontrar dois dos títulos em falta que foram registados fotograficamente, para além 

de outros que já tinhamos. Neste arquivo verificámos que também fizeram capas 

para a Ulisseia Sebastião Rodrigues, António Sena da Silva, José Espinho, Marcelino 

Vespeira e Vítor Palla, entre outros. 

No decorrer desta investigação entrámos ainda em contacto com o Senhor 

Figueiredo de Magalhães e conversámos um pouco sobre a escolha de António 

Garcia e dos outros autores referidos para Designers das suas capas tendo ele 

exclamado: “Eram os melhores na época!” e “as capas também vendem!”. Este 

comentário pode justificar de certo modo a dificuldade de encontrar estes exemplares 

actualmente quer em arquivos ou alfarrabistas, não só pelo êxito das vendas que 

estes títulos possam ter tido, mas também pela qualidade gráfica e apelativa das 

capas. É ainda importante referir que o lançamento dos títulos desta série literária 

pela Editora Ulisseia tinha grande actualidade, pois verificámos que os copyrights 

eram contemporâneos da publicação em Portugal. Constatámos que há muitas 

pessoas que têm ainda essas edições em casa ou que essas capas lhes são de 

algum modo familiares, estando registadas na sua memória o que as leva a relaciona-

las de imediato aos títulos e escritores.

Para o estudo destas procurou-se fazer o inventário através da identificação do 

ano de cada edição, normalmente impresso na Ficha Técnica, e localizar na lombada 

o número de série da colecção. Foram reunidas em inventário 59 capas realizadas 

por Garcia para a Editora Ulisseia, as edições impressas, conjunto extenso e 

representativo que configura uma colecção. Conseguimos ainda em colaboração 

com o autor, identificar a técnica e materiais utilizados na realização de cada capa.

A análise em termos de teoria e história da arte e o estudo do impacto visual das 

capas foram consideradas de interessante ponto de reflexão apesar de não ter sido 

aprofundado o estudo estilístico de cada uma delas no âmbito da presente dissertação. 

Contudo foi realizada uma Ficha de Inventário tipo de uma das capas que constitui 

o Anexo 2 do presente documento.

 Procurou-se ainda contextualizar esta área do Design Gráfico a nível nacional e 

internacional, a sua genealogia, com incidência nos anos 50 e 70 do século XX. 
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Inventário de Capas de Livros da Autoria de António Garcia

Editora Ulisseia – Série Literária de Autores Modernos – 1954-1970

Data Edição: Inscrição na Ficha Técnica do livro; Nº de Série: Inscrição na lombada.

Formato dos Livros: 14 x 19 cm; Tiragens: 3.000 exemplares.

Tipo de Capa: Capa impressa tipográficamente a 4/0 cores em cartolina de 300 g.. 

Acabamento com verniz de máquina.

Comprovativo da Autoria:A maioria das capas encontram-se assinadas pelo autor 

(assinatura autografa).

Imagens obtidas a partir da digitalização das edições impressas cedidas pelo autor 

(espólio particular) e pela Editora Verbo.

Nº da 

Série

Data 

Edição

Título Autor Localização

Propriedade

Imagem Precisões

Técnicas

Nº 1 1954 O Adeus 

às Armas

Hemingway António Garcia

(AG)

Ilustração 

a guache 

e letra 

desenhada.

Edição 

impressa.

Nº 2 1954 A Casa 

de Jalna

Mazo de la 

Roche

AG Ilustração 

a guache 

e letra 

desenhada.

Edição 

impressa.

Nº 3 1954 Moira Julien Green AG Ilustração 

a guache 

e letra 

desenhada.

Edição 

impressa.

Nº 4 1954 Encontros 

de Acaso

W. Somerset 

Maugham

AG Ilustração 

a guache 

e letra 

desenhada.

Edição 

impressa.
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Nº 5 1954 O Céu 

e a Terra

Carlo Coccioli AG Ilustração 

a guache 

e letra de 

decalque.

Edição 

impressa.

Nº 6 1954 Mary 

Wakefield

Mazo de la 

Roche

AG Ilustração 

a guache 

e letra 

desenhada.

Edição 

impressa.

Nº 7 1954 Fiesta Hemingway AG Ilustração 

a guache 

e letra 

desenhada.

Edição 

impressa.

Nº 8 1955 Um Punhado 

de Amoras

Ignazio Silone AG Ilustração 

a guache 

e letra de 

decalque.

Edição 

impressa.

Nº 9 1955 Ah King Somerset 

Maugham AG

Ilustração 

a guache 

e letra 

desenhada.

Edição 

impressa.
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N º 

10

1955 Tempo de 

Matar

Ennio Flaiano AG Ilustração 

a tinta da 

China sobre 

trama e 

letra de 

decalque.

Edição 

impressa.

Nº 11 1955 1984 George Orwell AG Ilustração 

a guache 

e letra 

desenhada.

Edição 

impressa.

Nº 12 1955 Diário de um 

Páraco da 

Aldeia

Georges 

Bernanos

AG Ilustração 

a guache 

e letra 

desenhada.

Edição 

impressa.

Nº 13 1956 O Nó do 

Problema

Graham 

Greene

AG Ilustração 

a guache 

e letra 

desenhada.

Edição 

impressa.

Nº 14 1955 O Desprezo Alberto 

Morávia

AG Ilustração 

a guache 

e letra de 

decalque.

Edição 

impressa.

Nº15 1955 Os Vencidos Hans Werner 

Richter

AG Ilustração 

a guache 

e letra de 

desenhada.

Edição 

impressa.
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Nº 16 1955 O Apelo da 

Terra

Livlu 

Rebreanuion

AG Ilustração 

a guache 

e letra 

desenhada.

Edição 

impressa.

Nº 17 1956 Ion, a Voz do 

Amor

Livlu 

Rebreanuion 

AG Ilustração 

a guache 

e letra 

desenhada.

Edição 

impressa.

Nº 18 1956 A Mãe Máximo Gorki AG Ilustração 

a guache 

e letra de  

decalque.

Edição 

impressa.

Nº 19 1956 O Mistério dos 

Frontenac

François 

Mauriac

AG Ilustração 

a guache 

e letra de 

decalque.

Edição 

impressa.
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Nº 20 1956 O Espião Máximo Gorky AG Ilustração 

a guache 

e letra 

desenhada.

Edição 

impressa.

Nº 21 1957 O Céu 

Não Paga 

Dividendos

Richard 

Kaufmann

AG Ilustração 

a guache 

e letra 

desenhada.

Edição 

impressa.

Nº 22 1956 Americano 

Tranquilo

Graham 

Green

AG Ilustração 

a guache 

e letra 

desenhada.

Edição 

impressa.

Nº 23 1957 O Que Faz 

Correr Sammy

Budd 

Schulberg

Editora Verbo 

AG

Ilustração 

a tinta da 

China, letra 

desenhada, 

colagem.

Edição 

impressa.

Nº 24 1957 Cristo 

Recrucificado

Nikos 

Kazantzaki

AG Ilustração

guache 

e letra 

desenhada
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Nº 25 1957 Focus Arthur Miller AG Ilustração 

a guache 

e letra 

desenhada.

Edição 

impressa.

Nº 26 1957 A Colina da 

Saudade

Han Suyin AG Ilustração 

a guache 

e letra de 

decalque.

Edição 

impressa.

Nº 27 1958 Sartoris William 

Faulkner

AG Ilustração 

a guache 

e letra de 

desenhada.

Edição 

impressa.

Nº 28 1954 Crónica 

dos Pobres 

Amantes

Vasco 

Pratolini

AG Ilustração 

a guache 

e letra de 

desenhada.

Edição 

impressa.
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Nº 29 1958 Os Nus e os 

Mortos

Norman 

Mailer

AG Ilustração 

a grafite 

e letra 

desenhada.

Edição 

impressa.

Nº 30 1958 Com Estas 

Minhas Mãos

Hans Hellmut 

Kirst

AG Ilustração 

a guache 

e letra de 

decalque.

Edição 

impressa.

Nº 31 1958 Ponto de 

Fuga

Richard 

Llewellyn

AG Ilustração 

a guache 

e letra de 

decalque.

Edição 

impressa.

Nº 32 1959 Como o 

Tempo Passa

Robert 

Brasillach

AG Ilustração  

a guache 

e letra de 

decalque.

Edição 

impressa.

Nº 33 1959 Cabra Cega Roger Vailland AG Ilustração 

a guache 

e letra de 

desenhada.

Edição 

impressa.
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Nº 34 1959 O Bom 

Demónio

Nikos 

Kazantzaksy

AG Ilustração 

guache 

sobre fundo 

de rede 

e letra de 

decalque.

Edição 

impressa.

Nº 35 1959 O Cativeiro 

da Verdade

A.J. CRONIN AG Ilustração 

a guache, 

letra de 

decalque e 

colagem.

Edição 

impressa.

Nº 36 1959 O Cão 

da Terra

Vance 

Bourjaily

AG Ilustração 

a guache 

e letra de 

decalque.

Edição 

impressa.

Nº 37 1959 O Nosso 

Agente 

em Havana

Graham 

Green

AG Ilustração 

a  caneta 

de feltro, 

guache, 

trama e 

letra de 

decalque.

Edição 

impressa. 

Nº 38 1957 O Destino 

de Wakefield

Mazo De La 

Roche

AG Ilustração 

a guache 

e letra de 

decalque.

Edição 

impressa.
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Nº 39 1959 A Romana Alberto 

Morávia

AG Fotografia 

e letra de 

decalque.

Edição 

impressa.

Nº 40 1959  A Cidade 

Natal 

Victor 

Nekrasov

AG Ilustração 

a guache 

e letra de 

decalque.

Edição 

impressa.

Nº 41 1 9 5 9 -

1960

 Piedade Inútil Guido 

Piovene

AG Ilustração 

a guache, 

fotografia 

e letra de 

decalque.

Edição 

impressa.

Nº 42 1960 A Cidadela A.j. Cronin AG Ilustração 

a guache 

e letra de 

decalque.

Edição 

impressa.

Nº 43 1960 O Seixo 

Branco

Carlo Coccioli AG Ilustração 

a guache 

e letra de 

decalque.

Edição 

impressa.
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Nº 44 1960 A Excursão 

de Luxo

Frederic 

Wakeman

AG Ilustração 

a guache, 

colagem 

e letra de 

decalque.

Edição 

impressa.

Nº 45 1960 Justine Lawrence 

Durrell

AG Ilustração 

a guache 

e letra 

desenhada.

Edição 

impressa.

Nº 46 1960 A Casa sem 

Dono

Hostovskvy Editora Verbo 

AG

Ilustração 

guache, 

grafite e 

letra de 

decalque.

Edição 

impressa.

Nº 47 1961 Baltasar Lawrence 

Durrel

AG Ilustração 

a guache 

e letra 

desenhada.

Edição 

impressa.

Nº 48 1960 O Jogo Carlo Coccioli AG Ilustração 

a  guache 

e letra de 

decalque.

Edição 

impressa.
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Nº 49 1960 As Chaves 

do Reino

A. J. Cronin
AG

Ilustração 

a guache 

e letra de 

decalque.

Edição 

impressa.

Nº 50 1961 Mountolive Lawrence 

Durrell

AG Ilustração 

a guache 

e letra de 

decalque.

Edição 

impressa.

Nº 51 1961 Um Caso 

Arrumado

Graham 

Green

Editora Verbo

AG

Ilustração 

a guache 

e letra de 

decalque.

Edição 

impressa.

Nº 52 1970 Clea Lawrence 

Durrell

Editora Verbo Ilustração 

a guache 

e letra de 

decalque.

Edição 

impressa.
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Nº 53 1960 Filho Nativo Richard 

Wright

 AG Ilustração 

a guache 

e letra de 

decalque.

Edição 

impressa.

Nº 54 1960 O Felizardo Kingsley Amis AG Ilustração 

decalcada, 

guache 

e letra 

desenhada.

Edição 

impressa.

Nº 55 1960 Uma Ilha ao 

Sol

Alec Waugh AG Ilustração 

a guache 

e letra 

desenhada.

Edição 

impressa.

Nº 56 1960 Há Muitas 

Portas no 

Mundo

Richard 

Kaufmann

 AG Ilustração 

a guache 

e letra de 

decalque.

Edição 

impressa.
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Nº 57 1960 O Midas 

Negro

Jan Carew AG Ilustração 

a guache 

e letra de 

decalque.

Edição 

impressa.

Nº 58 1961 A Cidade dos 

Espadas

Colin 

Maclnnes

AG Ilustração 

a guache 

e letra de 

decalque.

Edição 

impressa.

Nº 59 1961 Acima de Nós 

o Céu

Max Tan Editora Verbo Ilustração 

a guache 

e letra de 

decalque.

Edição 

impressa.

Breve análise da capas 

António Garcia apresenta nas suas capas uma série simplificada de formas 

geométricas, registos gráficos. A letra é utilizada como figura, quer através da 

caligrafia, da letra desenhada, recorrente no autor, quer da utilização de letras de 

decalque mais tarde, quando estas se encontraram disponíveis no mercado. Ambos 

os casos revelam as suas preferências e com que civilizações e estilos se identifica. 
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O universo de meios que o artista coloca à sua disposição e sobretudo o seu 

imaginário constituem o seu vocabulário e o seu próprio léxico gráfico. Há uma 

constante procura do essencial da forma e da cor, da sobriedade, da valorização 

cromática e da pesquisa sobre o essencial da comunicação – os signos, os símbolos, 

a sinalização e os valores da tipografia e da imagem. Consegue a abstracção com a 

utilização de elementos geométricos e cria o suporte como um espaço infinito onde 

vai compondo os elementos, muitos de carácter simbólico e místico, como flechas, 

números, cruzes e círculos. Os sinais contêm em si uma identidade e criam linhas 

de força contrárias, de tensão, através da sua inteligibilidade eficaz. São exemplo 

disso os utilizados recorrentemente por António Garcia: a cruz, a mão, o coração, o 

quadrado, o triângulo, o círculo, as setas, a espiral, os símbolos do masculino e do 

feminino, os padrões, a figura da letra, o olho, entre outros.

Confrontado com a necessidade de organizar e administrar os meios, dispõe com 

cuidado os símbolos num plano unidimensional. Os elementos gráficos comportam-

se como sinais ou signos, tirando partido da geometria que os forma e do seu poder 

simbólico. Há desenhos construídos recorrendo a fotografias, tramas, colagens, 

padrões e repetição de elementos. Com o seu poder de síntese, sentido de humor e 

criatividade, o nosso autor pretendeu que a forma, a cor e o espaço, encontrassem 

o equilíbrio e o diálogo entre si. O seu vocabulário gráfico integra quer signos 

universais, quer de várias origens e culturas, de diferentes civilizações e épocas. 

A nível do Design Gráfico, António Garcia refere Víctor Palla como o capista da 

sua geração que mais admira. Falemos então um pouco deste autor. Trabalhou na 

APA – Agência de Publicidade Artística, onde era predominante a corrente neo-

realista de raiz americana e na qual colaborou Sebastião Rodrigues. Para além de 

arquitecto 170 foi também fotógrafo, tradutor, editor, escritor e Designer Gráfico. 

Renovou na década de 40, as capas das colecções Novo Cancioneiro, Novos 

Prosadores (Coimbra, 1944), Antologia do Conto Moderno (Atlântida, 1945) e em 

1958, as capas para a editora Arcádia. Das suas diversas ligações à literatura, 

destacam-se a criação com José Cardoso Pires da Folio (1953) e com Orlando da 

Costa cria o ”O Círculo do Livro” editando, entre outros, António Sérgio. Com Manuel 

Costa Martins (1922-1995) realiza em 1959 a exposição Lisboa, Cidade Triste e 

Alegre com fotografias dos bairros Alto e de Alfama, e cujo catálogo apresentava 

excertos de poemas de Jorge de Sena, David Mourão Ferreira e José Gomes 

Ferreira. Nunca conseguiu “separar os ofícios uns dos outros“ porque para ele “tudo 

está ligado: a aquitectura, a pintura, as exposições, a fotografia”. 

170  TOSTÕES, Ana, “Homenagem a Victor Palla, um criador multifacetado”, in revista Arquitectura e Vida, nº 72, Junho 2006, 
p. 93.
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5.5 Identidade Corporativa: Logotipos, Estacionários e Exposições

5.5.1. Breve genealogia internacional

A Identidade Corporativa171 é um meio pelo qual as empresas e as suas marcas172 

identificam os seus produtos ou serviços, com características unificadoras 

distinguindo-se da concorrência. Este conceito está relacionado com o Design de 

embalagens. Como elemento nuclear da imagem de marca temos o logótipo das 

empresas que se deve aplicar de modo versátil em todos os suportes de divulgação/

comunicação empresarial, desde o estacionário ao anúncio televisivo. As empresas 

Braun e a AEG (Allgemeine Elektricitaets Gesellshaft, 1907) foram pioneiras na 

implementação de uma Identidade Corporativa, abordando essa identidade de uma 

forma global, incluindo produtos, escritórios e fábricas. Peter Behrens 173 criou na 

AEG um discurso coerente e integrado do Design que alargado aos produtos, 

grafismo, arquitectura, fábrica, habitação dos trabalhadores, fomentou a identidade 

da empresa. A globalização no século XX vem tornar esta identidade imprescindível 

nos mercados concorrenciais. Na Alemanha, Peter Behrens foi também protagonista 

da Gesantkunstwerk. Este conceito de unificação do Design levou à posterior 

realização do “Design total” onde Design e publicidade de produtos também são 

visualizados na totalidade.174 

A concorrência cada vez mais forte entre as empresas dos países industrializados 

obriga-os a encontrar novos métodos para se tornarem competitivos no mercado, 

explica Marsha Emanuel, na sua reflexão sobre o grafismo aplicado à imagem da 

171  Identidade Corporativa, in Design do Século XX, Taschen, 2005, p. 181.
172  MARCA – “Sinal distintivo que se dota os produtos ou serviços de uma empresa para os distinguir dos de outra empresa. 
Pode ser constituída por uma representação gráfica, palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, 
a forma do produtos ou mesmo a respectiva embalagem. Pode, igualmente, ser constituída por frases publicitárias para o 
produto ou serviço para que se destinam, desde que possuam carácter distintivo. Para o consumidor, a marca é um meio 
cómodo de reconhecer de imediato uma categoria de bens recomendada ou que a experiência levou a preferir a outros bens 
da mesma natureza. Assim, para as empresas, a marca é um meio de conquistar e fidelizar a clientela. Deste modo, a marca 
é um elemento essencial da estratégia das empresas uma vez que distingue os seus produtos dos da concorrência; mas só a 
marca registada permite a oposição à utilização indevida dessa marca pelos concorrentes. Uma das funções mais importantes 
da marca é a função distintiva, já que através da sua aposição num determinado produto ou serviço, o consumidor consegue 
diferencia-lo de outros idênticos ou semelhantes. Possui também uma função de identificação, porquanto os fabricantes ou 
distribuidores de produtos ou serviços são facilmente identificáveis, o consumidor relacionará determinada marca com a 
identidade que os fabrica ou comercializa. A marca é ainda um elemento fundamental numa politica de marketing, dando aos 
produtos e serviços uma relevante projecção no mercado, tendo por isso uma função de divulgação. Com o registo de uma 
marca, o titular adquire a propriedade da marca, a exclusividade da sua utilização em produtos e serviços para os quais ela foi 
protegida, e o direito de impedir que terceiros o façam sem o seu consentimento. Uma marca que não se encontra registada 
é uma marca livre. Uma marca de certificação é um sinal determinado pertencente a uma pessoa colectiva que controla os 
produtos ou os serviços ou estabelece normas a que estes devem obedecer. Os Direitos de Propriedade Intelectual estão 
descritos no Código Civil Português desde 1966, envolvendo Direitos de Autor e de Propriedade Industrial”. In suporte digital/
CD “Design Protegido”, Promotor INPI, Edição do GAPIDESIGN, Lisboa, Centro Português de Design, 2003.
173  Peter Behrens (1868-1940) – Nasceu na Russia e estudou em Kiev e Paris. Arquitecto e Design er foi líder do Design do 
Movimento Arts & Crafts.Trabalhou como artistica gráfico em Paris e para a Revista Vogue (Berlim). Em 1928 emigrou para os 
EUA e foi director Artistico da Vogue americana, Vanity Fair e House & Garden até 1943. Transportou o estilo moderno europeu 
para os EUA e foi dos primeiros a utilizar imagens a morder na paginação de revistas. Foi o criador da imagem corporativa da 
AEG, na qual, para além de Design Gráfico, trabalhou no Design das própria fábrica e seus produtos, tendo como assistentes, 
Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe e Le Corbusier. Behrens, Peter – http://www.nitroDesign .com/+Design /glossario/
Design ers/b.html
174  FIELL, Design do Século XX, Taschen, p. 278.
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empresa no período de 1930-1970.175 Depois da II Guerra Mundial, as sociedades e 

empresas nacionais e multinacionais sentem a necessidade de construir uma imagem 

identificável e durável junto do seu público para fazer frente à concorrência. 

Descobrem que investir no tratamento cuidado dos elementos que compõem a 

imagem, traz benefícios financeiros consideráveis. Criando a comunicação visual 

como um todo racional, a empresa pode intervir sobre tudo o que a constitui 

concretamente, do estacionário à embalagem, do veículo à fábrica. Este princípio, 

iniciado por Peter Behrens no seu trabalho visionário para a firma AEG no início do 

século XX, vai tornar-se prática corrente na segunda metade desse século, assim 

como o caso da Olivetti (1958) que também é paradigmático. Com Pintori, a Olivetti 

difunde a imagem de uma empresa lúcida e culta. A partir de 1971, com o novo 

logotipo, será elaborado o seu programa de identidade gráfica global ou identidade 

visual global. 176

Igualmente nos EUA a herança da Bauhaus sente-se em todos os sectores do 

desenho de Arquitectura e as artes gráficas também são fortemente enriquecidas. 

Walter Paepeke, fundador de 1º presidente da Container Corporation da América 

(C.C.A.) empresa de cartão de embalagem, é particularmente sensível às ideias 

enunciadas pela Bauhaus177. Mantém Moholy-Nagy na fundação da New Bauhaus 

em Chicago. Charles Coiner está convencido do papel decisivo que as artes plásticas 

podem ter na publicidade e de 1937 a 1942 convida artistas europeus como 

Cassandre, Bayer, Man Ray, Léger entre outros, a realizar anúncios para a C.C.A, 

onde a imagem, portadora da ideia, tem primazia sobre o texto. Outras campanhas 

se seguiram a partir de 1950, com destaque para a “Great Ideas of Western Man”. 

Os artistas e gráficos mais celebres da Europa e da América são convidados a 

colaborar, sendo a abordagem proposta uma interpretação visual das mensagens 

filosóficas sociais ou politicas cuidadosamente seleccionadas.

Na Europa, no período entre 1950-1976, as descobertas plásticas e filosóficas 

dos construtivistas e de DE STIJL, a nova tipografia e as experimentações feitas no 

seio da Bauhaus vão dar lugar a outras linguagens visuais que serão aplicadas no 

grafismo publicitário. Na Suíça, afirma-se uma forma particular de desenho gráfico e 

sendo internacionalmente reconhecida, vai constituir os fundamentos das artes 

gráficas contemporâneas. Os seus princípios funcionais e racionalistas são 

enunciados na NEUE GRAFIK, (edição trilingue 1958-1965). Os seus fundadores 

apresentaram-na como “um fórum internacional para as criações de artes gráficas”. 

Nos anos 50, a industria farmacêutica começa a distinguir-se pelo desenvolvimento 

175  EMANUEL, Marsha, “Le graphisme appliqué à l’image de firme – Quelques repères, 1930-1970” in Art&Pub, Art et 
Publicité 1890-1990, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 1990, pp. 330-340.
176  IDEM, IBIDEM.
177  IDEM, IBIDEM.
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de programas de promoção e publicidade visando um público específico na Europa 

e nos EUA.

Nos EUA, para responder a uma procura de firmas que necessitavam de se dotar 

de uma identidade visual, os gráficos americanos que não são ligados a nenhuma 

tradição particular mostram-se receptivos aos métodos e inovações europeus que 

eles integram com um espírito de invenção muito característico. Adoptam com 

imaginação e frescura e muitas vezes com uma boa dose de pragmatismo as 

necessidades dos seus clientes. Atentos ao progresso resultante da racionalização 

dos sistemas gráficos aplicados à identidade das empresas, recorrem a modelos 

que permitem a todo o utilizador aplicar os programas de identidade visual 

correctamente, com uma abordagem mais simples que os seus semelhantes 

europeus, e enriquecem a história do grafismo mundial. Em 1956 o gráfico Paul 

Rand concebe, com a colaboração do Designer Charles Eames e do arquitecto Elliot 

Noyes, a identidade Visual da empresa IBM, cujo exemplo é um arquétipo. As três 

letras da IBM e as suas formas elementares conferem uma imagem simples a uma 

empresa de grande complexidade e revela a matriz de um grande comunicador. 

Assegura a perenidade da imagem da empresa que também foi mecenas em muitas 

actividades culturais. Em 1954 Milton Glaser, de volta de Itália onde estudou com 

Morandi, pintor, funda com Seymour Chwast e com outros artistas gráficos americanos 

o célebre Push Pin Studio, NY. A sua intenção era cultivar outras práticas de Design 

para além daquelas oferecidas pelo racionalismo suíço. Inspiravam-se nas tradições 

populares evocativas e nostálgicas. Editavam a sua própria revista, a Pingraphic, 

e influenciaram toda uma geração de gráficos e ilustradores na Europa e EUA.

Marsha Emanuel conclui que em cerca de 60 anos, o Design Gráfico, filho dos 

movimentos de avant-gard, cresce no seio da economia de consumo de massas, por 

vezes em harmonia, outras em ruptura. Hoje em dia, a realização de uma identidade 

visual pelos clientes de toda a ordem tornou-se numa prática corrente. Projectos 

importantes resultam muitas vezes da intima ligação entre cultura e comércio. Outros 

programas respondem às encomendas institucionais públicas e governamentais. 

Para a grande maioria dos clientes, possuir uma identidade gráfica é considerado 

como uma necessidade económica. A época dos grandes chefes de empresas foi a 

que, de acordo com as suas opções económicas e o seu compromisso filosófico 

profundo, criou as grandes imagens empresariais e soube produzir com os criadores 

um património duma riqueza indiscutível e muitas vezes subestimada. 178

178  EMANUEL, Marsha, “Le graphisme appliqué à l’image de firme – Quelques repères, 1930 – 1970”, in Art&Pub, Art et 
Publicité 1890-1990, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 1990, p. 330.
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Marcas: “Espelhos” das economias

O Design publicitário desenvolve-se a par dos avanços da economia e da sociedade 

desde finais do século XIX, destinando-se ao consumo de massas e dando resposta 

às novas exigências do progresso. Como arte aplicada, foi posta ao serviço de uma 

utilização pragmática e social, contrastando com a arte tradicional, de características 

individuais e independentes. Parafraseando Alexandre Pomar “a criação publicitária 

é em si mesmo um espelho (um instrumento e um reflexo) da transformação das 

sociedades modernas”. 179

O trabalho de António Garcia é exemplo da ligação estreita entre a arte e a 

publicidade, estabelecendo ligações entre a prática artística, cultural e comercial. A 

obra deste autor, na perspectiva do testemunho do período entre 1950 e 1970 em 

Portugal, permite fazer uma leitura das estratégias políticas e económicas 

empreendidas pelo regime do Estado Novo (1926-1973) e verificar ainda o tipo de 

industria portuguesa da época, de características oligárquicas e tradicionais, que 

constituía o pilar da economia portuguesa. 

A partir de 1926, Portugal virou-se para os províncias ultramarinas, funcionando 

como intermediário na distribuição e promoção de produtos dominantemente de 

origem africana, como o café, sisal e caju, impulsionado pelas iniciativas do 

Secretariado de Informação Nacional – SNI e a implementação do I Plano de Fomento 

(1953 – 1958), que visava “dotar o pais de infra – estruturas produtivas actualizadas 

para a eclosão tardia de uma muito esperada revolução industrial”, como por exemplo 

a construção de Centrais Hidro-eléctrica do Douro (1953-1964).180 

Seguiu-se a acção do Fundo de Fomento de Exportação, através da participação 

de Portugal em diversas feiras de comércio, indústria e turismo no estrangeiro, com 

exposições efémeras e itinerantes (1971-1975), que constituem um importante 

indicador da dinâmica criada por esta instituição, no sentido do alargamento do 

mercado português. No seguimento desta linha de actuação do FFE, temos ainda a 

divulgação e promoção do pais através de Cartazes, alguns dos quais realizados por 

António Garcia como, “EMBA 61 – Feira de Embalagem”, Exportação/Alimentação 

“Good Goods from Portugal” (1959), “Turismo em Portugal” (1961).

Reflectem ainda opções politicas e económicas de Portugal, as empresas que 

operavam nessa altura e cujos empresários pretendiam que estas tivessem uma 

imagem forte e cuidada e uma comunicação demarcada junto do mercado e dos 

seus públicos. Podemos fazer uma leitura sobre o seu significado em termos de 

tipologias dos principais negócios actuantes. As empresas Strol – Importações-

-Exportações (1950), Estana – Fomento de Minas (1957), Mineira – Companhia 

179  POMAR, Alexandre, “Design de Cartazes Publicitários”, Jornal Expresso, p. 34, (05-04-2003). 
180  SANTOS, Rui Afonso, Cadeiras contemporâneas portuguesas, Lisboa, ASA, 2003, p. 34.
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Mineiro do Lobito (1967), Centrol – Centro Distribuidor dos Óleos de Moçambique 

(1964), Ecomar – Empresa Comercial do Ultramar (1956), Herold-imdica, Importadora 

e Distribuidora de Carvões (1957) e SETA – Sociedade Exploradora de Transportes 

Aéreos (1965), “Exposição Comemorativa dos 25 Anos da Sacor” – Petróleo (1963), 

Sidul – Açúcar e Covina – Vidros, tiveram uma Identidade Corporativa concebida por 

António Garcia, através de logótipos, estacionário e diversos stands expositivos para 

eventos na Feira Internacional de Lisboa.

5.5.2. Messa – Máquinas de Escrever, SARL, Marca Registada

Marca/Logótipo, 1958 / Stand Comercial da Messa, FIL, Lisboa, 1959

António Garcia obteve o 1º Prémio do Concurso da marca.181 o Engenheiro Ernesto 

Borges foi o inventor das máquinas de escrever Messa que eram fabricadas em 

Portugal segundo a tecnologia alemã. A Messa foi uma das duas marcas que tiveram 

grande importância nacional, a par da máquina de costura Oliva. A fábrica de máquinas 

de escrever Messa foi um projecto bem estruturado, com apoio tecnológico e segundo 

Carlos Rocha, 182 “com óptimos stands de António Garcia”.183 mas não teve êxito devido 

ao tardio lançamento no mercado e que coincidiu com a emergência do computador 

Na publicação Publicidade e Artes Gráficas (1962)184, na página central deste 

número, encontramos o destaque para O Concurso de Cartazes Turísticos promovido 

pelo SNI, com a reprodução das diversas abordagens, entre as quais as de António 

Garcia, um dos premiados. A página ao lado, é dedicada em exclusivo a António Garcia, 

com a reprodução de duas capas de livros dos títulos da Editora Ulisseia, “O desprezo” 

de Alberto Morávia” e “ Ah King” de Somerset Maugham, uma folha de papel de 

carta/ estacionário da Estana, um cartaz para a Ecomar e o logótipo da Messa.

Sobre este último é dito: “A Marca da “Messa”, de perfeito equilíbrio e sentido 

publicitário, sugere imediatamente pela sábia inclusão do tipo de máquina de 

escrever, a finalidade a que se destina.”

Os trabalhos em geral têm o seguinte comentário: “a sintetização de motivos, um 

alto sentido decorativo, o equilíbrio das composições e uma boa noção de cor são as 

principais qualidades dos trabalhos de António Garcia que publicamos nestas 

páginas. As duas capas de livros que encimam a página, têm enorme valor publicitário 

e o papel de carta é um dos melhores que temos visto”.

181  Marca publicada nos catálogo da 1ª Exposição de Design Português, Lisboa, 1971, p. 108 ; 2ª Exposição de Design 
Português, Lisboa, 1973, p. 213 e Who’s Who in Graphic Art, Zurich, Amstutz &Herdeg Editions Graphis,1962.
182  ROCHA, Carlos, “O Mundo vai continuar a não ser como era”, ano 4, nº 4, Lisboa,CPD, 2003, pp. 12-20.
183  Imagens do stand forma publicadas em “Design e Circunstância”, Associação Portuguesa de Designers, 1982. 
184  Publicidade e Artes Gráficas, ano 1, nº 8, Lisboa, Janeiro de 1962, p. 6.



1��

Fotografia da máquina de escrever, incluida no stand, da autoria de Mário Novais.

Fotografia do aspecto stand da autoria de Luís Filipe Oliveira, cedida por António Garcia.
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5.5.3 Sorefame – Sociedades Reunidas de Fabricações Metálicas

Marca/logótipo, 1961 / Exposições Sorefame – Feira Internacional de Lisboa,  

1976

António Garcia obteve o 1º Prémio do Concurso da Marca 185. A Sorefame é criada 

em 1943, sendo uma empresa de grande escala, construtora de estruturas e 

equipamentos ferroviários. Esta empresa foi posteriormente vendida à Asea Bow 

Bovery e integrou o grupo Bonbardier. António Garcia cria o seu logótipo em 1961 e 

faz a concepção de três exposições na FIL em 1975 e 1976.

No pavilhão de Portugal na Exposição Comemorativa do “IV Centenário da Cidade 

do Rio de Janeiro” (1965), evento em que António Garcia foi responsável pelo Design 

expositivo da área “Indústria e Agricultura” como já referido, foram apresentados 

elementos referentes às indústrias mais significativas que operavam nessa altura 

em Portugal. Nas empresas destacadas encontra-se presente a Sorefame, integrando 

a representação do “cérebro industrial português ao serviço de nacionais e 

estrangeiros, uma indicação dos Serviços Oficiais (LNEC, INII) ou particulares (CUF, 

MEC, Sorefame, Sacor, etc.) trabalhando para numerosos países na Europa, África, 

Ásia e América).” 186 Estiveram em exposição nesta secção, uma carruagem e uma 

locomotiva da Sorefame.

O prémio internacional “European Community Design Prize”, em 1994, foi para 

esta empresa, sendo atribuído ao conjunto constituído por Design de Equipamento 

(José Santa Bárbara), Design Gráfico (António Garcia) e Design de candidatura 

(Letra Design), proposta levada a concurso pelo Centro Português de Design .

185  Marca publicado no catálogo da 2ª Exposição de Design Português, Lisboa 1973, p. 213 e em Daciano da Costa, 
Designer. Coord. João Paulo Martins, Lisboa, FCG, 2001. 
186  Esquema Geral da Exposição de Portugal no Rio de Janeiro da Exposição – “Preliminares”, Ministério dos Negócios 
Estrangeiros de Portugal no Rio de Janeiro, de 13 de Março de 1965, p. 17, Pasta: FG NP 805. In Espólio de Frederico George, 
DGEMN-Arquivo Forte de Sacavém, 2006.



135



1�6

5.5.4 Estana – Fomento de Minas – Marca/Logótipo e Estacionário, 1957

1º Prémio do Concurso

Marca publicada no catálogo da 1ª Exposição de Design Português, Lisboa 1971, p. 112.
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5.5.5. herold-Indica – Importadora e Distribuidora de Carvões, SARL.

Marca/Logótipo e Estacionário, 1957

Marca publicada no catálogo da 1ª Exposição de Design Português, Lisboa, 1971, p. 109.
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PARTE III – DIVULGAÇÃO DA OBRA 

1.1. Proposta para Realização de Exposição 

Como complemento ao presente estudo, contemplou-se idealizar uma exposição, 

pelo que fizemos uma sinopse desta e planificámos a edição de um catálogo. Ambas 

as propostas pretendem dar a conhecer, em termos representativos, uma selecção 

da extensa e diversificada obra de António Garcia, agora reunida. A partir da 

dissertação efectuada – recolha e estudo exaustivo da obra – compreendendo 

memórias descritivas, processos técnicos, materiais, dimensões, contexto histórico 

e social, iconografia, temos reunidos os elementos para levar a cabo as iniciativas 

acima referidas. 

A abordagem subjacente à mostra é de natureza documental, fundamentada nas 

funções históricas dos objectos/projectos, transmitindo o valor informativo e científico 

destes e pretendendo a difusão de conhecimentos. Contudo é também de natureza 

estética ao destacar o seu valor artístico.

Pretende-se pois realizar uma exposição individual, de carácter monográfico, 

antológico e retrospectivo quanto ao seu discurso expositivo. A sua exibição será 

pública e efémera, num contexto museológico ou congénere, em data e período de 

tempo a determinar. Segundo a perspectiva do receptor pode-se qualificar como 

uma exposição temática e pedagógica. 

Trata-se de uma mostra temporária que poderá ser ainda criada com a possibilidade 

de itinerância. Será analisada a sua oportunidade de apresentação em termos do 

contexto cultural mais adequado.

Esta iniciativa tem também como objectivo dinamizar e criar uma alternativa 

didáctica sobre aspectos do Design e da Arquitectura, abrangendo cronologicamente 

as décadas de cinquenta a setenta do século XX, possibilitando a partilha de 

conhecimentos e experiências que integram a história do Design em Portugal.

Neste sentido, propõe-se para título da exposição Zeitgeist 187 – Espírito do tempo 

– , enquadrando uma época, as suas características e as respostas do autor aos 

desafios por ela colocados.

O Design de Exposições é uma das áreas de intervenção por excelência do 

Designer, um meio estético e de representação que conjuga factores de 

experimentação, de deleite, de deslocação e de transmissão da mensagem/ideia, 

permitindo a sua leitura a vários níveis. Tem como função informar sobre os objectos/

projectos e respectivos autores, estabelecendo relações, criando um discurso 

187  ZEITGEIST – The Dictionary of the History of Ideas – The Electronic Text Center at the University of Virgínia Library, 2006. 
http://etext.lib.virginia.edu/cgi-local/DHI/dhi (em linha) 
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museográfico apelativo, atravessando as diversas etapas do processo expositivo, 

sendo o seu elemento agregador.

A natureza da exposição é entendida como um meio de representação com 

diversas grelhas de significados e prevê a utilização de diferentes suportes de 

comunicação e encenação e a possibilidade da interactividade com o público.

Deverá prever-se ainda a comunicação gráfica da mostra através de painéis 

informativos, tabelas identificativas das peças e ainda a imagem de promoção do 

evento, como cartazes, anúncios de imprensa ou televisão, folhetos e catálogos, 

entre outros.

Sinopse da Exposição

Na génese do projecto procurámos fazer uma selecção de objectos que fizessem 

sentido expor por se revelarem representativos da obra transversal do autor, 

veiculando um determinado discurso de presença autoral e de síntese.

A dinamização da mostra poderá ser feita através de Visitas Guiadas e Ateliers 

pedagógicos destinados a diferentes públicos e desejamos estabelecer ainda outro 

tipo de programação em colaboração com instituições, assim como promover 

palestras e encontros.

Núcleos e peças a expor 

Propomos que a exposição seja composta por três grandes núcleos temáticos, 

que seguem o seguinte percurso de leitura: 

1 – Arquitectura, Interiores e Mobiliário

As peças aqui a expor são: 

–  Reproduções fotográficas, desenhos de projecto, maquetes da Fábrica Canada 

Dry, Gabinete da Área de Sines e outros edifícios, assim como de interiores de 

escritórios, apartamentos e bancos, acompanhados da respectiva memória 

descritiva. 

–  Protótipos dos modelos de mobiliário – Cadeira Osaka, Gazela, Cadeirões Relax 

e mesas Cubox4.

A dinamização deste núcleo, em termos de atelier pedagógico e visita guiada, 

contempla a utilização e o manuseamento do mobiliário. Uma das actividades 

pedagógicas poderia ser a montagem, desmontagem e acondicionamento de uma 

cadeira Osaka, na embalagem de cartão canelado própria, e em cujo exterior 

constariam impressas as instruções de montagem.
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2 – Design de Exposições 

As peças aqui a apresentar são reproduções fotográficas, plantas e maquetes 

das Exposições do Rio de Janeiro, 1965 e de Osaka’70, 1970, incluindo também 

Stands comerciais: Sorefame, Sidul, ANUGA, MHOP e Gabinete da Área de Sines.

Algumas zonas da área expositiva deste núcleo poderáo ser destinadas à recriação 

e reconstrução de aspectos específicos de uma ou mais exposições criadas por 

António Garcia, nas quais se apresentem no campo das infra – estruturas expositivas, 

as soluções encontradas pelo autor para transmitir a mensagem.

3 – Design Gráfico: Comunicação, Comercial e Embalagem

As peças a exibir são:

A colecção de capas de livros da Editora Ulisseia.

A colecção de embalagens de tabaco da Tabaqueira.

Identidade Corporativa – logótipos, estacionário diverso.

A possibilidade de se conceber graficamente a capa de um livro a partir da sugestão 

de um título, poderia constituir um desafio interessante a colocar ao público no que 

respeita a este núcleo ou, a partir do grafismo de algumas capas do autor, sem a 

indicação prévia dos títulos, procurar identificar os temas tratados. 

A razão da escolha das peças perspectivou encontrar os pontos fortes da obra, e 

a sua fusão e integração num discurso e num espaço. Pretende-se também 

estabelecer uma visão tridimensional e panorâmica, explorar o campo de visão e da 

localização dos objectos. Pretende-se ainda que a dimensão do objecto artístico 

seja alargado e articulado com outras áreas no espaço. Procuraremos preencher os 

vazios, através de cenografia e da posição a ocupar pelas peças, criando igualmente 

espaços de silêncio, imprimindo um certo ritmo e confrontando os elementos. Uma 

das etapas iniciais deste processo será efectuar um estudo do espaço e as suas 

condições para se poder projectar a exposição, e verificar os requisitos técnicos e 

espaciais necessários, passando pelas condições eléctricas, de iluminação e de 

circulação. 

Teremos que levar também em conta questões de manutenção, como recursos 

humanos e técnicos para além das questões de conservação dos espécimes: 

segurança, condições térmicas, de humidade, de iluminação e diversos aspectos 

administrativos.
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1.2. Edição de Catálogo

A edição do catálogo, de preferência bilingue, deverá acompanhar e aprofundar a 

mostra e requer uma planificação de conteúdos informativos e iconográficos, a saber: 

Introdução; texto critico sobre a obra geral do autor e outros textos específicos sobre 

as suas actuações nas áreas da Arquitectura e das diferentes tipologias de Design, 

convidando especialistas para cada uma das vertentes a tratar. Segue-se o catálogo 

da obra, a biografia e a bibliografia. 

Esta edição terá um âmbito mais alargado e aprofundado do que o documentado 

na exposição, funcionando como uma monografia e antologia sobre o autor. 

Relacionadas com a edição há outras questões de produção a considerar tais como, 

traduções, revisão de texto, edição de fotografia, Design Gráfico, produção e 

comercialização.

A procura de apoios a nível de Mecenato e de Patrocínios será uma das etapas a 

ter em conta para viabilizar quer a exposição quer a edição do catálogo, numa 

estratégia concertada de contactos a estabelecer com instituições que se relacionem 

com a obra do autor ou com Design e Arquitectura. 

1.3. Salvaguarda do Património

Gostaríamos que a presente dissertação pudesse contribuir para se considerar a 

possibilidade da incorporação deste espólio numa colecção, museu ou arquivo, a fim 

de que os espécimes possam ser conservados e acessíveis ao público. 

Um primeiro passo foi dado pela Direcção Geral de Edifícios e Monumentos 

Nacionais – DGMEN, que demonstrou interesse e disponibilidade em receber a parte 

do trabalho de António Garcia respeitante à Arquitectura e ao Design de Interiores, 

aquando da pesquisa que efectuámos no arquivo do Forte de Sacavém aos espólios 

do arquitecto Frederico George e do designer Daciano da Costa (que se encontram 

em processo de inventariação), relativa às Exposições de Osaka e do Rio de Janeiro 

e nas quais colaborou António Garcia. 

Trata-se de um bom sinal que esperamos venha a ser corroborado por outras 

entidades relativamente às restantes áreas de Mobiliário e Artes Gráficas, 

nomeadamente o Museu do Design. 

Lembramos que os selos realizados por António Garcia para os CTT Correios já 

integram a colecção do Museu das Comunicações - Núcleo do Património Filatélico 

e museológico da Fundação Portuguesa das Comunicações, em Lisboa.
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CONCLUSÃO

No século XX Portugal não beneficiou de factores favoráveis ao desenvolvimento 

da indústria e comércio. Os primeiros dez anos do século passado foram instáveis 

até à implantação da república (1910) seguindo-se a “grande guerra” (1914-1918) e 

a crise de 1920 . Esta instabilidade manteve-se entre 1928 – início da ditadura – e 

1960 – ano em que eclodiu a guerra colonial –, prolongando-se até 1974 – crise do 

petróleo e Revolução de Abril – altura em que ocorrem as nacionalizações. 

Posteriormente inicia-se um ciclo de privatizações que perdura até 2004. 188

Entretanto o mercado português modificou-se devido a diversas circunstâncias 

determinantes que por sua vez levaram ao surgimento de novos hábitos de consumo. 

Contribuíram para isso vários factores tais como a pequena dimensão do pais, a livre 

circulação de mercadorias (CEE-1986), a globalização, o alargamento dos canais de 

distribuição, o aparecimento das grandes superfícies comerciais, a abertura dos 

canais de televisão à publicidade e a fusão de empresas em multinacionais. 189

A década de sessenta foi a época dos grandes empreendedores em todo o mundo. 

Usufruindo da estabilidade proporcionada pela paz mundial e com o impulso dado às 

novas tecnologias, a arte democratizou-se no pós – guerra, passando para o usufruto 

do colectivo. No que diz respeito à indústria portuguesa, numa muito pequena escala, 

existiram algumas empresas que desempenharam um papel decisivo na economia 

do país, impulsionados por alguns empresários – chave que, de forma pioneira, 

tiveram uma percepção acertada das vantagens do Design e que deram um novo 

rumo à indústria, na altura.190 O processo de modernização passou pela actualização 

dos métodos industriais de modo adequado à época e ao país e simultaneamente 

valorizou o património artesanal dos artífices nacionais, procurando a conjugação 

entre a tecnologia, a inovação e a qualidade. 

Tratou-se de um período em que as exposições e as feiras, quer nacionais quer 

internacionais, tiveram uma grande importância, pois nelas se realizavam os 

negócios, se apreciavam os novos modelos em exposição e se contactava com 

profissionais de outros países, nomeadamente industriais empresários e autores. 

António Garcia participou neste processo de modo muito activo, aproveitando as 

oportunidades que lhe foram proporcionadas pelas empresas mais influentes e 

poderosas, assim como pelas instituições oficiais da época191. Teve a percepção da 

188  ROCHA, Carlos, “O Mundo vai continuar a não ser como era”, Cadernos de Design, Lisboa, CPD, 2003, pp. 12-20.
189  IDEM, IBIDEM.
190  Lembramos as empresas para as quais António Garcia realizou diversos trabalhos: Grupo Cuf/Mello: Empresa Geral do 
Fomento, Companhia Nacional de Navegação, Lisnave, Setenave e Tabaqueira, entre outras. Outras empresas e instituições 
de destaque na época : Banco Nacional Ultramarino, Sorefame, Ecomar, Autosil, Sacor, Covina, Sidul, Messa, Editora Ulisseia, 
Fábricas de Mobiliário Osório e Castro e Móveis Sousa Braga, entre outras.
191  Destaca-se o papel fundamental desempenhado pelo LNETI, INII, Fundo de Fomento de Exportação, MHOP, entre 
outros.
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emergência do comércio moderno, focando-se no aqui e no agora.

Sente-se confortável relativamente a todos os tipos de Design. Devido às suas 

naturais capacidades de transversalidade, interdisciplinaridade e versatilidade e aos 

diferentes desafios que lhe foram colocados, António Garcia não se especializou em 

nenhuma área. Na sua obra podemos verificar as suas diversas facetas: o designer 

gráfico, o arquitecto, o organizador de espaços, o decorador, o projectista, o produtor, 

o designer de mobiliário e o de exposições. Estas são as características do Designer, 

catalizador entre objectos e circunstâncias, desempenhando um papel virado para o 

exterior, visando a comunicação e a fruição bilateral e articulada.

Procurou sempre ir ao encontro do que lhe foi solicitado e foi-se expandindo em 

muitas e inesperadas direcções, nenhuma igual a outra, numa novidade constante. 

António Garcia funciona entre os binómios: o da arte e espontaneidade e o do 

projecto e pragmatismo, numa perspectiva simultaneamente familiar e 

surpreendente.

 Quanto ao Design de Comunicação, evidencia-se na a sua obra a capacidade 

de síntese, de expressividade, de impacto e de eficácia na transmissão de mensagens 

e objectivos, que se acentua no Design de Exposições através da tridimensionalidade 

e do envolvimento com o público.

 Na decoração, escolhe preferencialmente objectos tradicionais, manufacturados 

e artesanato, reflectindo um certo gosto “arts&crafts” que se foi mantendo na cultura 

do país. Gosta ainda de antiguidades – da estética, técnicas e procedimentos da 

manufactura antiga de diferentes civilizações e culturas –, que proporcionam um 

certo ambiente de mistério e do desconhecido, transportando a fantasia e a linguagem 

visual dos antigos. Tal como o melhor tipo de Design contemporâneo, estes objectos 

comunicam a dois níveis: o emocional e o intelectual, mais complexo. 

 É sensível à cultura artística tradicional Japonesa no que se refere aos 

ambientes, aos temas, à caligrafia e à ilustração, e também no que respeita à 

Arquitectura e paisagem, sugestionado pelos materiais naturais, aspectos estruturais, 

formais e técnicos característicos desta civilização. No mobiliário as suas preferências 

vão contudo para o estilo escandinavo, pela utilização recorrente de materiais 

naturais como a madeira e o cabedal e as técnicas de produção artesanal. Admira o 

design italiano pela elegância das formas.

  Na Arquitectura e Design de interiores demonstra uma grande aptidão para 

organizar e articular os espaços quer sejam públicos ou privados. Quanto aos 

materiais, revela igualmente afinidades com a madeira, o mármore e a pedra, numa 

procura e valorização constante da “verdade dos materiais” e da “humanidade táctil” 

destes, tirando partido das suas características estéticas, funcionais e de conforto. 
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Apercebemo-nos da sensibilidade do autor para projectar relações “orgânicas” ou de 

“design em contexto”, e para estabelecer o diálogo frutuoso entre os materiais, os 

objectos, a arquitectura, os interiores e os exteriores resultando daí uma leitura final 

coerente e harmoniosa.

António Garcia faz a concepção dos espaços e dos objectos em função de um 

ambiente e daquele que o usufrui, imprimindo-lhes uma identidade única e perso-

nalizada, não obstante a sua funcionalidade e eficácia. Os seus trabalhos destinaram-

se tanto às elites como às massas, com carácter de autor ou como anónimo.

Este Designer desempenhou o papel de intermediário entre artesãos, artistas, 

fornecedores, empresários e instituições, estabelecendo relacionamentos 

personalizados entre projectos e respectiva produção. Procurou adaptar-se da 

melhor maneira aos clientes e às suas encomendas, no que respeita aos objectivos 

a atingir, equacionando metas, materiais a utilizar e preços. 

Esteve atento e procurou dar resposta aos diferentes desafios do seu tempo – o 

dos grandes empresários, das exposições efémeras e itinerantes e da democratização 

do design – O luxo e o privado, em paralelo com aspectos económicos e sociais 

como a exportação, a economia de escala, o baixo custo, e a ergonomia, a 

aproximação ao público e a comunicação concorrencial, foram algumas das 

circunstâncias com que lidou, de modo muito versátil, no decorrer do seu trabalho ao 

longo de sessenta anos.

O Design Industrial, com a sua componente de progresso económico e social, 

definia-se como uma actividade fundamentalmente orientada para a melhoria da 

produção e o autor sempre se considerou um agente capaz de contribuir para o seu 

desenvolvimento. Viveu os condicionalismos e as oportunidades da sua geração – o 

desenvolvimento industrial e a abertura ao mercado exterior –, tendo contudo sido 

prejudicado pela incapacidade de resposta dos empresários nacionais relativamente 

às suas criações oportunas. 

António Garcia considera que a sua condição de Designer foi feita através de 

muitas experiências de improviso, na tentativa da melhor resolução do problema e 

numa constante criatividade. Teve sempre como objectivo final, a equilibrada equação 

entre eficácia, preço, qualidade e originalidade. 

O artista explica que, “Em qualquer trabalho que tenho realizado, o Design surge 

naturalmente, ao pretender dar resolução aos programas funcionais, que estão 

sempre no início de cada projecto. O próprio detalhe construtivo é, em si mesmo, um 

problema de Design. Todos os objectos que tenho desenhado, e são sobretudo 

equipamentos, têm surgido dessas necessidades. Detalhar um ambiente interior, 

uma exposição (uma qualquer estrutura espacial) vai até ao objecto e muitas vezes, 
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ao grafismo. Nem sempre o mercado oferecia uma escolha adequada em quantidade 

e qualidade, mas os objectos tinham que aparecer! Às vezes era só produzida uma 

unidade; noutras ocasiões, os objectos seguiram o destino de “produto”. Na minha 

actividade o Design foi sempre um modo espontâneo de projectar.” 192

Ainda nas suas palavras “Gostaria de ter sido arquitecto de profissão, não 

enjeitando tudo o que fiz e gostaria de voltar a fazer, no campo do Design. O estatuto 

de arquitecto permitiria a realização de projectos que o não tendo só pontualmente 

os fui realizando. Para além do Design Gráfico, o meu interesse situa-se no Design 

de Interiores e de Exposições. O primeiro, como complemento da Arquitectura na 

organização dos espaços e na criação dos ambientes. Quanto às Exposições, 

colocam o Design perante a resolução de inúmeros problemas como: desenho de 

estruturas, vitrinas, painéis, fotomontagens, legendas, projecções, ilustrações, 

grafismos, iluminação, entre outros, elementos coordenados de leitura e de impacto 

na transmissão de mensagens”.

Frederico George, Daciano da Costa e António Sena da Silva tiveram um papel 

decisivo na divulgação e teorização do Design, clarificando o papel do Design e do 

Designer na sociedade, a nível profissional, teórico e pedagógico e entendendo a 

sua importância numa perspectiva globalizante. Apesar da independência profissional 

que António Garcia manteve ao longo dos anos, é nossa convicção que a relação de 

amizade duradoura e os trabalhos que, embora esporadicamente, realizou em 

conjunto com esses autores, levaram a uma interiorização da correcta consciência 

do seu papel como Designer, para além da aprendizagem de diversos aspectos 

relacionados com os ofícios.

António Garcia, sobre António Sena da Silva, comentava em 1995: “Que mais 

dizer?, conheço o António Sena da Silva desde os meus dezasseis anos e já vou a 

caminho dos setenta. Dizer que é um homem extremamente culto pode parecer, ou 

uma banalidade ou um daqueles elogios inúteis para ocasiões deste tipo. Mas 

acontece que é verdade que o considero, a par de Frederico George e de Daciano 

da Costa, como um dos precursores do Design em Portugal. Ainda está por 

sistematizar – e dele tirar proveito – todo o acervo teórico, a reflexão crítica e a inter-

venção de circunstância dispersa por numerosos textos de que, se calhar, nem ele 

terá conta. Personalidade singular, aberta, dialogante, o António é um homem sem 

cartas na manga, com um especial prazer em ensinar tudo o que sabe, de repartir 

com os outros as experiências, de suscitar desafios, de criar cumplicidades. Foi assim 

comigo desde sempre. Ele o arquitecto, eu o homem que se foi fazendo o designer 

que sou. Trabalhei com ele em quase tudo: exposições, artes gráficas, publicidade, 

192  GARCIA, António, Design Lisboa’ 94, Electa, 1994, p. 85.
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eu sei lá. Que mais dizer? Sei que falta tudo e que ele merece a atenção e o “honesto 

estudo” que um depoimento de circunstância infelizmente não comporta.” 19�

A análise que João Paulo Martins fez sobre a influência que Frederico George 

teve em Daciano da Costa parece-nos também adequar-se ao nosso autor e apesar 

da colaboração de António Garcia com o arquitecto ter sido pontual, pensamos que 

a obra deste autor apresenta marcas dessas vivências, nomeadamente nos aspectos 

da Arquitectura, Design de Interiores e de Exposições: “Com o magistério de Frederico 

George, Daciano terá adquirido esta estética elementarista geométrica herdeira das 

vanguardas históricas – neoplasticismo, construtivismo e suprematismo –, 

sintetizadas e divulgadas pelos pedagogos da Bauhaus. Os objectos são pensados 

como composições de linhas, superfícies e volumes (na sequência dos ensinamentos 

de Kandinsky e Paul Klee), explorando os atributos da forma – textura, padrão, cor, 

silhueta – e os contrastes pertinentes (segundo Johannes Itten e Moholy – Nagy) 

entre as qualidades dos materiais – cheio/vazio, duro/macio, pesado/leve, opaco/

transparente, curvo/recto, natural/artificial...; As opções formais não são impostas 

pela técnica, pelos materiais ou pela estrutura. Pelo contrário, são estas que decorrem 

dos resultados pretendidos, são condicionadas, escolhidas e elaboradas em função 

das suas potencialidades expressivas, ao serviço da ideia que, através do objecto 

devem viabilizar. Esta definição de sistema, conduzirá a um tipo determinado de 

construção. Com o objectivo de garantir a autonomia formal a todos os componentes, 

estes devem manter-se claramente destacados entre – si e da sua base estrutural 

comum (...) .“ 19�

Segundo Daciano, cada um tinha a sua missão, “coube a outros, mais a produção 

de artefactos de uma forma mais parecida com a do artista plástico, que é o caso de 

António Garcia, aquele tipo de um desenho muito rigoroso, de uma grande criatividade, 

mas que nunca foi capaz de deixar de trabalhar sozinho. Repare como isto é 

significativo. Não encarou aquilo que para nós, no Design, era importante, que é 

uma metodologia do projecto que permite que o acto criativo seja participado. Ele 

está no outro extremo, do artista plástico, praticamente. Ele não é capaz de trabalhar 

em comum com ninguém, mas é de facto um sujeito que desenha os objectos e os 

interiores, com uma grande qualidade.”195 

António Garcia considera-se um auto-didacta e um “faz tudo” do design em geral. 

A singularidade e a originalidade dos trabalhos deste autor poderá advir da sua 

personalidade individualista e da sua versatilidade. De qualquer modo, o trabalho 

em parceria sempre foi uma constante na sua vida, o que considera ter-lhe 

193  SILVA, António Sena da, Sena da Silva – 60 anos de ofícios – riscos, sustos, entusiasmos, êxitos e insucessos, 2000, p. 13.
194  MARTINS, João Paulo, Daciano da Costa, Designer, Lisboa, FCG, 2001, pp. 84-85.
195  RATO, Ana Glória Barão Santos Neves, in Daciano da Costa e a Teoria do Design Português (1959-1974), FBAUL, 2002. 
Dissertação de mestrado em Teorias da Arte, Anexo – “Resposta às perguntas”, p. 63.
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proporcionado um enriquecimento nos aspectos humano, técnico e artístico. 

Podemos concluir que a investigação efectuada sobre a obra de António Garcia 

se revelou uma aventura recheada de excitantes surpresas superando todas as 

expectativas, quer em termos de quantidade, quer em termos da diversidade do 

trabalho analisado. Verificámos que esta dissertação também proporcionou ao artista 

a possibilidade de revisitar a sua própria obra, o que lhe permitiu fazer uma 

retrospectiva da sua vida, deparando-se com zonas mais claras e outras mais 

obscuras, um balanço que julgamos muito positivo.

O resultado afigura-se gratificante pois, em conjunto com o autor, localizámos, 

identificámos, estudámos e documentámos 99% do seu vasto trabalho, da forma 

mais aprofundada e extensiva possível.

Desejamos que o conjunto da obra documentada na presente dissertação possa 

ser para todos, tal como foi para nós uma revelação e um incentivo ao reconhecimento 

e divulgação deste autor, que encarnou como ninguém o espírito do seu tempo – 

Zeitgeist. 

Julgamos que a obra de António Garcia, resultado de meio século de trabalho, 

pode representar um contributo significativo para o esclarecimento, enriquecimento 

e preservação da memória colectiva e da história do Design nacional.
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Super – categorias: Arquitectura e Artes Aplicadas/Design

 

A. ARQUIteCtURA

I. ARQUIteCtURA eFÉMeRA: exposições e Stands

I.I. INStItUCIONAIS:

1960- Stand do INII- Instituto Nacional de Investigação Industrial 

FIL- Feira Internacional de Lisboa - Caso de Estudo

1961- “exposição Comemorativa dos 25 Anos da SACOR”, FIL- Feira 

Internacional de Lisboa

Projecto de António Garcia com António Sena da Silva, engenharia de João 

Nunes da Glória e ilustrações de Luís Filipe Abreu.

Imagem publicada in SILVA, António Sena da, Sena da Silva - 60 anos de ofícios: riscos, sustos, entusiasmos, êxitos 

e insucessos, Dir. Eduardo Calvet de Magalhães, Câmara Municipal de Paços de Ferreira, Associação Empresarial 

de Paços de Ferreira, 2000.
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1965- exposição do IV Centenário da cidade do Rio de Janeiro, Brasil 

– Caso de Estudo

1970 – exposição Universal de Osaka’70, Japão – Caso de Estudo

1970-1975 – Stands para o Fundo de Fomento de exportação:

Projecto, Decoração e Mobiliário.

1971 – Feira Anuga – Feira de Alimentação, Colónia, Alemanha – Caso de 

Estudo.

1971- Barcelona/Espanha - 1º prémio do concurso local.

1973- Bureau d’Information Turistique, Feira Industrial, Hannover, 

Alemanha. Caso de Estudo.

Outros Stands:

Estocolmo, Suécia; Munique, Alemanha (1973 e 1975); Brnu; 

Checoslováquia (1974/75); Milão, Itália (1972) Viena de Aústria, Aústria 

(1972); Lima, Peru; Paris, França (1973); Joanesburgo, África do Sul; 

Posnan, Polónia; Maputo; Moçambique (1974-76).

I.II. STANDS COMeRCIAIS

1961-1962- MeSSA, Máquinas de escrever, FIL, Lisboa . Caso de Estudo.

c. 1970-1971 – SIDUL, AçUCAReS, FIL, Lisboa. Caso de Estudo.

c. 1970 – COVINA, INDúStRIA De VIDROS, FIL, Lisboa. Caso de Estudo.

1971 – 1ª eXpOSIçãO De DeSIGN pORtUGUêS, FIL, Lisboa. Caso de 

Estudo.
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1973 – MONpOR- Indústria Metalomecânica, FIL. 

Fotografia de Luís Filipe Oliveira, cedidas por António Garcia

1973 – GABINete DA ÁReA De SINeS- FIL, Feira Internacional de Lisboa. 

Caso de Estudo.

1974 – RODOVIÁRIA NACIONAL, FIL, Feira Internacional de Lisboa.

1974-1975 – MHOp- Ministério da Habitação e Obras públicas, FIL. Caso 

de Estudo.
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1975 – LNetI – Laboratório Nacional de engenharia e tecnologia 

Industrial, FIL, Feira Internacional de Lisboa.

1975-1976 – SOReFAMe, Sociedade Reunida de Fabricações Metálicas. 

Caso de Estudo.

c. 1975 – BANCO NACIONAL ULtRAMARINO – BNU, FIL.

Fotografia de Luís Filipe Oliveira. Fotografias cedidas pelo autor.

c. 1978 – tABAQUeIRA, FIL, Feira Internacional de Lisboa.

Caso de Estudo. 

Outros Stands: Projecto, Decoração e Mobiliário.

1975-1976- ReGiãO AutónOmA dA mAdeiRA (1975, FiL, Lisboa; 

1976- Joanesburgo, África do Sul)

diRecçãO de tuRismO dOs AçORes

PORtuGAL teLecOm (em parceria com Vasco Lapa)

FundO de FOmentO de eXPORtAçãO

FORçAs ARmAdAs

VALentine, tintas. 

Rn tOuRs
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MONtRAS

1952 – MONtRA DA BOAC,  empresa de Aviação (actual British Airways), 

Avenida da Liberdade, Lisboa.

II. ARQUIteCtURA

1955-1956- Fábrica da CANADA DRY, Canada Refrigerantes Americanos 

Lda, Vila Franca de Xira. Caso de Estudo.

1973- pavilhão de Acolhimento e Informação do Gabinete da Área de 

Sines, Santo André, Sines. Caso de Estudo.

1972-74- Complexo turístico Aldeia dos Navegantes, Vilamoura, Algarve. 

Caso de Estudo.
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MORADIAS

1968- Moradia particular Silva Brito, Restelo, Lisboa.

Projecto de Arquitectura, Design de Interiores, Decoração e Mobiliário, em 

parceria com Arquitecto Rodrigues Fernandes e Daciano da Costa.

Esta moradia funciona como actual residência do Embaixador da Grécia. 
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1968 - Moradia particular Vieira Borges, Bairro do Rosário, Cascais.

Caso de Estudo.

1974- Casa sobre o Vale do Jamor, Queijas.

Projecto de Arquitectura, exteriores e piscina para residência particular 

própria. Não construído. Maquete executada por António Garcia.

ÁREAS: 

Piso 0: 169 m2 + 78 m2= 247 m2

Jardim: 30 m2

Piscina: 50 m2

total piso 0: 327 m2

Piso 1: 169 m2

total: 496 m2
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III. INteRIOReS e DeCORAçãO

ReSIDêNCIAS

1963- Apartamento Afonso Valla, Lapa, Lisboa.

Projecto de Design de interiores, mobiliário e decoração. Os móveis foram 

produzidos pela empresa Móveis Sousa Braga. A cama é revestida a pele. 

1968- Moradia e picadeiro particular Afonso Valla, Birre. 

Projecto de Arquitectura de Fernando Ramalho e Artur Portela.

Design de Interiores, Mobiliário e Decoração de António Garcia.
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Anos 70- Apartamento, Algarve

Design de Interiores e Decoração de António Garcia. Mobiliário produzido 

pelos Móveis Sousa Braga. 

desenho de perspectivas de António Garcia e ilustração de figuras de Luís 

Filipe Abreu. Construído.

1973- Moradia Joaquim Ferreira, parede

Projecto de Piscina e Apoios e Design de Mobiliário da residência.
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HOteIS

1968- Hotel ALVOR pRAIA, Algarve. Caso de Estudo.

1972-1974- Hotel SOtUMA, Funchal, Madeira. Caso de Estudo.

1973- Hotel teRMINUS, Lobito, Angola. Caminhos de Ferro de Benguela.

Projecto de ampliação do edifício, Design de Interiores e Mobiliário. 

1974-1976- Hotel Delfim (contíguo ao Hotel Alvor Praia), Algarve.

Projecto de Arquitectura de Arquitecto Alberto Cruz. Design de 

Interiores, Mobiliário e Decoração do restaurante, bar e snack-bar da piscina. 

1995- 1996 Hotel Globo, Luanda, Angola.

Projecto de remodelação e ampliação dos Interiores, Decoração e Mobiliário. 

Arquitectos Carlos Penim Loureiro e Ricardo Maia Mouro.

BANCOS

Década 70 - Banco BANIF, Balcão na Rua Áurea, Lisboa.

Design de Interiores em colaboração com o Arquitecto Alberto Cruz.

1971-1973- Banco de paris, Instalações Provisórias, Lisboa . Caso de Estudo.

Design de Interiores e Mobiliário.

1989/90- Banco totta – Standard, Luanda, Angola.

Design de Interiores, Mobiliário e Decoração.
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1990- Banco Nacional Ultramarino – BNU - Actual Caixa Geral de 

Depósitos - CGD, Lisboa.

O Design de Interiores, Mobiliário e Decoração da sala do Conselho de Adminis-

tração e de Administradores, na Av. 5 de Outubro e de Berna, em Lisboa foram da 

responsabilidade de António Garcia. As mesas e cadeiras foram produzidas pelos Móveis 

Sousa Braga. Na casa de banho foi utilizado mármore travertino para revestimentos. 

Projectou também os interiores das Agências do Camões, Praça da Figueira e 

terrugem.
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O Auditório

Nessa altura fez também a concepção do projecto geral de um Auditório polivalente 

no edifício sede deste banco na Rua do Ouro, em Lisboa. O auditório, que ainda 

existe, tem plateia para 220 lugares, Régie, duas cabines para tradução simultânea, 

espaço café, bar, copa. As cadeiras são desenho de Daciano da Costa. A Acústica 

foi da responsabilidade do Engenheiro Martins da Silva e o Ar condicionado do 

Engenheiro Caetano Gonçalves.

também para este edifício António Garcia estuda e projecta a organização de um 

museu do Bnu emissor, a uniformização dos painéis informativos, vitrinas expositivas 

com protótipos executados, obra não realizada até ao momento.
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1991- Banco Fonsecas e Burnay, Lisboa.

Design de Interiores da sala do Conselho de Administração (Rua do 

Comércio) e Loja de Câmbios e Gabinete de Numismática (1986, Rua do 

Ouro). Design de Interiores das Agências de Faro, Sever do Vouga, Alenquer, 

Mondim de Basto e Vila Nova de Gaia.

eSCRItóRIOS

c. 1954- estabelecimentos Herold Strol e Strol África. 

Projecto de Design de Interiores, Mobiliário e Decoração dos escritórios e 

instalações. 

1960-1970- profabril, Grupo mello/cuF, Lisboa.

Design de Interiores, Mobiliário e Decoração das salas de administração e 

secretariado na Praça Marquês de Pombal.

1960-1970- escritório na Av. da Liberdade de Afonso Valla, Lisboa. 

Design de Interiores, Mobiliário e Decoração. Mobiliário fabricado pela 

empresa Móveis Sousa Braga.

1960-1970- empresa Geral do Fomento, Lisboa, Grupo mello/cuF.

 Administração e Serviços no edifício da Praça Marques de Pombal. 

Caso de Estudo.

1968-69- LISNAVe - estaleiro Naval, margueira - Grupo mello/ cuF. 

Caso de Estudo.

1973-74- SeteNAVe, Grupo mello/ cuF.

Design de Interiores, Decoração e Mobiliário das salas de administração.
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1979- Companhia dos telefones

Remodelação do posto de Assistência Central Norte e em 1986 fez a 

concepção das Lojas do Areeiro e da Amadora ambas as obras em parceria 

com o Arquitecto Rodrigues Fernandes.

1988- escritório de J A Costa pina, Luís Gomes e Abecassis, Advogados

Design de Interiores, Mobiliário e Decoração das instalações.

1990- 2001- QUIMIGAL, Estarreja.

Remodelação do edifício dos Serviços técnicos e Comerciais, recuperação 

da moradia da vila e da moradia norte (adaptação a salas de convívio do 

pessoal, áreas de formação, recepção), circulação de veículos pesados e 

parques de estacionamento, entre outros. Projecto não realizado até à data. 

1993-1996–Companhia de Seguros Império – Grupo mello/cuF.

Intervenções a nível de Design de interiores no edifício da Rua 5 de Outubro, 

Lisboa, no refeitório da Administração, Serviços de atendimento, entre outros 

e na Administração, na Rua Garrett, Para a Área Internacional da empresa 

projecta a remodelação total e organização dos espaços, as condições termo 

- acústicas e lumino - técnicas e a Decoração e Mobiliário

1999- QUIMIGeSt, Lisboa

Projecto de remodelação dos interiores administrativos da direcção e 

administração, Decoração e Mobiliário em colaboração com o Arquitecto 

Gonçalo Mello.

OUtRAS tIpOLOGIAS

1963-1970- Navio turbina Príncipe Perfeito, Companhia Nacional de 

Navegação. 

Anos 60- Geladaria A Veneziana, de Luca Giovanni, Av. da Liberdade, 

Lisboa.

Projecto em colaboração com António Sena da Silva; Pinturas murais de 

António Alfredo e revestimentos fotográficos de mário novais. 
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Anos 70 – edifício do Centro de emprego no Barreiro, Grupo mello/cuF.

Design de interiores e decoração de pequeno anfiteatro com plateia e 

projecção de audio - visuais e de sala polivalente para exposição uma grande 

maquete das unidades fabris do grupo .

Arquitectura de Ferreira de Almeida.

1972-74- Centro Cultural D. Manuel de Mello (tabaqueira), Albarraque.

 c. 1980 – Restaurante AVIS, Centro Comercial das Amoreiras, Lisboa.

 c. 1980- BINGO, em parceria com o arquitecto Rodrigues Fernandes. Centro 

Comercial das Amoreiras, Lisboa.

1992- projecto para Cafetaria exterior da Central tejo - Museu da 

electricidade, Belém, Lisboa. Não realizado. 

1996-1998- Hospital Miguel Bombarda, Lisboa.

Intervenções na sala polivalente localizada no edifício principal, piso 0 e no 

segundo piso, onde se localiza a Administração. Organização de espaços, 

recuperação, decoração e mobiliário em geral, do auditório e da sala 

polivalente.

Recuperação de moradia para adaptação a Hospital de Dia e Enfermarias 

para potenciais suicidas.

B- SUpeR-CAteGORIA: ARteS ApLICADAS/DeSIGN 

I. DeSIGN De eQUIpAMeNtO/ INDUStRIAL/ MOBILIÁRIO

1942- 1947- projectos de Construções Rurais, Ministério da economia

Como desenhador assalariado do Gabinete de Construções Rurais, 

constituído pelo Engenheiro Agrónomo Botelho de Macedo, executou 

trabalhos em Projectos de Construções Rurais na Campanha da Produção 

Agrícola e na Campanha dos Silos.

durante o período da guerra dado a dificuldade de obtenção de géneros, o 

Ministério da Economia, através da Direcção Geral dos Serviços Agrícolas 

(Repartição de Estudos, Informação e Propaganda), criou a Campanha de 

Produção Agrícola. Esta campanha a nível nacional contemplava uma série 
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de incentivos e de iniciativas fomentando o aumento de produção através da 

veiculação de informações, cartazes, atribuição de subsídios, presença em 

de stands em Feiras Agrícolas, com ênfase na cultura da batata e do milho 

híbrido de alta produção. A construção de Silos e Nitreiras também foram 

subsidiados e curiosamente e António Garcia desenhou uma capoeira para a 

criação de coelhos, a ser colocada nas varandas das habitações particulares, 

imagem que era publicada na imprensa diária da época. 

1955 - Cadeira GAZELA. Caso de Estudo.

1968- SeCRetÁRIA modelo pS-1 

Materiais: faia e painéis de palhinha. 

Protótipo produzido por Móveis Sousa 

Braga.

Dimensões: 2,40 x 0,90 x 0,72 
 Publicada no Catálogo da 1ª Exposição de 

Design Português, Lisboa, 1971, p. 27.

1968- SeCRetÁRIA modelo pS-2

Materiais: faia e napa. 

Protótipo produzido por Móveis Sousa 

Braga.

Dimensões: 2,40 x 0,90 x 0,72 
 Publicada no Catálogo da 1ª Exposição de 

Design Português, Lisboa, 1971, p. 28.

1968- Mesa de trabalho modelo pM-2

Materiais: madeira de Pau-Santo. 

Protótipo produzido por Móveis Sousa 

Braga.

Dimensões: 2,40 x 0,90 x 0,72 
Publicada no Catálogo da 1ª Exposição de 

Design Português, Lisboa, 1971, p. 27.
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 1969- Mesas empilháveis de apoio modelo Cubox4. Caso de Estudo.

1969- Cadeira modelo osaka’70. Caso de Estudo.

1969- Cadeirão Relax (1) . Caso de Estudo.

1970- Cadeirão Relax (2) . Caso de Estudo.

1971- Cadeirão Relax (2a) . Caso de Estudo.

1972- CANDeeIRO modelo Cubo - C- 73

Materiais: aço inox ou chapa de ferro 

com acabamento a pintura de estufa, ou 

alumínio anodizado. Protótipo realizado 

pela serralharia trevo.
Modelo publicado no Catálogo da 2ª Exposição de 

Design Português, Lisboa, 1973, p. 109. 

1972- CANDeeIRO modelo LAM - C- 4- 73

Materiais: aço inox polido ou chapa 

de ferro com acabamento a pintura 

de estufa, ou alumínio anodizado . 

Protótipo realizado pela Serralharia 

trevo. 
Modelo publicado no Catálogo da 2ª Exposição de 

Design Português, Lisboa, 1973, p. 109.
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1973- SUpORte VeRSÁtIL para tampos de mesas

Materiais: madeira, madeira e aço. 

Protótipo.
Modelo publicado no Catálogo da 2ª Exposição de Design Português, Lisboa, 1973, p. 138.

c.1974 - Linhas de MOBILIÁRIO série GARRIGuE e série 12/18 ou 

CoNTAINERS

Edição Móveis CamarO. Fotografias de Luís Filipe Oliveira.

O mobiliário GarrIGUE, foi um desafio lançado pelo engenheiro Raul 

martins (filho do dono do Hotel Altis) a António Garcia para uma produção 

de mobiliário de escritório e doméstico, em grande quantidade e económica. 

Foi editado um catálogo das séries  cuja comercialização parece ter sido 

um êxito, apesar do autor não ter obtido qualquer resultado financeiro desse 

investimento nesse projecto.
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II. DeSIGN GRÁFICO 

IDeNtIDADe CORpORAtIVA

1947-59- Logótipo AUtOSIL 

Em 1964 foi fundada a fábrica de baterias Autosil 

(primeiro representante em Portugal da marca 

de automóveis Berliet), com a imagem gráfica e 

publicitária da autoria de António Garcia e António 

Sena da Silva, lançando depois a marca de pilhas 

Dialux (1970), divulgada nos eléctricos amarelos 

da CARRIS. Logótipo publicado no catálogo da 1ª Exposição de 

Design Português, 1971, p. 102.

1947-59- Logótipo DIALUX – AUtOSIL.

Baterias e Pilhas, em colaboração com António 

Sena da Silva
Logótipo publicado no catálogo da 1ª Exposição de Design 

Português, Lisboa, 1971, p. 106. 

1950- Logótipo StROL importações – exportações, sociedade técnica de 

Representações ORBe, LdA. 

1º Prémio do Concurso de marcas
Logótipo publicado no catálogo da 1ª Exposição de Design 

Português, Lisboa 1971, p. 107.
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1953- Logótipo SApReL- Sociedade Aero - Portuguesa de Representações, 

LDA. Com registo internacional. 
Logótipo publicado no catálogo da 1ª Exposição de Design Português, Lisboa 1971, p. 113. 

1956- Logótipo eCOMAR- empresa comercial do ultramar, LdA, marca 

Registada. 
Logótipo publicado no catálogo da 1ª Exposição de Design Português, Lisboa 1971, p. 112. 

1957- Logótipo eStANA- Fomento de Minas.

1º prémio do Concurso de marcas. Caso de Estudo.
Logótipo publicada no catálogo da 1ª Exposição de Design Português, Lisboa 1971, p. 11.

1957- Logótipo HeROLD - CARVÕeS - INDICA - Importadora e Distribuidora 

de Carvões, SARL. Caso de Estudo.
Logótipo publicado no catálogo da 1ª Exposição de Design Português, Lisboa, 1971, p. 109. 
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1958-59 - Logótipo MeSSA- Máquinas de escrever, SARL, Marca 

Registada. Caso de Estudo. 

1959- Logótipo Centro de Cultura e Recreio D. Manuel de Mello. 
Logótipo publicado no catálogo da 1ª Exposição de Design Português, Lisboa, 1971, p. 107.

1961- Logótipo SOReFAMe- Sociedades Reunidas de Fabricações 

Metálicas. Caso de Estudo.

1963- Logótipo pROFABRIL- Centro de Projectos Industriais, SARL. Marca 

registada.
Logótipo publicado no catálogo da 1ª Exposição de Design Português, Lisboa, 1971, p. 107.

1963- Logótipo CRÉDItO pReDIAL pORtUGUêS
Logótipo publicado no catálogo da 1ª Exposição de Design Português, Lisboa, 1971, p. 106.
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1964- Logótipo CODepA- centro de Orientação e documentação do ensino 

Particular. 
Logótipo publicado no catálogo da 1ª Exposição de Design Português, Lisboa,  1971, p. 113. 

1964- Logótipo CeNtROL- centro distribuidor dos óleos de moçambique, Lda.
Logótipo publicado no catálogo da 1ª Exposição de Design Português, Lisboa, 1971, p. 113.

1965- Logótipo SetA- sociedade exploradora de transportes Aéreos. 

Encomenda de Figueiredo de Magalhães.
Logótipo publicado no catálogo da 1ª Exposição de Design Português, Lisboa, 1971, p. 101. 
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1967- Logótipo MINeIRA- Companhia Mineiro do Lobito. 

Obteve o 1º Prémio do concurso de marcas.
Logótipo publicado no catálogo da 1ª Exposição de Design Português, Lisboa, 1971, p. 108.

1972- Logótipo empresa produtora e transportadora de energia eléctrica.

Marca apresentada a concurso promovido pela empresa mas não executada.
Logótipo publicado no catálogo da 2ª Exposição de Design Português, Lisboa, 1973, p. 202.

1972- Símbolo internacional do Vinho do porto.

Marca apresentada a concurso pelo Instituto do Vinho do Porto ao Centro 

Português de Embalagem mas não premiada e executada.
Logótipo publicado no catálogo da 2ª Exposição de Design Português, Lisboa 1973, p. 202.
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c.1970- Logótipo Móveis Sousa Braga. 

c.1970- Logótipo Cajuca- Sociedade Industrial de Cajú e Derivados Logótipo 

publicado no catálogo da 1ª Exposição de Design Português, 1971, p. 111. 

c.1970- Logótipo Neo – Farmacêutica
Logótipo publicado no catálogo da 1ª Exposição de Design Português, Lisboa, 1971, p. 103.

1981- Logótipo Siderurgia Nacional

1º Prémio do Concurso.  Não concretizado.
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OUTRAS EMBALAGENS

1952-1970- Colecção de capas de livros para a editora ULISSeIA. 

Caso de Estudo.

1959- Rótulos de Cerveja pÉROLA e SãO JORGe- Sociedade Central de 

Cervejas.
1º Prémio do Concurso Embalagens EMBA61, 1961.

Colecção de rótulos de cerveja, S. Jorge e Pérola, Pérola Export Beer e Cerveja preta. 

1959- embalagem de tabaco SAGReS, cPt- companhia Portuguesa de 

tabacos

Obteve o 2º Prémio do concurso efectuado pela companhia Portuguesa de 

tabacos, cPt (concorrente da tabaqueira). Proposta de António Garcia para 

a embalagem SAGRES, não executada. 

Fotografia de mário novais.

Na Publicação Publicidade e Artes Gráficas, nº 4, 1961, é dedicado aos trabalhos premiados na EMBA 

– 1ª Exposição Portuguesa de Embalagem, realizada em Lisboa, na FIL (1961) e reproduz, nas páginas 

centrais, muitas das embalagens e de maquetas propostos nos concursos entre as quais de António 

Garcia e Sebastião Rodrigues. De António Garcia, são reproduzidos os seguintes trabalhos com os 

respectivos comentários: “Esta maqueta para cigarros Sagres, galardoada pelo júri com o prémio do 
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sector H, foi uma das que despertou maior interesse no Concurso de Projectos, por se saber que tinha 

obtido uma das maiores classificações no concurso realizado pela produtora companhia Produtora dos 

cigarros Sagres antes da sua apresentação ao público . Este trabalho de António Garcia para a MARCA, 

inegavelmente de grande classe, foi preterido em favor do invólucro que o público já conhece, e que 

é bastante pobre de cor e concepção...”. Na página seguinte, relativamente ao conjunto dos rótulos 

de cerveja aí reproduzidos, “António Garcia, um competente profissional com boa folha de serviços, 

desenhou para a mARcA, esta magnífica série de cinco rótulos para garrafas de cerveja, utilizando com 

óptimo sentido gráfico o papel metalizado. note-se o rótulo da Cerveja S. Jorge, de boa realização e 

notável equilibro gráfico assim como o da cerveja Pérola, os dois melhores rótulos na nossa opinião. 

Cinco rótulos notáveis que mereceram o 1º Prémio!”.

1964- 1970 - tabaqueira- modelos de marcas e embalagens.

Caso de Estudo.

1970- embalagens da cadeira Osaka e mesas Cubox4. 

Caso de Estudo.

LIVROS e peRIóDICOS

1966- Livro A Ponte Salazar

Edição comemorativa da inauguração da ponte. 

Ficha técnica: edição do Gabinete da Ponte sobre o tejo; 

tiragem: 8.000 exemplares na versão portuguesa; 1.000 na versão inglesa; 1.000 na versão 

francesa; 200 exemplares na versão portuguesa são numerados.

Direcção e Redacção: Eng. J. Canto Moniz

Coordenação e Redacção: Eng. C. Silva Lima

Orientação Artística: Prof. Arquitecto Frederico George

maquete e Orientação gráfica: António Garcia e Luís Filipe Abreu

compilação de elementos gráficos: V. Ferreira Branco

Fotografia: celestino teixeira

As fotografias das páginas 48 e 49 são de mário novais.

composição e impressão: Oficinas gráficas GRis, impressores, sARL.

Julho 1966, Lisboa, Portugal.
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1972- publicação MADeINpORtUGAL.

   Cabeçalho para publicação periódica - Caso de Estudo.

c. 1970- Capa de livro, Ante, Após, Até, Fernando Santos, Edição de autor.  

SeLOS

1970- SeLOS “OSAKA- eXpO’70”- Caso de Estudo.

1972- Modelos de SeLOS “MêS INteRNACIONAL DO CORAçãO”

Emissão de Selos modelo “mÊs inteRnAciOnAL dO cORAçãO” – ctt

Data de emissão: 24 de Abril de 1972.

Desenho de António Garcia

técnica: Fotografia

impressão: Litografados na Litografia de Portugal, Lisboa.

Circulação: 3 séries : 24 de Abril de 1972 até 31 de Dezembro de 1983. 

tiragens: 1$00 (Violeta e Vermelho) - 9.000.000; 4$00 (verde e vermelho) - 1.000.000; 9$00 (castanho 

e vermelho)- 1.000.000.

Papel: Esmalte

Denteado: 13 ½

As fotografias utilizadas na concepção gráfica de António Garcia são da autoria de nuno calvet e mário 

Novais. 

Desenhos originais de António Garcia
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Integra a colecção do Património Filatélico da Fundação Portuguesa de Comunicações.

Publicado no catálogo de “selos Postais Portugal, Açores, madeira e Pré-filatélicos”, edição Afinsa, 

periodicidade anual.

Publicado no catálogo da 2ª Exposição de Design Português, Lisboa, 1973, p. 187. 

1973- Modelos de selos “6º Centenário da Aliança Anglo - portuguesa 

1373-1973”.

Desenho de António Garcia

Modelo de selos para o Fundo de Fomento de Exportação.

Publicado no catálogo da 2ª exposição de design português, 1973, p. 186.

1977- Modelos de selos “Dia Nacional da Luta Anti – Alcoolismo”

emissão de selos “diA nAciOnAL dA LutA Anti – ALcOOLismO”

Data de emissão: 4 de Fevereiro de 1977. 

Desenho de António Garcia

técnica: colagem. 

Impressão: Litografados na INCM.

Circulação: 3 séries que circularam de 4 de Fevereiro de 1977 a 31 de Dezembro de 1983. 

tiragens: 3$00 - 5.000.000; 5$00 - 2.000.000; 15$00- 500.000.

Papel: esmalte “F” excepto no selo de 15$00.

Denteado: 13 1/2

Integra a colecção do Património Filatélico da Fundação Portuguesa de Comunicações.

Publicado no catálogo de “selos Postais Portugal, Açores, madeira e Pré-filatélicos”, edição Afinsa, 

periodicidade anual.

Desenhos originais de António Garcia
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CARtAZeS

António Garcia redesenhou quatro dos cartazes para apresentar na presente 

dissertação: “Good Goods from Portugal”, “O verão vem passar o inverno a 

Portugal”, KAZOn, Businas, XV congresso de Química Pura e Aplicada” e o 

apresentado no âmbito do concurso promovido pelos ctt correios.

1950-60- SHeLL- óleo Lubrificante 

1955- KLAXON - Businas 
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c. 1959- “O Verão vem passar o Inverno a portugal”- Concurso de 

cartazes turísticos promovido pelo SNI- Secretariado Nacional de Informação

Publicação Publicidade e Artes Gráficas, Ano I, Janeiro de 1962, nº 8, Na página central deste número, 

p. 6, encontramos o destaque para O Concurso de Cartazes Turísticos promovido pelo SNI, com a 

reprodução das diversas abordagens, entre as quais de António Garcia, um dos premiados.

1959- Cartaz “Good Goods from portugal” /Alimentação/Exportação.

Obteve o 1º Prémio do concurso promovido pelo Fundo de Fomento de 

Exportação/Ministério da Economia.
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1961- Cartaz eMBA61- 1ª Feira de embalagem portugal, FIL. 

Obteve o 1º Prémio do concurso de embalagem e prémio sector H, 

promovido pelo Fundo de Fomento de Exportação (actual ICEP). 

GraPHIS INTErNaCIONaL 2, cerca de 1961, foi feita referencia a 

este cartaz para o concurso da EMBA61– 1ª Exposição Portuguesa de 

Embalagem.

Década de 70-  Cartaz para os Ctt CORReIOS. Não concretizado. 

1965- Cartaz “XV Congresso de Química pura e Aplicada”, Laboratório J. Neves. 

Publicado no Who’s Who in Graphic art, 1962.

nota: todas as fotografias e desenhos técnicos foram cedidos pelo autor, 

salvo indicação em contrário.
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Instituição/Proprietário: ARQUIVO PARTICULAR DE ANTÓNIO GARCIA 

Imagem principal da peça 

Super-Categoria: DESIGN - ARTES GRÁFICAS 

  

Categoria: DESIGN GRÁFICO/ COMUNICAÇÃO 

/COMERCIAL/EMBALAGEM 

  

DENOMINAÇÃO: Capa de livro, lombada e contra capa. 

 

DENOMINAÇÃO HABITUAL: Capa de livro. 

 

Nº(S) DE INVENTÁRIO: AG - DG/ EU: 35/59/2005 

 

NºS DE INV. ANTERIORES: Inexistente 

 
ELEMENTO DE UM CONJUNTO 

Localização: Arquivo particular de António Garcia, Lisboa, Portugal. 

Denominação: Capa de livro impressa, com o título “O Cativeiro da verdade” de A.J. Cronin. O número 

de série nº 35 está impresso e identificado na lombada. Integra o conjunto de 59 títulos da série literária 

de autores modernos da Editora Ulisseia, editados entre 1954 e 1970. 

Nº de Inventário: AG - DG/ EU: 35/59/2005 

__________________________________________________________________________________ 

INCORPORAÇÃO 

Data de Incorporação: 1959 

Modo de Incorporação: Incorporação automática no espólio do autor. 

Em 2005 António Garcia, o autor gráfico do desenho da capa em estudo, disponibilizou o seu espólio de 

edições impressas das capas, para efeitos do inventário a incluir na presente dissertação de Mestrado 

em Museologia e Museografia, FBAL, 2006, intitulada: “Zeitgeist-espírito do tempo: António Garcia - 

Depois da obra, o Futuro - Design e Arquitectura dos anos 50-70 do século XX”. 

LOCALIZAÇÃO: Arquivo particular de António Garcia, Lisboa, 2005.  

 

 

REGISTO DA IMAGEM PRINCIPAL 

Tipo: Imagem digitalizada a partir da edição impressa 

Nº Inv. Fotográfico: AG - DG/EUF: 35/59/2005 

Localização: Base de dados: A. Sofia C P S Matos 

Autor: Ana Sofia da Costa Pessoa S Matos 



 

  

 

AUTORIA: António Garcia, 1959. 

ASSINATURA        

Descrição da Assinatura: A. GARCIA     Imagem e Comprovativo da Assinatura 

Assinatura autografa. Letra desenhada a branco. 

         

OFICINA: Casa Portuguesa, tipografia - Rua das Gáveas 109, Lisboa.   

ENTIDADE EMISSORA: Editora ULISSEIA; Tiragem: 3.000 exemplares. 

 

MARCAS         

Identificação de Marca: Editora ULISSEIA     IMAGENS DA MARCA 

Local de Execução: Lisboa           

            

DATAÇÃO DA PEÇA 

Século: XX 

Anos:  1959 

Justificação da Data: Impressa na Ficha Técnica do miolo do livro. 

FUNÇÃO INICIAL/ALTERAÇÕES: Capa de Livro  

Matéria: Papel  

Suporte: Cartolina de 300 g. 

Técnica: Desenho original: Ilustração a guache, letra de decalque e colagem.  

Edição Impressa: Impressão tipográfica com cores directas. Acabamento com verniz de máquina. 

DIMENSÕES 

Altura: (cm) 19 cm 

Largura: (cm) 14 cm 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: BOM, embora a capa do livro se encontre separada do miolo. 

Data: Junho de 2005 

 

INTERVENÇÕES DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO: Inexistente. 

 



 

  

HISTORIAL  

António Garcia inicia em 1954 para a Editora Ulisseia o desenho das capas dos livros da série literária 

de Autores Modernos, após obter em 1952, o 1º Prémio Concurso, com as propostas para os títulos O 

Adeus às Armas, de Hemingway e A Casa de Jalna, de Mazo de la Roche, respectivamente os números 

1 e 2 da referida série. Na época, o editor e proprietário era Joaquim Figueiredo de Magalhães. 

Procurou-se recolher e reunir numa colecção o conjunto das capas executadas por António Garcia, as 

edições impressas, a fim de integrar a presente dissertação de mestrado e para isso o autor 

disponibilizou o seu arquivo particular, constituído por cerca de 57 exemplares de capas impressas, de 

um total de 59 por ele realizadas. Os restantes dois exemplares em falta foram localizados no arquivo 

da Editora Verbo, actual proprietária da marca/editora Ulisseia. 

DESCRIÇÃO  

Ilustração com fundo de cor preta que se estende à lombada e a 1/3 da contra-capa. É utilizada a 

técnica de colagem com papel de jornal, formando duas linhas paralelas, aplicadas verticalmente do 

topo à base da composição. Para o título foi utilizada letra de decalque, o tipo Bodoni Antiqua Bold, de 

cor preta, que se aplicou sobre fundo ilustrado com rectângulos e quadrados de recorte imperfeito, de 

cor branco “sujo”, que abrem “janelas” sobre o fundo preto. O tipo de letra utilizado para o nome do 

autor do livro foi Gill Sans Médium, o qual foi colocado verticalmente e paralelamente à linha da 

colagem situada à esquerda. O logótipo da Editora Ulisseia é de cor branco “sujo” aplicado sobre o 

fundo de cor preta e a palavra Editora encontra-se sobreposta à linha da colagem vertical situada à 

esquerda. A ilustração encontra-se assinada pelo autor, com letra desenhada a branco. O fundo da 

restante área da contra capa é de cor branco “sujo” e dividido horizontalmente com um filete de cor 

preta. Do filete para baixo, encontra-se impresso um texto que faz a sinopse e promoção do próximo 

título a ser editado. 

Em termos de História das Artes Gráficas, esta composição remete-nos para o estilo do movimento 

Dada, para o Neo Dadaísmo, o Neoplasticismo e a Nova Tipografia. 

DADAÍSMO: Durante a Primeira Guerra Mundial a Suíça neutral é um lugar seguro para muitos 

intelectuais e artistas viverem e produzirem livremente. Em 1916, em Zurique, o Cabaret Voltaire é 

palco da emergência do movimento Dada, termo que Tristan Tzara, Hugo Ball e Hans Arp adoptaram e 

utilizaram em textos e outras representações, de forma sarcástica, provocadora e insubmissa contra a 

civilização do Ocidente, líder da guerra que na altura destruía a Europa. No seu primeiro manifesto, 

explicaram que a expressão Dada não tinha significado em termos de sistema, pois o que pretendia era 

precisamente a destruição do conceito de beleza tradicional, marcando uma posição de independência 

e individualidade entre a arte/artista e o público. Marcel Duchamp, em Nova Iorque, não aceita a 

classificação de futurista e revela-se percursor da arte conceptual (a ideia antecede o objecto), 

identificando-se também com o movimento Dada, nos aspectos da não definição da arte, 

dessacralizando e deslocando as leituras semânticas para o contexto do quotidiano. O movimento Dada 

expande-se a Berlim e Paris conduzindo ao Surrealismo preconizando ambos uma “uma desconstrução 

poética do mundo”.  



 

  

NEODADAÍSMO: Designação dada pelos americanos Robert Rauschenberg (n.1925) combine 

paintings compostos por objectos de refugo pintados-, e Jasper Jones (n.1930), à sua produção nos 

anos 50.  

Bibliografia: SILVA,J.H. Pais da e Margarida Calado, Diccionário de Termos de Arte e Arquitectura, p.122. 

A NOVA TIPOGRAFIA (anos 20 do século XX) caracteriza-se pela utilização do tipo de letra sans-serif, 

numa matriz em grelha para a disposição e uma organização assimétrica dos elementos nas 

superfícies. A disposição assimétrica do tipo de letra permitia um maior racionalismo na composição e 

maior eficácia nos aspectos comunicacionais da informação. Em 1925 Herbert Bayer dirigiu a nova 

oficina de impressão implementada na Bauhaus, onde pretendeu alterar a tipografia que imperava no 

início do século XX. Esta época caracterizava-se pelo uso de letras muito ornamentadas, ao estilo Art 

Nouveau e Gótico, frequente na Alemanha. Partindo da sua aprendizagem como aluno da Bauhaus e 

de Lázslo Moholy-Nagy, desenvolveu uma nova forma de tipografia, um discurso baseado na lógica e 

no universal, que visava transmitir uma mensagem clara. O objectivo pretendido em todas as 

publicações da Bauhaus era “uma exaustiva limpeza da casa do alfabeto”. Herbert Bayer e os adeptos 

deste novo estilo excluíram a ilustração “subjectiva” fazendo a apologia da objectividade da nova 

tipografia despojada de ornamentos, da fotografia e da técnica da colagem.  

Bibliografia: MOMA, The Museum of Modern Art, NY/ Jornal Público (Ed.), 350 Obras do Museum of Modern Art 

New York, Moma Hightlights, The Museum of Modern Art, NY/ Jornal Público,Lisboa, 2004, p.129. 

NEO-PLASTICISMO- Piet Mondrian (1872-1944) cria o termo neoplasticismo (1920), que significava 

“uma nova imagem do mundo” e que foi adoptado pelo teósofo Schoenmaekers. Tratou-se de um 

movimento na Arquitectura e Pintura no seguimento da plástica pura vinda do Cubismo e que assentava 

na exclusividade da utilização do ângulo recto em posição horizontal/vertical, e apenas no uso das 

cores primárias (vermelho, amarelo, azul) no seu estado menos saturado (artificial), assim como o 

branco e o preto (inexistentes na Natureza, sendo o primeiro presença total e o segundo ausência total 

de luz). Influenciado pela pesquisa de desconstrução do cubismo, aos poucos, foi aprofundando um 

radicalismo matemático - pitagórico em busca das estruturas mínimas da imagem, que no seu entender, 

eram apenas linhas verticais e horizontais e também as cores primárias, além de preto, branco e cinza. 

Para Mondrian, todas as imagens são uma simples combinação desses elementos. Mondrian procurava 

a tangibilidade do “Absoluto da Verdade Universal pela forma ideal” e é pela arte abstracta geométrica 

que a concretiza, nomeadamente na revista editada pelo movimento De Stijl tendo como seguidor o 

arquitecto Teo van Doesburg. O seu estilo reducionista continua a inspirar a arte, a moda e a 

publicidade. Embora Mondrian não tenha sido um artista comercial, é considerado o pai do Design da 

publicidade devido ao contínuo uso do seu estilo em grelha como estrutura básica no Design Gráfico. 

Bibliografia: SILVA, JHPais da e Margarida Calado, Dicionário de Termos de Arte e Arquitectura, Presença, 2005, 

p. 225 e Piet Mondrian- http://www.eco.ufrj.br/epos/tema/mondrian.htm 

PREENCHIDO POR: Ana Sofia da Costa Pessoa Sarmento de Matos 

DATA: Junho de 2005 
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