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Resumo 

 

No presente estudo analisam-se as participações portuguesas nas Exposições 

Universais na perspetiva do design de equipamento. No âmbito deste estudo 

investigaram-se as áreas do design tridimensional, os projetos de espaços interiores e 

equipamentos, os produtos industriais e elaborou-se um mapa das representações 

oficiais. O conjunto das Exposições Universais realizadas entre 1851 e 2010 em que 

Portugal participa são estudadas, destancado-se os principais protagonistas e entidades 

que estiveram envolvidos, bem como os contextos históricos que as sustentaram. 

As Exposições Universais foram classificadas como tal a partir de 1928, de acordo com 

o regulamento estabelecido pelo Bureau International des Expositions, sendo que, esta 

classificação, serviu de base para os eventos em que Portugal participou. Porém, 

também se analisou algumas das Exposições anteriores a esta data. As Exposições 

Universais, atualmente realizadas a cada dois anos em diferentes partes do mundo, 

traduzem-se em operações de propaganda nacional, onde cada nação mostra ao exterior 

o desenvolvimento dos seus produtos e da sua cultura. Fora do critério das Exposições 

Internacionais foram incluídas algumas Exposições Nacionais pela importância que 

tiveram. 

Esta investigação tem como objetivo compreender a evolução das estratégias presentes 

nas diferentes edições face à criação de uma identidade através do design, com 

particular destaque para o contributo que o design tridimensional oferece para a 

construção da mesma. O design, para além de contribuir para as Exposições, também 

usufrui dessas participações, adquirindo reconhecimento no exterior, abrindo novos 

horizontes para os profissionais da área e também permite uma evolução desta 

disciplina.  

Assim, este estudo permitiu concluir que existe um caminho paralelo entre as 

representações oficiais e o design nacional, construindo, assim, uma outra visão da 

evolução desta disciplina.  

Palavras-chave: Exposições Universais, Design de Equipamento, Design Português, 

Pavilhão de Portugal, Identidade. 

  



 

ii 
 

Abstract 

 

In the present study we analyze the Portuguese participations at the World’s 

Fairs in the perspective of the 3-D Design. In the extent of this study we investigated the 

areas of 3-D design, interior design spaces and equipment projects, industrial products 

and elaborated a map of the official representations. All the World’s Fairs held between 

1851 and 2010 in which Portugal participated are studied, highlighting the main 

protagonists and entities who were involved as well as the historical contexts that 

sustained them.  

The World’s Fairs were classified as such from 1928, according to the regulations 

issued by the Bureau International des Expositions, and this classification provides the 

basis for the events in which Portugal participated. However, we also analyzed some of 

the exhibits prior to this date. The World’s Fairs held every five years in different parts 

of the world are transformed in national advertising operations, where each nation 

shows the development of their products and their culture. Outside the criteria of 

International Exhibitions we have included some National Exhibitions by the 

importance they had.  

This research aims to understand the evolution of the strategies present in the different 

editions related to the creation of an identity through design, with particular emphasis 

on the contribution that the 3-D design provides for its development. In addition to 

contributing to the Exhibition, Design itself also takes advantage of those participations, 

acquiring recognition abroad, opening new horizons for professionals and also allowing 

an evolution of this discipline. 

Therefore, with this investigation we can conclude that it is possible to establish a 

parallel path between the official representations and the national Design, building 

another view of the evolution of this discipline. 

 

Key Words: Universal Exhibitions, 3-D Design, Portuguese Design, Portugal Pavilion, 

Identity.  
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Introdução 

 

A presente dissertação tem como principal objetivo identificar as relações que 

existem entre o design português e as Exposições Universais. Para isso, foi elaborado 

um mapa destes acontecimentos, desde 1851 até 2010, onde se analisou os certames em 

que Portugal se fez representar, para assim se conseguir estruturar e analisar o 

surgimento do design nacional. Neste estudo o grande foco são as Exposições 

Universais, embora se refiram algumas exposições nacionais que colaboraram para a 

construção da imagem portuguesa nos eventos internacionais, como por exemplo: a 

Exposição Industrial Portugueza, de 1888, que serviu de preparação para o certame de 

1889, em Paris; a Grande Exposição Industrial Portuguesa, de 1932, realizada pelo 

governo de Oliveira Salazar, onde se promovia a indústria nacional; a I Exposição 

Colonial Portuguesa, de 1934, onde se mostrou as riquezas coloniais, tendo como 

matriz a Exposição Colonial de Paris, de 1931; e a Exposição do Mundo Português, de 

1940, onde se representou a cultura, as regiões, as atividades económicas e as colónias 

portuguesas, é de referir que até esta data nunca nenhum país tinha realizado uma 

exposição de caráter histórico. Assim, esta investigação analisa, numa outra perspetiva, 

a evolução do design através destes eventos internacionais. É de referir que não foram 

considerados outros eventos que pudessem alinhar com estes objetivos, como por 

exemplo, os casos das exposições realizadas pelo ICEP e pela Europalia. Com este 

panorama abrangente conseguiu-se entender o que foram estas mostras a nível do 

alcance internacional, assim como, a repercussão que Portugal teve no exterior através 

da sua participação. A informação referente às participações portuguesas nas 

Exposições Universais é escassa e para realizar o quadro de representações foi 

necessário analisar periódicos da época (como por exemplo, o jornal O Occidente, o 

Atheneu, A Revolução de Setembro, o Commercio do Porto, o Jornal do Commercio e 

das Colónias, entre outros) assim como monografias e teses de Mestrado e 

Doutoramento que abordam o tema das exposições e do design nacional, onde se 

destacam autores como Paul Greenhalgh, John Allwood, Maria Helena Souto, Rui 

Afonso Santos, Margarida Acciaiuoli, Victor Almeida, Sandra Pesavento, Victor 

Manaças, Carla Castanheta, José Augusto-França e Paulo Parra.  
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Este trabalho está dividido em seis capítulos: os primeiros cinco são referentes às 

Exposições Universais e nacionais e o sexto capítulo à evolução do design em Portugal. 

Decidiu-se dividir o tema das Exposições em cinco capítulos devido às alterações 

económicas, políticas e sociais que vão sucedendo ao longo dos três séculos estudados. 

Em cada um destes capítulos, para além da análise feita às Exposições Universais e 

nacionais, existirá um subcapítulo intitulado “Protagonistas” onde será feita uma sucinta 

biografia de alguns dos nomes significativos, que estiveram envolvidos na 

representação nacional, no âmbito do design nacional. Serão também analisadas, num 

outro subcapítulo, algumas das entidades que foram responsáveis pela representação 

nacional nas Exposições Universais. A realização do capítulo 6, referente à evolução do 

design nacional, surgiu devido à necessidade de encontrar as relações existentes entre o 

design português e as Exposições Internacionais.  

O primeiro capítulo aborda as Exposições Universais e nacionais decorridas ao 

longo do século XIX. Foi na segunda metade do século XIX que foram inaugurados 

estes certames, mais propriamente em 1851, em Londres. Numa época em que o aspeto 

da internacionalização ou universalização estava cada vez mais presente, o Príncipe 

Alberto de Inglaterra, no seu discurso de abertura da Exposição Internacional de 

Londres, refere que “as criações da arte e da indústria não são privilégios de uma 

nação, pertencem ao mundo inteiro: a exposição (Londres, 1851) deve, portanto, ser 

internacional”.
1
  

Desde a antiguidade, onde os grandes centros de trocas e vendas de produtos 

estavam localizados, que os atos de mostrar e vender produtos e mercadorias estavam 

presentes. Para além disso, eram também oportunidades de troca de conhecimentos e 

aprendizagem. Assim, com a evolução da indústria, das comunicações e dos transportes 

surgem as exposições. Inicialmente de carácter local, passando a regional, nacional e, 

posteriormente, internacional.  

Para que uma Exposição Internacional ou Universal se realize é necessário, a 

participação, além do país anfitrião, de diversas outras nações. A internacionalização do 

acontecimento será maior dependendo do número de países que participem e da 

quantidade dos objetos expostos.  

                                                           
1
 FERREIRA, António M. – World Expo’s: O que vale um tema. In VILLALOBOS, Bárbara; 

MOREIRA, Luís (Orgs.) –  EXPO’98: a exposição mundial de Lisboa – arquitectura. Lisboa: Blau, 

1998, pág. 9. 
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Nas primeiras realizações eram, sobretudo, as nações com mais alto grau de 

industrialização e avanço económico que competiam entre si, enquanto que as que se 

encontravam em condições mais precárias, muitas vezes as colónias dos países mais 

desenvolvidos, entravam com o aspeto exótico da mostra. Porém, como refere Sandra 

Pesavento, apesar de todas as diferenças, todos os países desejavam fazer-se representar 

no evento: 

«O mundo pois se mobiliza para um encontro universal em nome do progresso e 

da concórdia entre os povos, da instrução e do divertimento, das trocas comerciais 

e da exibição de novidades, etc., etc.»
2
 

«Assim, a exposição procura transmitir valores e idéias, como a solidariedade 

entre as nações e a harmonia entre as classes, a crença no progresso ilimitado e a 

confiança nas potencialidades do homem no controle da natureza, a fé nas virtudes 

da razão e no caráter positivo das máquinas, etc. etc. Por outro lado, a exposição 

busca ocultar a exploração do homem pelo homem, a concorrência imperialista 

entre as nações e o processo de submissão do trabalhador à máquina.»
3
 

Ao longo da presente dissertação veremos que no decorrer das diferentes edições 

das exposições universais vários fatores se foram alterando. Ou seja, enquanto que nas 

primeiras Exposições o fator mais importante era mostrar a situação económica, mais 

tarde foi o carácter informativo que mais se destacou.  

«Uma exposição internacional não é uma feira comercial, nem uma mostra dos 

últimos sucessos da indústria e da tecnologia, nem um fun-park. É também isso, 

mas no contexto de uma exposição internacional, as mensagens setoriais 

dissolvem-se, ou integram-se, numa ordem superior de interesses, os que ressaltam 

da exaltação da atividade humana. Porque à idéia das exposições subjaz uma 

sensibilidade ecumênica e cultural, a de um encontro que redunda em troca de 

experiências, por isso mesmo festa, por isso mesmo obra de informação e 

cultura.»
4 

Por conseguinte, as Exposições Universais surgem como eventos que ensinam, 

mostram, vendem, trocam, geram produtos, conhecimentos e ideias. 

«Ainda e sempre, trata-se de mostrar, de dar a conhecer, de apresentar e 

representar, isto é, de comunicar. E é no plano da public awareness (conhecimento 

público) hoje o futuro desses acontecimentos únicos que são as exposições».
5
 

                                                           
2
 PESAVENTO, Sandra Jatahy. Exposições Universais – Espectáculos da modernidade do Século XIX. 

São Paulo: HUCITEC, 1997, pág. 13. 
3
 IDEM, pág. 44. 

4
 FERREIRA, António M., op. cit., pág. 9. 

5
 IDEM, pág. 11. 
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No primeiro capítulo são analisadas, como já foi referido, as Exposições 

Universais decorridas na segunda metade do século XIX, em que Portugal participou, 

sendo elas: Londres (1851, 1862), Paris (1855, 1878 e 1889), Porto (1865), Viena 

(1873), Filadélfia (1876), Antuérpia (1885) e a exposição nacional realizada em Lisboa, 

em 1888. É também de destacar que estes eventos não eram novidade para Portugal. No 

século XVIII, a cargo do Marquês de Pombal, foram realizadas, em 1775 e 1776, 

exposições de caráter nacional, com o objetivo de promover as artes, indústrias e o 

comércio nacional. O século XIX ficou marcado pela Exposição Internacional do Porto, 

em 1865, sendo a primeira deste âmbito a ser realizada no nosso país e na Península 

Ibérica. Foi inaugurado, na cidade invicta, o Palácio de Cristal
6
, edifício que devido às 

inovações de arquitetura se revelou de enorme importância no panorama nacional. O 

principal protagonista deste período foi Rafael Bordalo Pinheiro que se destacou na 

Exposição Internacional de Paris, de 1889, com os seus projetos de decoração interior 

do Pavilhão Português. Em 1886, Rafael Bordalo Pinheiro, começou a desenvolver 

projetos no campo da cerâmica e azulejaria, na sua Fábrica das Caldas da Rainha, sendo 

esses trabalhos, na perspectiva de Maria Helena Souto, “que o colocaram numa 

situação privilegiada como pioneiro da História do Design em Portugal”
7
. 

A primeira Exposição Universal foi, sem dúvida, um marco significativo na 

história do design, isto porque, para além de ser a primeira que reuniu e exibiu produtos 

de vários países do mundo, deu também a conhecer aos europeus os produtos que os 

americanos andavam a produzir. Esta exposição, ao apresentar produtos industriais, 

artísticos e artesanais, foi também um dos pontos de partida para as posições de William 

Morris (1834-1896) contra a indústria, levando-o, assim, à criação do movimento Arts 

and Crafts.  

O segundo capítulo aborda as exposições que decorreram entre 1900 e 1931. 

Neste período Portugal viu nascer a República de 5 de Outubro de 1910, que pôs fim à 

monarquia constitucional, e assistiu ao movimento militar de 28 de Maio de 1926 que, 

em 1933, deu lugar ao regime do Estado Novo, ditadura que governaria Portugal até ao 

25 de Abril de 1974. Por outro lado, este período também ficou marcado pela abertura 

dos concursos de elaboração do projeto do Pavilhão de Portugal para as Exposições 

                                                           
6
 SANTOS, José C. – O Palácio de Cristal e a Arquitectura do Ferro no Porto em Meados do Séc. 

XIX. Porto: Fundação Engenheiro António de Almeida, 1989. 
7
 SOUTO, Maria Helena – História do Design em Portugal I – Reflexões. Edições IADE, pág. 57. 
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Universais. Como veremos mais à frente, durante o século XIX eram arquitetos 

internacionais que projetavam o nosso pavilhão. A participação do nosso país nos 

eventos realizados nas primeiras décadas do século XX não foi tão assídua como no 

século anterior. O capítulo 2 analisa as Exposições de Paris (1900, 1925, 1931), Rio de 

Janeiro (1922), Sevilha e Barcelona (1929) e Antuérpia (1930). É importante referir que 

com a I Guerra Mundial o movimento das Exposições ficou paralisado, pelo menos na 

Europa. Porém, com o término deste conflito veio a revitalização das Exposições 

Internacionais, cujo objetivo era uma rápida recuperação económica. Neste período da 

História de Portugal, em que a cultura política portuguesa é mais uma vez marcada pelo 

regeneracionismo
8
, o esforço da representação do estado português nas Exposições 

Internacionais visava o ressurgimento económico.  

Quando encerrou o concurso do Pavilhão Português para a Exposição 

Internacional de Paris, de 1900, dois projetos destacaram-se: o primeiro, e vencedor, do 

arquiteto Ventura Terra e o segundo de Raul Lino. Apesar de Raul Lino não ter sido o 

grande vencedor, este seu projeto ficou sempre como um marco na mudança da 

linguagem arquitetónica do início do século XX. Raul Lino, com formação inglesa e 

alemã, trouxe para Portugal novas soluções, criou novos espaços comerciais, mobiliário, 

tapeçarias, interiores, sempre com a ambição de fazer a arte total. É considerado um dos 

pioneiros do design português.  

A Exposição de 1900 ditou o fecho das Exposições Universais Industriais, sendo 

que os certames que se seguiram tornaram-se Exposições Universais Globais. Este foi 

um período que começou a dar mais importância às colónias, sendo que em algumas das 

Exposições realizadas o tema principal é o colonialismo, como por exemplo, a 

Exposição de Antuérpia de 1930 e a de Paris, em 1931.  

No pós-guerra toda a Europa vivia um clima de grande otimismo, em França 

culmina o estilo Art Deco, na Exposição de Artes Decorativas de 1925. Embora 

                                                           
8
 Como Robison defende, pelo menos até ao 25 de Abril de 1974, a cultura política portuguesa 

caraterizava-se por três “ismos” interligados: Sebastianismos, Regeneracionismo e Situacionismo. "(...) 

regeneration signifies the ousting of decadence, the demolition of political and socio-economic structures 

that have outlived their usefulness; and the feeling that the nation must cease living in the past and be 

mysteriously reborn so that a collective effort can be launched in an atmosphere of optimist determination 

that will both put the country in the forefront of "modernity" and recover for it the glories of times past." 

In ROBISSON, R. A. H. – Contemporary Portugal, A History. London, Boston, Sydney: George Allen 

& Unwin, 1979, pág.33. 
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Portugal não tenha participado oficialmente, decidiu-se referir este certame, uma vez 

que muitos artistas nacionais visitaram a Exposição francesa, trazendo para Portugal o 

gosto de praticar o estilo Art Deco. Temos o exemplo de Franz Torka que projetou 

espaços públicos e privados com elementos Art Deco e também um dos casos mais 

importantes de conceção de ambientes domésticos da década de 1930 – a Casa de 

Serralves, projeto de arquitetura de Marques da Silva que conta com mobiliário e 

interiores de Ruhlmann e Porteneuve, resultado da visita do Conde de Vizela à referida 

exposição. 

Os pavilhões nacionais foram sempre alvo de grandes elogios por parte dos 

visitantes. Porém, nas exposições de 1922 e 1929, com os projetos dos irmãos Rebelo 

de Andrade, o uso do estilo historicista é de novo muito notável. Quando em 1931 o 

projeto vencedor é da autoria do arquiteto Raul Lino assiste-se a uma mudança de 

linguagem, e é percetível o reconhecimento de uma imagem portuguesa no pavilhão.  

O capítulo 3 aborda as Exposições Internacionais e nacionais do período do 

Estado Novo. Este período é objeto de estudo para vários historiadores de arte e design, 

como por exemplo Margarida Acciaiuoli e Rui Afonso Santos. Segundo Margarida 

Acciaiuoli, neste período procurou-se recuperar o património histórico para permitir 

uma integração do presente, como um efeito de um passado glorioso, investindo-se na 

recuperação dos símbolos que assinalaram a época da formação da nação. A autora 

analisa as exposições decorrentes entre 1934 a 1940 e tenta mostrar como os valores do 

regime foram traduzidos em imagens através da arquitetura, da escultura e da pintura. 

Assim, fornecendo as imagens que interessavam ao regime, a arte saiu beneficiada, 

numa autêntica “aliança entre o Estado e a Arte”
9
. 

Rui Afonso Santos, na sua dissertação de Mestrado, também toma como objeto de 

estudo as Exposições, com o fim de “investigar a participação nacional no movimento 

do gosto – das Artes Decorativas dos anos 20 e 30 – em produção e consumo, tema 

pouco conhecido da cultura e da sociedade portuguesa”.
10

 Tal como Margarida 

Acciaiuoli, o autor apresenta-nos neste trabalho uma análise da arquitetura dos 

pavilhões e stands, caracterizando-a e apontado a relação do Estado com a produção 

                                                           
9
 Expressão de António Ferro citada em ACCIAIUOLI, Margarida – Exposições do Estado Novo (1934-

1940). Lisboa, Livros Horizonte, 1998, pág. 26. 
10

 SANTOS, Rui Afonso – O design e a decoração em Portugal: exposições e feiras. Tese de Mestrado 

em História de Arte Contemporânea. Universidade Nova de Lisboa, 1994, vol.1, pág.1. 
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artística. Para além disso, faz uma análise da decoração com o objetivo de avaliar a sua 

funcionalidade.  

O período estudado neste capítulo coincide com os dez anos de consolidação do 

regime ditatorial de Salazar. Para muitos dos agentes sociais portugueses era importante 

para o país fazer-se representar nas Exposições Internacionais, isto porque servia de 

estratégia para a solução de alguns problemas nacionais. O regime ditatorial de Salazar 

pretendia o ressurgimento nacional económico e para isso, apostou na industrialização e 

na colocação dos produtos nacionais nos mercados internacionais. O império colonial 

também foi considerado útil para este ressurgimento, apostando-se, assim, em transmitir 

uma imagem de Portugal como potência colonizadora. Em 1933 o governo criou um 

importante instrumento que consolidou as representações nacionais no estrangeiro: o 

Secretariado da Propaganda Nacional (SPN, adotando a designação SNI, em 1945, neste 

trabalho será sempre usado o acrónimo SNI). O primeiro diretor foi António Ferro, que 

defendia um ideário que expressava a identidade da cultura portuguesa. Ficou 

encarregue de organizar as Exposições Internacionais e nacionais analisadas neste 

capítulo. Nos anos em que dirigiu o SNI, António Ferro marcou significamente uma 

época de desenvolvimento cultural. É importante referir que um dos antecedentes do 

design português no âmbito do projeto de exposições foi o trabalho realizado por um 

grupo de “artistas decoradores” que, em colaboração com António Ferro, 

“modernizaram” as Exposições Internacionais referidas no capítulo 3. O auge do Estado 

Novo ficou marcado pela Exposição do Mundo Português de 1940, que comemorava o 

duplo centenário da Fundação da Nacionalidade e da Restauração da Independência.  

No capítulo 4 serão estudadas as Exposições realizadas de 1958 até 1998. Neste 

período, sobretudo marcado pelo fim da ditadura Salazarista, Portugal não demonstrou 

muita vontade em fazer-se representar nestes eventos. Após a Exposição do Mundo 

Português, de 1940, só voltaríamos a participar nas Exposições Universais em 1958. 

Este certame, realizado em Bruxelas, foi o primeiro a ser realizado após o conflito da 2ª 

Guerra Mundial. A representação portuguesa na Exposição Internacional de Bruxelas 

foi um momento de passagem em que surge uma nova geração de “decoradores” 

(definição atribuída, na época, pela revista Arquitectura) e de artistas plásticos. Desta 

geração fazem parte nomes como Frederico George, sendo o mentor de muitos que 

constituíram a primeira geração portuguesa de designers, Daciano da Costa, António 

Garcia, entre outros. Os designers referidos foram os responsáveis pela representação 
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nacional na Exposição de Osaka, em 1970, ficando encarregues, para além do projeto de 

conceção do pavilhão, do design de ambientes e de equipamento. Nas Exposições de 

1985 e 1992, realizadas em Tsukuba e Sevilha, sucessivamente, o concurso para a 

elaboração do pavilhão nacional não foi tornado público, sendo o Ministério dos 

Negócios Estrangeiros que ficou encarregue de contratar os arquitetos. O final do século 

ficou marcado pela realização da Exposição Internacional de Lisboa (EXPO’98), em 

Lisboa. Este evento, para além de ter reunido grandes nomes da arquitetura e do design 

a nível nacional e internacional, foi um contributo útil para a cidade e para o país. O 

objetivo principal da EXPO’98 era restruturar uma área poluída e degradada e projetar 

um espaço que se mantivesse após o encerramento do evento, coisa que não acontecia 

com a maioria das Exposições. Houve pavilhões que ficaram no local, hoje designado 

como Parque das Nações, e outros foram desmontados e edificados em outros locais. A 

EXPO’98 tinha como tema “Os Oceanos”, pretendendo sensibilizar os visitantes para a 

importância da preservação da natureza e dos oceanos. 

No último capítulo referente às Exposições Universais são analisadas o período 

referente ao século XXI. O ponto central destes certames é o tema da Sustentabilidade e 

a preocupação de que o uso excessivo da tecnologia possa trazer graves consequências 

ao meio ambiente. Serão abordadas as Exposições de Hannover (2000), Aichi (2005), 

Zaragoza (2008) e Shangai (2010). A representação de Portugal nos eventos do século 

XXI ficou, sobretudo, marcada pelo uso da cortiça, demonstrando ao mundo que somos 

o maior produtor mundial deste material. 

O último capítulo faz uma análise à evolução do design português, referindo-se o 

percurso dos principais protagonistas, as primeiras empresas que trabalharam com 

designers e a institucionalização do ensino do design em Portugal. Este capítulo surge 

para se entender a ligação existente entre o design e as Exposições Internacionais.  

Com esta análise pretende-se estabelecer as relações existentes entre as representações 

portuguesas nas Exposições Universais e o design nacional. Tentando-se perceber qual 

foi o contributo do design para a construção de uma imagem nacional no exterior e 

quais foram as repercussões. 

 



 

9 
 

1 – Século XIX – 1851-1889   

 

O presente capítulo apresenta uma análise às Exposições Universais e nacionais 

realizadas na segunda metade do século XIX. Antes de falarmos nos certames iremos 

fazer uma breve análise sobre a situação económica, tecnológica e industrial a nível 

nacional e mundial. Relativamente ao processo industrial do século XIX em Portugal é 

possível definir-se em duas fases: a primeira, ligada aos efeitos da Revolução Industrial 

e a segunda ao aumento do nível tecnológico na indústria (como por exemplo, 

mobiliário, metalúrgica, têxteis, vidro e cerâmica) e pela criação de novos ofícios.
11

 

Torna-se difícil caracterizar, do ponto de vista da dinâmica económica, o período que 

decorre entre os anos 70 do século XIX e a I Guerra Mundial porque, se por um lado, 

foi a época em que se consolidou definitivamente na Europa continental e na América 

do Norte a Revolução Industrial, iniciada na Grã-Bretanha por inícios do século XIX, 

por outro, assistiu-se a uma profunda depressão económica, após a qual as relações 

económicas e políticas entre as nações se foram vendo submetidas à tensão de uma 

disputa feroz pelos recursos, capitais e mercados que pareciam escassos. 

Para a história económica atual, a Revolução Industrial não é um conceito que se 

vincule exclusivamente à aparição dos inventos e inovações tecnológicas que deram 

lugar à mecanização dos processos industriais e ao sistema de fabrico, mas antes uma 

etapa de um processo de crescimento económico mantido a longo prazo, pelo que, em 

algumas sociedades, começaram a superar-se as limitações técnicas e institucionais, que 

mantinham taxas de crescimento do rendimento per capita em torno de 0,5% e nunca 

superiores a 1%.  

Está demonstrado que para superar esta barreira no século XIX, houve 

necessidade de se operarem transformações profundas nas formas de produção (agrícola 

e industrial), comercialização, distribuição de rendimentos, hábitos de consumo e nas 

instituições e mentalidades sociais, acabando por se formar novas sociedades, diferentes 

das existentes antes do século XIX. E, aceite que todos os países que superaram as taxas 

tradicionais de crescimento económico o conseguiram, sobretudo, graças às elevadas 

taxas do sector industrial e à transferência de recursos produtivos para o mesmo, 

justifica-se associar todas essas transformações ao já chamado conceito de Revolução 

Industrial. O processo começou independentemente na Grã-Bretanha no século XVIII e 

                                                           
11

 PARRA, Paulo – Ícones do Design: Colecção Paulo Parra. Almada: Casa da Cerca, 2003. 
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de uma forma que apenas pode ser explicada pela sua própria evolução histórica. De tal 

modo que em 1870 era a Grã-Bretanha quase a única (haveria que incluir igualmente a 

Bélgica) cultura material a que hoje poderíamos chamar «industrial».
12

 

Em 1851 inicia-se, com Saldanha (1790 – 1876) e António Maria de Fontes 

Pereira de Melo (1819 – 1887), uma nova época para Portugal, caracterizada por uma 

maior estabilidade política e por um progresso material, em torno do qual se realizarão 

os equilíbrios sociais necessários à manutenção do regime político. Embora Fontes 

Pereira de Melo não tenha participado no golpe militar chefiado por Saldanha, coube-

lhe a ação dinamizadora do desenvolvimento da Regeneração, também designada por 

«fontismo». Foi ministro do primeiro governo regenerador, que se manteve de 1851 a 

1856, retomando a ação pública em 1859-1860. Foi o primeiro executor do Ministério 

das Obras Públicas, Comércio e Indústria, criado por Decreto de 30 de Agosto de 1852. 

A sua equipa governamental procurou solucionar algumas das questões mais prementes 

do seu tempo, tendo assim promovido e facilitado a promoção de pessoas e bens e, 

simultaneamente, dinamizando o mercado. O lançamento das primeiras vias férreas, a 

abertura e reparação de estradas e a instalação de telegrafia elétrica constituem marcos 

relevantes na expansão e no desenvolvimento dos transportes e comunicações em 

Portugal. O fomento económico é a principal marca desta época. Pela ação de Fontes 

Pereira de Melo, desenvolve-se uma política de melhoramentos materiais que conduz o 

país à entrada na era do capitalismo. 

A vida cultural na segunda metade do século XIX é marcada pela liberdade de 

expressão, que favorece a proliferação da imprensa. Desenvolve-se o gosto pela leitura e 

pelo debate de ideias, bem como pela divulgação de conhecimentos científicos e 

técnicos, úteis ao cidadão comum. 

O período entendido entre 1870 e 1890 ficou assinalado pelo aumento de 

interesse do continente europeu pelo africano onde os vários Estados com territórios 

coloniais pretendiam aproveitar fontes de riquezas inexploradas e a oferta de mercados 

mais amplos para o seu comércio, estimulado pelo aumento da produção da indústria 

mecânica. Portugal encontra-se, então, em posição difícil para poder competir com os 

ditames da ocupação efetiva. Após um período de estabilidade governativa e de paz 

social, iniciado com a Regeneração, defrontava-se, nos finais da década de 60 com os 

primeiros sinais de uma grave crise financeira, que obrigava a interromper as 

                                                           
12

 MATTOSO, José (coord.) – História de Portugal: O Liberalismo, Vol. V. Lisboa: Editorial 

Estampa,1998, pág. 129. 
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campanhas coloniais em África, marcadas pelos últimos desastres ocorridos em 

Moçambique e em Angola.
13

 

O presente capítulo encontra-se dividido em quatro subcapítulos: no primeiro 

irão ser analisadas as Exposições Universais, decorridas entre 1851 e 1889, em que 

Portugal participou (1851 e 1862, Londres; 1855, 1867, 1878, 1889 Paris; 1865, Porto; 

1873, Viena e 1876, Filadélfia); no segundo subcapítulo abordar-se-á a exposição 

nacional, realizada em Lisboa, em 1888; de seguida traçar-se-á o percurso profissional 

de Rafael Bordalo Pinheiro, um dos protagonistas do desenvolvimento da imagem das 

Exposições Universais; e por fim far-se-á uma breve análise às entidades que estiveram 

envolvidas na representação portuguesa ao longo da segunda metade do século XIX. 
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1.1. – Exposições Universais 

Londres, 1851 

Em 1851 surge a primeira Exposição Universal, Great Exhibition of the Works 

of Industry of all Nations realizada em Londres, Inglaterra. Naquele período Inglaterra 

era o país mais desenvolvido industrialmente, para além, de como já referido, ter sido o 

pioneiro da Revolução Industrial. O certame, que teve como Comissários Régios Henry 

Cole (1808-1882) e D. Wyatt (1828-1887),  acolheu 25 países e 15 colónias inglesas. O 

sítio escolhido para edificar o Crystal Palace, pavilhão projetado pelo arquiteto de 

estufas Joseph Paxton (1803-1865), foi o Hyde Park.  

 

 

A participação portuguesa estava representada no repartimento Nº5, lado a lado com a 

Espanha, tendo exposto cerca de 160 expositores. A entidade responsável pelo processo 

da representação portuguesa foi a Sociedade Promotora de Indústria Nacional. A 

comissão portuguesa para a Exposição foi nomeada por decreto a 2 de Dezembro de 

1850, abrindo-se o prazo de habilitações até ao dia 31 de Janeiro do ano seguinte.
14

 

Nos textos que A.J. de Figueiredo (1807 – 1857) escreveu em O Atheneu é notória a 

preocupação com a representação de Portugal, considerando que o melhor seria: 

“abstermo-nos de alli concorrermos; porque bem certos estavamos de que, 

nem com o que tinhamos em casa, nem com o que era possível aprontar em 

                                                           
14

 SOUTO, Maria Helena – Portugal nas Exposições Universais 1851 – 1900. Lisboa: Edições Colibri, 

2011, pág. 44. 

Figura 1 – Crystal Palace, 1851, Joseph Paxton. 

 

l 

 

http://estoriasdahistoria12.blogspot.pt/2013/09/18-de-setembro-de-1865-inauguracao-do.html
http://estoriasdahistoria12.blogspot.pt/2013/09/18-de-setembro-de-1865-inauguracao-do.html
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tão curto prazo, nos podiamos habilitar a competir airosamente com 

industrias muito mais adiantadas que a nossa, e que, ha perto de um anno, 

se estavam preperado [sic] para este grande concurso.”
15

  

 

Opinião idêntica é emitida pelo redator de A Revolução de Setembro, que defende que 

“se os fabricantes não tiverem tempo de os seus produtos melhor é não os mandarem do 

que irmos expor-nos a uma vergonha”
16

. 

Uma vez encerrada a Exposição o balanço que é feito da participação portuguesa é 

bastante positivo. Como é relevado por alguns jornais da época, Portugal arrecadou 15 

medalhas e 35 menções honrosas. No “fim de festa”, depois do relatório que o 

Comissário Régio de Portugal Sebastião José Ribeiro de Sá (1822 – 1865), envia ao 

governo, fica apenas a recordação de uma participação meritória do nosso país.
17

 A 

participação do nosso país neste certame promoveu trocas culturais que beneficiaram o 

desenvolvimento das artes e que viria a impulsionar a educação para o design. 

No final da Exposição, especula-se sobre o futuro do Crystal Palace e, em 1854, é 

desmantelado e erigido em Sydenham, passados 82 anos foi parcialmente destruído pelo 

fogo. 

 

1855, Paris 

Passados quatro anos foi a vez de a França conceber a Exposition Universelle 

des produits de l`Agriculture, de l`industrie et des Beaux-Arts de 1855. O país francês 

estava sob o recém-reinado do Imperador Napoleão III e por decreto imperial de 8 de 

Março de 1853 foi determinado a realização da segunda Exposição Universal e a 

primeira em França. Num ambiente em que se pretendia festejar a paz
18

, o projeto da 

exposição incorporava a produção artística, aspeto plenamente novo, onde se 

evidenciava a ligação existente entre a arte e a indústria. O local escolhido foi o Champ-

Élysées, com uma área de 16 hectares, e o pavilhão que se iria construir deveria superar 

o Crystal Palace de 1851. O Imperador Napoleão III abriu concurso público para o 

projeto do Palácio, mas rapidamente entendeu que o Palais de L`Industrie
19

, edificado 

                                                           
15

O Atheneu, nº62 (9.3.1851). 
16

A Revolução de Setembro (13.2.1851). 
17 SOUTO, Maria Helena. Op. cit., pág. 51. 
18

 A festejada paz quebra-se antes da inauguração devido à Guerra da Crimeia, que decorreu entre 1853 a 

1856, onde a França combateu. 
19

 O Palácio, de estilo neoclássico, foi projetado pelos engenheiros franceses Alexandre Barrault e Bridel. 
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pela empresa construtora inglesa York and Co., não era suficiente para albergar todo o 

certame , sendo necessário edificar a Galerie des Machines
20

. Para a exposição das artes 

plásticas um novo Palácio foi projetado, o Palais des Beaux-Arts, de estilo 

neorrenascentista projetado pelo arquiteto francês Victor Lefuel (1810 – 1880). 

A participação portuguesa não foi muito apreciável e devido à nossa rude indústria 

apenas foram expostos produtos naturais e artesanais.
21

 O sector que mais se destacou 

foi a produção vinícola, o mesmo não se poderá dizer do sector das Belas-Artes, que 

não obteve nenhuma classificação.  

Com todos os acrescentes feitos, a Exposição de 1855, patrocinada por investimentos 

privados, fechou com balanço negativo de 8 milhões de francos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1862, Londres 

Quando a Exposição Universal de 1851 encerrou, as entidades envolvidas 

começaram logo a idealizar a sua sucessora. O segundo certame de Londres era para ter 

ocorrido em 1861, para assinalar o décimo aniversário da sua bem-sucedida antecessora. 

Porém, os acontecimentos simultâneos em outros países (como, por exemplo, a Guerra 

da Independência Italiana em 1859 e a Guerra Civil Americana decorrida entre 1861 e 

1865) tornaram-se obstáculos para que esta fosse realizada no ano de 1861. A Rainha 

Victoria (1819-1901) a 14 de Fevereiro de 1861 nomeou a Comissão para a segunda 

Exposição Mundial de Indústria e Arte de Londres, de 1862. Este evento teve sempre 

                                                           
20

 O Palais de L`Industrie destinou-se a expor os produtos agrícolas e industriais, por sua vez, a Galerie 

des Machines  albergou quase toda a maquinaria. 
21

 Como por exemplo tecidos, loiças de barro e de pó de pedra, etc., num total de 441 expositores. 

Figura 2 – Palais de L`Industrie, projeto de Alexandre Barrault e Bridel. 
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muitas adversidades, sendo a principal a morte do príncipe Albert a 14 de Dezembro de 

1861, que para muitos foi o pai do conceito  Universal Exposition. 

Foi projetado um novo pavilhão e o Crystal Palace foi substituído pelo Palácio de 

Kensington, projeto do engenheiro Francis Fowke (1823-1865)
22

, que ocupava cerca de 

6,5 hectares e estava rodeado por jardins. Participaram 37 países, entre eles o Japão, que 

se estreava nestes eventos, os visitantes maravilharam-se com os produtos japoneses, 

tendo também influenciado o movimento Arts and Crafts
23

. 

Quanto à participação portuguesa, o nosso país continuava a destacar-se através dos 

vinhos, arrecadando 165 medalhas e 240 menções honrosas.
24

 

A Exposição Universal de 1862 foi a última realizada em Inglaterra. Os ingleses 

deixaram de se dedicar às Exposições Universais e começaram a especializar-se na 

museologia, com a criação de museus permanentes da ciência e da indústria. Depois 

desta exposição coube à França apoderar-se da iniciativa.
25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Palácio de Kensington, arquiteto Francis Fowke 
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 Francis Fowke foi engenheiro e arquiteto da equipa do Departamento do Governo para a Ciência e 

Arte. Em 1851 supervisionou a construção do Crystal Palace e, foi também, o secretário da secção 

britânica da Exposição Mundial de 1855 em Paris. 
23

 Foi um movimento estético fundado por John Ruskin e William Morris, surgido na Inglaterra na 

segunda metade do século XIX, que defendia o artesanato como alternativa à mecanização e à produção 

em massa. Fez frente aos avanços da indústria e pretendia imprimir em móveis e objetos o traço do 

artesão-artista, que mais tarde seria conhecido como designer. Apesar de durar pouco tempo influenciou o 

movimento francês Art Noveau. 
24

 SOUTO, Maria Helena. Op. cit., pág. 95. 
25

 SOUTO, Maria Helena. Op. cit., pág. 100. 



 

16 
 

1865, Porto 

O terceiro país a se aventurar  na conceção de uma Exposição Universal foi 

Portugal. Apesar de ter tido um grande sucesso, a maioria das pessoas pensa que 

Portugal só realizou uma Exposição Universal, a de Lisboa, em 1998. É difícil de 

imaginar como é que um país com uma situação económica que começava a dar os 

primeiros passos e com uma indústria ainda em fase de consolidação tenha conseguido 

organizar uma Feira Mundial. 

A 3 de Setembro de 1861, D Pedro V (1837-1861) lança a primeira pedra do que 

viria a ser o maior recinto expositivo do país – o Palacio de Crystal Portuense. O 

edifício, construído em plena Revolução Industrial em ferro, aço, vidro e granito, foi 

projetado pelo arquiteto inglês Thomas Dillen Jones, tendo o Crystal Palace londrino 

como modelo, e destinava-se a ser uma estrutura permanente. Foi um espaço muito 

importante para promover a arte e os artistas, teve também muita influência na 

arquitetura devido à utilização de novos materiais, nomeadamente o ferro e o aço. No 

dia 18 de Setembro de 1865 o Palacio de Crystal Portuense foi inaugurado pelo rei D. 

Luís I (1838-1889) assim como a Exposição Internacional Portuguesa. O evento foi 

organizado pela então Associação Industrial Portuense, que hoje em dia é a Associação 

Empresarial de Portugal (AEP). Contou com a participação de vários países, tais como 

o Brasil, França, Inglaterra, Rússia, Holanda, Japão, Estados Unidos, etc. 

Tal como aconteceu na Exposição londrina, de 1851, grande parte dos expositores 

nacionais eram oriundos das colónias. Apesar das críticas que se fizeram sobre o Palácio 

e da respetiva Exposição Universal, Ribeiro de Sá (1829-1904) escreveu para o 

Comércio do Porto: “Com a construção do Palácio de Crystal ficamos habilitados 

como nação de primeira ordem nos progressos sociaes”
26

 e ainda:  

 

“Os directores do Palácio de Crystal Portuense foram homens da sua 

epocha e da sua terra. Em vez de pleitar fidalguias archeologicas de côrte, 

pegaram em pedra, ferro e crystal, e cuidaram em levantar um d`esses 

magestosos templos modernos, que presentemente consagram ao trabalho 

as nações livres e civilisadas”.
27

  

 

                                                           
26

 Comércio do Porto (19/08/1864). 
27

 Comércio do Porto (14/09/1864). 
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Porém, o Palacio de Crystal Portuense não conseguiu atrair, em 1865, as mesmas 

multidões da Exposição londrina de 1851, não alcançando, por essa razão, o mesmo 

sucesso económico. Ambos os Palácios tiveram um final trágico, o londrino, como já 

referido, foi vítima de um incêndio e o portuense, devido à impossibilidade de 

preservação, foi substituído
28

, por ordem de Oliveira Salazar (1889-1970), por um 

recinto maior capaz de receber os Campeonatos da Europa e do Mundo de Hóquei em 

Patins, em 1952. O projeto dos jardins, que ainda hoje são os originais, e do parque 

ficou a cargo do jardineiro-paisagista alemão Emilio David (1839 – 1873).
29

  

Figura 4 - Palacio de Crystal Portuense, projetado pelo arquiteto Thomas Dillen Jones 

1867, Paris 

Apesar da Exposição de 1855 ter terminado com muitas dívidas, isso não inibiu  

os franceses de projetarem uma nova feira – Exposition Universelle d'Art et d'Industrie 

–, em 1867, para estimular a economia francesa numa época de crise.
30

 O Imperador 

Napoleão III nomeou como Commissaire Général o engenheiro e economista francês 

Frédéric Le Play (1806-1870), que propôs que fosse construído apenas um único 

edifício, o Grand Palais, no centro do Champ de Mars. O edifício foi projetado pelo 

arquiteto Leopold Hardy (1829-1894) e pelo engenheiro Jean-Baptiste-Sébastien Krantz 

(1817-1899), que contratou o jovem Gustave Eiffel (1832-1923). O Palácio, de forma 

oval, estava rodeado por uma série de alas radias que delimitavam os pavilhões 

nacionais, dando a ideia de “museu-mundo” e também representava a união dos povos. 

                                                           
28

 O Palácio de Cristal portuense foi demolido em 1951 para nele se construir o novo recinto projetado 

pelo arquiteto José Carlos Loureiro (n. 1925), o Pavilhão de Desportos, que em 1991 foi rebatizado em 

homenagem a Rosa Mota (n. 1958), uma das ilustres atletas portuenses. 
29 Catálogo oficial da Exposição Internacional do Porto em 1865, Porto, 1865, p. LXIV. 
30

 LOPES, Ana Patrícia Quaresma. Exposições Universais Oitocentistas. Prova final de Licenciatura em 

Arquitetura, Coimbra: FCTUC, 2007, pág. 45. 
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O Grand Palais era composto por uma sequência de sete galerias centrais, onde em 

cada uma delas estavam expostos objetos organizados hierarquicamente. No centro do 

edifício existia um jardim e um pequeno pavilhão onde estavam expostas moedas de 

vários países. As sete galerias concêntricas foram rasgadas por dezasseis corredores 

transversais onde se localizaram as trinta secções estrangeiras participantes, expondo os 

seus produtos de acordo com as galerias que intersectavam. Este esquema permitia que 

o visitante visse todos os produtos de um dado país percorrendo uma galeria transversal 

desde o centro até às periferias, podendo comparar produtos do mesmo tipo, 

provenientes de todo o mundo, ao circular numa das galerias concêntricas. Deste modo, 

circular numa galeria era, literalmente, dar a volta ao mundo.
31

 Para além da construção 

do Grand Palais, cada país participante projetou o seu próprio pavilhão nacional ao 

longo da Rue des Nations
32

.  

 

Figura 5 - Grand Palais, engenheiro Jean-Baptiste-Sébastien Krantz e arquiteto Leopold Hardy 

 

No caso português, o Pavilhão, de estilo decorativo neomanuelino, de autoria do 

arquiteto francês Rampin Mayor, pretendia transmitir uma imagem de luxo e exotismo, 

“associável aos tempos de glória do império português”
 33

. No interior do pavilhão 

encontravam-se expostos produtos agrícolas e coloniais. Segundo o Jornal do 

Commercio a mostra dos nossos produtos coloniais foi uma das mais significativas que 

levamos a Paris. Léon Plée referiu que: «as produções d`aquellas colonias são 

efectivamente tão variadas como numerosas. Portugal, habituado já ás exposições, 

soube escolher habilmente os seus especimes.», elogiou também a qualidade dos 

                                                           
31

 LOPES, Ana Patrícia Quaresma. Op. cit., pág. 51. 
32

 Foi em 1867 que nasceram os Pavilhões nacionais, e não mais se deixaram de construir, cada vez com 

maior representatividade. 
33

 SOUTO, Maria Helena. Op. cit., pág. 107. 
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produtos do sector agrícola: «É uma exposição agrícola e vinicola sem exemplo. Os 

milhos, arroz, sorgho, cafés, feijão, mandioca, cacau, canella de Goa, açafrão, as 

especiarias, e particularmente a canela (...) ostentam-se com magnificiencia no palacio 

Manuelino».
34

 

 

O pavilhão português mereceu os maiores elogios pela qualidade e quantidade dos 

produtos expostos. O mesmo não se poderá dizer da nossa representação na Galeria das 

Máquinas, o nosso sector agrícola continuava muito atrasado. 

Este certame, ao contrário do anterior, não terminou com prejuízo e incentivou o povo 

francês a continuar a repeti-lo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Pavilhão português, arquiteto Rampin 

Mayor. 

 

1873, Viena 

No século XIX houve apenas uma Exposição Mundial em território alemão, mais 

propriamente na cidade de Viena, a Kultur and Erziehung, em 1873. Depois de vários 

certames desta dimensão começou a perceber-se que a construção de um único pavilhão 

já não fazia sentido para expor tantos produtos. As entidades austríacas, cientes desta 

realidade, projetaram separadamente o Palácio da Indústria e as Galerias das 

Máquinas, da Agricultura e de Belas-Artes. O Palácio da Indústria, de autoria de Karl 

von Hasenauer (1833-1894) foi o maior dos quatro edifícios, ocupando a zona central 

do recinto, tornando-se, assim, no símbolo da Exposição Universal de Viena. A maioria 

dos países participantes optou, não por estruturas representativas das suas arquiteturas 

                                                           
34

Jornal do Commercio, N.º 4085, 15 de Maio (1867), pág.2. 
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nacionais, mas antes por “aquele que é designado por estilo suíço (chalés de 

madeira)”
35

. O nosso país também adotou esta solução e projetou um edifício pré-

fabricado em madeira, inspirado nas escolas primárias portuguesas, produzido por 

completo em Lisboa (nas oficinas dos Srs. Mardel & Magalhães) e posteriormente 

erguido em Viena. Enquadrava-se assim, numa prática de contenção de custos 

defendida pelo Comissário Régio português Fradesso da Silveira (1825-1875). O piso 

superior da escola primária serviu de alojamento aos trabalhadores responsáveis pela 

montagem e desmontagem do edifício, e no piso térreo foram expostos os objetos 

referentes ao Grupo 26.º, Educação, Ensino, Instrução, e ainda «no pavilhão de provas 

uma loja, destinada à venda de productos portuguezes»
36

. 

«(...)Fradesso da Silveira deu continuidade às suas intenções de levar 

Portugal à Exposição de Viena, também na qualidade de presidente da 

Associação Promotora da Indústria Fabril e, desta forma, tomando [a 

Associação] a posição que lhe competia, pelas suas relações com as 

fabricas do paiz, e pelas suas ligações internacionais,(...) instou pela 

representação de Portugal em Vienna, publicou programmas, distribuiu 

circulares, excitou os brios da classe industrial, solicitou a attenção do 

governo para os inconvenientes das abstenções, e teve a fortuna de ver 

attendidas as suas diligencias.
 37

» 

No Palácio da Indústria, Portugal expôs, numa galeria (junto à Espanha), os artigos 

manufaturados e os produtos agrícolas do reino e das colónias encontravam-se na 

Galeria dos Produtos Agrícolas. 

 

 

                                                           
35

 SOUTO, Maria Helena. Op. cit., pág. 140. 
36

 SILVEIRA, J.H. Fradesso da – Relatorio do serviço do Commisario Portuguez em Vienna de 

Austria na Exposição Universal de 1873, pág. 17.  
37

 IDEM, pág.9.  
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Figura 7 – Escola primária portuguesa, 1873, oficinas dos Srs. Mardel & Magalhães. 

 

1876, Filadélfia 

Em 1876 foi a vez dos Estados Unidos da América se estrearem na realização de 

uma Exposição Universal, que teve lugar em Filadélfia. A data assinalava a 

comemoração do centenário da assinatura da declaração de independência que 

aconteceu em 1776, também em Filadélfia. É importante não esquecer que os 

preparativos e a inauguração da feira deram-se num momento de auge da luta vitoriosa 

dos brancos contra os índios e, anos antes, da Guerra Civil (1861 – 1865) que pôs a nu a 

questão da escravidão nos Estados Unidos. A International Exhibition of Arts, 

Manufactures and Products of the Soil and Mine teve lugar no Fairmount Park, na 

altura o maior parque urbano dos Estados Unidos, contando com a participação de 44 

países. Foram construídos mais de 200 edifícios no interior de um recinto que media 

cerca de quatro quilómetros de comprimento. “O comité da Centennial Comission on 

plans and architecture confiou ao arquiteto alemão emigrado Herman Schwarzmann 

(1843-1891), na qualidade de architect and chief planner, o traçado geral da mostra”
38

. 

Projetou, também, 34 edifícios, entre eles o Memorial Hall
39

 (onde estiveram expostos 

os trabalhos de artes) e o Horticultural Hall, que eram dos edifícios principais da Feira.   

Portugal foi convidado para participar na Exposição Universal de 1876, porém, 

não mostrou muita responsabilidade ao não reservar nenhum espaço expositivo, nem a 

constituir um comissariado. Para o Barão de Santana, ministro plenipotenciário de 

                                                           
38

 SOUTO, Maria Helena.Op. cit., pág. 155. 
39

 O Memorial Hall e o Ohio Pavilion (ambos construídos em pedra) são os únicos edifícios que restaram 

da Exposição de 1876. 
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Portugal nos EUA, (nomeado, posteriormente, Comissário Régio) era importante que o 

nosso país se fizesse representar no evento, porque para além de não ser muito 

conhecido em terras americanas, muitas vezes era confundido com a Espanha. A 

representação portuguesa não foi muito preparada e o centro da nossa representação 

foram, sem dúvida, os produtos agrícolas, já que a nível tecnológico continuávamos 

muito “atrasados”. O Pavilhão de Portugal era uma estrutura de madeira, projetado pelo 

arquiteto Schwarzmann, e não se destinava a expor os produtos, mas sim a servir de 

apoio e acomodação ao Comissariado português. 

É de referir que a Expo de 1876 foi acompanhada da publicação de uma série de obras 

ilustrativas e explicativas daquilo que fora capaz a nação ao longo de cem anos da sua 

vida independente. Os americanos trabalhavam muito na criação da sua identidade e 

sem dúvida que a Feira de 1876, para além de ter sido um dos momentos privilegiados 

da construção da nacionalidade, obteve os resultados desejados. 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Pavilhão de Portugal, 

projetado pelo arquiteto 

Schwarzmann. 

 

1878, Paris 

Onze anos depois do último evento francês, o ciclo das exposições universais 

regressava a Paris. É importante dizer que a França tinha acabado de sair da Guerra 

Franco-Prussiana
40

 e queria proclamar ao mundo o seu tradicional papel de potência 

civilizadora, para isso este certame teria de ser superior ao de 1867. Para a Exposição 

Universal de 1878, Agriculture, Industrie et Arts, era necessário alargar a área 

                                                           
40

 Na Guerra Franco-Prussiana, decorrida entre 1870 a 1871, o Império Francês combateu contra o 

Império da Prússia. 
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expositiva do Champ de Mars, pois esta não era suficiente para acomodar todo o 

certame. Construiu-se o Palácio do Trocadéro
41

, projetado pelo arquiteto Gabriel 

Davioud (1823-1881) e pelo engenheiro Jules-Désiré Bourdais (1835-1915), um volume 

gigantesco, constituído por «uma immensa rotunda central flanqueada por duas torres 

de 66m de altura»
42

. A Exposição, inaugurada a 1 de Maio de 1878, contou com a 

participação de 53 países incluindo a participação da China (foi a primeira vez que 

participou num certame).  

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Fachada do Pavilhão Português, 

arquiteto Jean Louis Pascal. 

 

O Comissário Régio português escolhido para organizar a nossa presença na 

Exposição foi o mesmo de 1862, o Visconde de Vila Maior. A realização do projeto do 

Pavilhão Português ficou a cargo do arquiteto francês Jean Louis Pascal (1837-1920) 

que desenvolveu uma síntese entre dois emblemáticos monumentos nacionais: o 

Mosteiro dos Jerónimos e o da Batalha. Ao contrário do que aconteceu com os 

pavilhões dos outros países, o edifício de Portugal não se ficou só pela fachada, ou seja, 

o exterior estava relacionado com o interior, ao invocar os claustros dos dois mosteiros 

portugueses.
43

 O Pavilhão de Portugal, devido à exuberância do estilo manuelino, 

tornou-se um dos mais originais e dignos de admiração.  

                                                           
41

 O Palácio do Trocadéro só foi demolido 56 anos depois; em 1934 deu lugar ao atual edifício, 

construído para a Exposição Universal de 1937: o Palácio de Chaillot da Exposition Internationale des 

Arts et techniques dans la vie moderne. 
42

O Occidente. N.º16, 15 de Agosto de 1878, pág.127. 
43

 SOUTO, Maria Helena. Op. cit., pág. 172. 
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Para os franceses os Jerónimos era “a expressão arquitectural do Portugal agitado, em 

progresso, colonisador» e a Batalha o «Portugal independente, sob um regime estável e 

tranquilo».
44

 

Para além deste edifício, o arquiteto Pascal ficou também responsável pelo projeto do 

Pavilhão das colónias portuguesas, onde se encontravam os produtos coloniais,  

“combinando ecleticamente elementos manuelinos com azulejos policromados neo-

mudéjares e detalhes de fantasia”
 45

. O conteúdo do pavilhão foi entregue ao respetivo 

Comissário especial, Luís Andrade Corvo, em quem  

«encontrou uma vontade inteligente e decidida, posta com afinco ao serviço 

d`uma boa causa, fazendo-a sobresair d`uma fórma notavel com extrema 

honra, tanto para as colonias como para a metropole. Ao pavilhão das 

colónias e aos productos n`elle contidos coube uma parte importante das 

distinções e louvores conferidos a Portugal na ultima exposição»
46

.  

Contrariamente aos outros países, era o estado português que suportava sozinho com 

todas as despesas das exposições, sem pedir aos industriais outras coisas que não os 

produtos. Foi a Exposição parisiense com maior número de visitantes, porém, devido à 

construção dos dois principais edifícios, foi a que originiou mais prejuízos financeiros.  

 

 

 

 

 

Figura 10 – Vista interior da Exposição 

Portuguesa. 
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 LAMARRE C.; LAMY, G. – Le Portugal et l`Exposition de 1878. Paris. Ch. Delagrave, 1878, pág. 

219. 
45

 SOUTO, Maria Helena. Op. cit., pág. 186. 
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1885, Antuérpia 

Devido a circunstâncias financeiras, Portugal não participou em muitas 

Exposições Universais nos finais do século XIX. Porém, em 1885 o país, através do 

Banco Nacional Ultramarino e da Sociedade de Geografia de Lisboa, decidiu participar 

na Exposição Universal de Antuérpia, Bélgica. O certame foi mais vocacionado para a 

mostra de produtos industriais e agrícolas, com objetivo de celebrar o comércio e a 

navegação. Ao longo do rio Escaut foram edificados os pavilhões dos 26 países 

participantes.  

O nosso país, apoiado pelo principal agente do comércio africano português, o 

Banco Ultramarino, decide concorrer e acaba por requisitar uma superfície de 2000 m² 

onde ficou instalado o Pavilhão de caráter mourisco.
47

 A Comissão Executiva ficou 

encarregue de organizar e dirigir a Exposição da Sociedade de Geografia, sendo o 

Comissário Régio o governador do Banco Nacional Ultramarino Francisco Chamiço 

(1820-1888). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Fachada do pavilhão de Portugal, projeto da responsabilidade da Sociedade de Geografia de 

Lisboa e do Banco Nacional Ultramarino. 

1889, Paris 

Em 1889 nasce uma das feiras que mais marcou o século XIX e que ficou na 

história das Exposições Universais. Representou um grande salto evolutivo no campo 

arquitetónico, marcando assim a cidade de Paris até os dias de hoje. O grande objetivo 
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da Exposição Universal de Paris de 1889 era em se tornar na mais ambiciosa das 

Exposições Universais a nível de mostra arquitetónica. Para tal, foi necessário, 

novamente, alargar o espaço expositivo: as áreas do Champ de Mars e do Trocadéro 

eram insuficientes para todo o certame, então, o espaço foi prolongado ao longo da 

margem esquerda do Rio Sena, desde a Quai d`Orsay até à Esplanades des Invalides.
48

 

No centro do recinto ergueu-se a Tour Eiffel, projetada pelo engenheiro francês Gustave 

Eiffel (1832-1923), era a entrada da Exposição e tornou-se no símbolo da cidade de 

Paris até hoje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Pavilhão de Portugal 

projetado pelo arquiteto Jacques-René 

Herman. 

 

Portugal representou-se através da Real Associação de Agricultura Portuguesa e 

pela Associação Industrial Portuguesa, o comité português era formado pelo Visconde 

de Azevedo Ferreira, Mariano Pina, Domingos de Oliveira e Camilo de Moraes.
49

 O 

arquiteto francês Jacques-René Herman (1855-1930) projetou o Pavilhão de Portugal, 

localizado na Quai d`Orsay, construído com materiais efémeros – madeira, lona e gesso 

– e com fragmentos que evocavam as Torres de Belém e dos Clérigos. Os elementos do 

estilo neobarroco provocaram que o edifício fosse descrito como “amostra dos edifícios 

                                                           
48

 LOPES, Ana Patrícia Quaresma. Op. cit., pág.45 
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da epoca faustosa do reinado de D. João V”
50

 e como “um edificio feito expressamente 

e que representa um palácio no estylo D. João V, um tanto alterado, mas que à 

primeira impressão se acceita, sendo o seu aspeto geral agradável”.
51

 

O interior do Pavilhão estava dividido em três pisos: 

«O edificio tem tres pavimentos sendo o terreo dividido em quatro 

compartimentos constando de vestibulo de entrada, salão ao centro onde 

está a exposição dos vinhos do Porto organizada pela Associação 

Comercial do Porto, e duas salas para a direita e para esquerda sendo na 

da direita a exposição florestal e na da esquerda a de minerais e loiça das 

Caldas».
52

 

A Real Associação da Agricultura Portuguesa ficou encarregue da exposição de 

vinhos e azeites que ficou exposta no primeiro andar do edifício. No total havia 16 salas 

de exposição, 5 delas destinavam-se à exposição continental, as restantes 11 eram para a 

exposição colonial, organizada por Luís Andrade Corvo e «largamente fornecidas pela 

mui benemerita Sociedade de Geographia de Lisboa»
53

. Foi  artista Rafael Bordalo 

Pinheiro (1846-1905) quem decorou os interiores do pavilhão, com as suas cerâmicas, 

inovações de Arte Nova, produzidas na Fábrica das Caldas da Rainha. Segundo 

Ramalho Ortigão (1836-1915), Bordalo Pinheiro «foi o único dos nossos artistas e dos 

nossos industriais que soube ser original, sendo simplesmente português, isto é, 

mantendo-se em todo o seu trabalho humildemente fiel à tradição artística da sua 

pátria»
54

. Desde 1884 que Rafael Bordalo Pinheiro desenvolvia peças de cerâmica na 

Fábrica das Caldas da Rainha e, na Exposição de 1889, alcançaram o mesmo sucesso 

que o vinho e azeite português: 

«(...) sendo o autor premiado com duas Medalhas de Ouro: uma pela 

direção da decoração interior do pavilhão português e a outra pelas 
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cerâmicas, peças que representam no panorama Oitocentista português um 

caso raro de uma tentativa concreta de ligação entre arte e indústria.»
55

 

A representação portuguesa na Quay d`Orsay:  

«Constituiu um triunfo para Portugal – não só pela sua instalação, como pela 

excelência dos produtos e artigos expostos, porque nunca Portugal obteve tantas 

distinções dos júris internacionais como está agora obtendo em Paris, no que diz 

respeito a faianças, azeites e vinhos» comentou Mariano Pina.»
56

 

1.2. – Exposições Nacionais 

No que se refere às Exposições nacionais, realizadas ao longo da segunda 

metade século XIX, iremos abordar o caso da Exposição Industrial Portugueza com 

uma Secção Agrícola, realizada em Lisboa em 1888. Como já foi referido 

anteriormente, Portugal desde o tempo pombalino que realizava eventos deste género, 

com o objetivo de promover o comércio português, as artes e indústrias. Na segunda 

metade do século XIX foram realizadas várias feiras por todo o país – como por 

exemplo, no Porto (1861 e 1865), Coimbra (1869 e 1884), Guimarães (1884) e Lisboa 

(1838, 1863, 1882 e 1888). Decidiu-se referir o caso do certame de 1888 porque, acima 

de tudo, foi um teste de preparação, para os nossos industriais e artistas, para a 

Exposição Universal de Paris de 1889. Foi a 7 de Julho de 1888 que o Rei D. Luiz I 

(1838 – 1889) inaugurou a Exposição Industrial Portugueza com uma Secção Agrícola, 

iniciativa da Associação Industrial Portuguesa. A feira ficou instalada a norte da 

Avenida da Liberdade e nos terrenos Valle de Pereiro (que hoje é o Parque Eduardo 

VII), envolvendo uma área com mais de 20.000.00m² e com a participação de mais de 

1000 expositores de Portugal continental e ilhas. Na sequência da aprovação 

governamental, era publicado o Regulamento Geral e Programma Da Exposição 

Industrial Portugueza, datado de 4 de Março de 1887 e assinado por António Augusto 

de Aguiar, onde se assinalava no Artigo 2º que «Esta exposição será iniciada e dirigida 

pela associação industrial portugueza com o auxílio e fiscalização superior do estado, 

sendo inaugurada no dia 1 de maio de 1888 e conservando-se aberta ao publico não 
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menos de tres mezes e não mais de cinco»
57

 A exposição despertou tanto interesse que 

muitas empresas privadas quiserem expor os seus produtos. O público aderiu de forma 

positiva a este evento, registando uma média de 2000 pessoas por dia a visitar a 

exposição e parecia oferecer à Associação Industrial Portuguesa um futuro promissor, a 

ponto desta entidade se abalançar na preparação da representação portuguesa à 

Exposição Universal de Paris em 1889.  

1.3. – Protagonistas 

No presente ponto faremos uma sucinta análise ao artista Rafael Bordalo 

Pinheiro. A notoriedade do seu trabalho e o contributo que deixou na história do design 

português são uns dos aspetos que justificam a abordagem do percurso profissional 

deste artista na presente dissertação. 

Rafael Bordalo Pinheiro (1846-1905)  

Caricaturista, ceramista, decorador, editor, ilustrador, figurinista, nasceu em 

Lisboa, em 1846, numa família de ilustres artistas. É considerado como o maior artista 

plástico português do século XIX. Ficou conhecido pela popular figura do Zé Povinho – 

personagem satírica de crítica social, adotada como personificação nacional portuguesa 

– que surgiu pela primeira vez no periódico A Lanterna Mágica, a 12 de Junho de 1875. 

Ao longo da sua vida publicou jornais, revistas, folhetos e livros que continham sátira 

política e caricaturas. Inicia a produção cerâmica na Fábrica de Sacavém e na oficina de 

Francisco Gomes Avelar e, em 1884, juntamente com o seu irmão Feliciano Bordalo 

Pinheiro (1847-1905) cria uma fábrica de cerâmica. Durante 20 anos Rafael Bordalo 

Pinheiro foi diretor técnico e artístico da fábrica, onde se produziam materiais de 

construção, louças artísticas, comuns e decorativas. Este artista produziu um número 

surpreendente de obras cuja diversidade de esmaltes coloridos, modelagem invulgar, 

profundidade de cor e esboço primoroso lhe trouxeram notoriedade. As suas peças 

tiveram influência nos estilos rocaille ou renascença, estilo Palissy - sapos, cobras, 

répteis, folhagens, fauna e flora locais - estilo Manuelino, iniciado durante o reinado de 

D. Manuel I (1495-1521) – conchas, peixes, corais, âncoras, cordas, redes e 

instrumentos de navegação. A cerâmica de Bordalo foi também estimulada pela 
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movimento francês Art Nouveau, pelo orientalismo e pelo exótico. Projetou e executou 

magníficos modelos de azulejos, considerados dos melhores em Portugal. No ano de 

1886 a Rainha D. Maria Pia (1847-1911) visita a fábrica e no ano seguinte o governo 

reconheceu como fábrica-escola. O sucesso obtido com a exposição no Atneu 

Comercial do Porto, em 1889 não valeu para salvar a fábrica das dificuldades 

económicas em que se encontrava. Rafael Bordalo Pinheiro pede um empréstimo ao 

governo português para evitar a falência e para permitir apresentar as suas peças na 

Exposição Universal de Paris (1889). O sucesso foi enorme e a fábrica de faianças 

recebeu a medalha de ouro e a medalha de prata na exposição de faianças, o artista 

Bordalo Pinheiro obteve o grau de Cavaleiro da Legião de Honra do governo francês. 

Entre 1888 e 1904 a fábrica recebeu medalhas de ouro em outras exposições – Porto 

(1888), Antuérpia (1894) e St. Louis, EUA (1904).  

 
1.4. – Entidades envolvidas  

Sociedade Promotora da Indústria Nacional 

Após a Revolução de 1820 foram criadas várias instituições que pretendiam a 

renovação mental e o progresso técnico, tendo como modelo a Societé 

d’Encouragement pour l’industrie nationale, de Paris. Um grupo de liberais, de entre os 

quais se destacavam Cândido José Xavier, Ernesto Biester, Angelo da Costa, Ribeiro 

Guimarães, criaram , em 1822, a Sociedade Promotora da Indústria Nacional, que desde 

o seu início contou com um número elevado de sócios. O termo indústria abrangia o 

conjunto de atividades materiais (agricultura, pescas, comércio e indústria). Nesta altura 

a separação das várias atividades económicas não fazia sentido, quer pela 

interdependência que existia entre elas, quer pelo fato de grande parte dos homens que 

integravam a sociedade dispersarem os seus interesses económicos pelas várias 

atividades. Esta sociedade utilizava parte das verbas que dispunha, provenientes das 

quotas e de dádivas dos sócios, na publicação de um periódico, de manuais, na criação 

de uma biblioteca, de um gabinete de máquinas, entre outros. Procurava estar sempre 

atualizada em relação ao que se ia produzindo a nível dos conhecimentos técnicos e 

científicos e promoveu contactos e correspondência com as sociedades promotoras da 

indústria de Paris e Londres. Outra da sua missão era, também, promover exposições 

industriais e outras iniciativas similares, destinadas a mostrar todos os novos progressos. 
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Associação Industrial Portuense 

A Associação Industrial Portuense, hoje conhecida como Associação 

Empresarial de Portugal (AEP), foi fundada em 1849 e tinha como objetivo desenvolver 

e aperfeiçoar a indústria. No ano em que a associação foi constituída foi lançada uma 

publicação com informação industrial e tecnológica – O Jornal da Associação 

Industrial Portuense. No início da atividade esta associação dedicou-se, também, a 

outras ações, como por exemplo, ao lançamento de feiras e exposições industriais (entre 

elas destaca-se a Exposição Universal do Porto, em 1865) e de instituições bancárias. 

No campo financeiro a AEP apoiou a criação do Banco Aliança e de um banco 

hipotecário. Ao longo dos seus 150 anos de atividade os objetivos têm-se mantido, a 

Associação continua a defender os interesses da indústria portuguesa, a divulgar 

informação tecnológica e económica e a promover os produtos e serviços nacionais. É a 

maior associação empresarial de Portugal, com o estatuto de Câmara de Comércio e 

Indústria, continuando a desenvolver um enorme trabalho de apoio às atividades 

económicas portuguesas em áreas como a organização de congressos e feiras, formação 

profissional, apoio direto às empresas nas direções da informação económica, 

tecnológica e jurídica, entre outros. Os seus serviços em prol do desenvolvimento são 

reconhecidos nacional e internacionalmente, sendo Membro Honorário das Ordens do 

Infante D. Henrique e de Mérito Agrícola e Industrial. 

  

Sociedade de Geografia de Lisboa 

Foi no dia 10 de Novembro de 1875 que um grupo de 74 subscritores requereu 

ao rei D. Luís (1838-1989) a criação de uma sociedade que promove-se o estudo e 

progresso das ciências geográficas e similares, no país. Outros objetivos estiveram, no 

entanto, subjacentes à fundação da Sociedade. Dar um novo impulso ao movimento 

expansionista português e recuperar para Portugal uma situação favorável na partilha de 

África constituíram dois motivos ambiciosos e importantes. A Sociedade propunha-se 

realizar sessões, conferências, concursos, congressos e subsidiar investigações 

destinadas a viagens de exploração e investigação científica. Um ano após a sua criação 

foi lançado a publicação do Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, que ainda 

existe. O surgimento da nova entidade não motivou aplausos imediatos do Governo, que 

um mês depois criou a Comissão Central Permanente de Geografia, com as mesmas 

funções mas melhor dotada de meios financeiros e apoios oficiais. Contudo, a atividade 

desenvolvida pela Associação foi reconhecida no país e no estrangeiro. O Governo 
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decidiu então integrar a Sociedade de Geografia na Comissão Central Permanente de 

Geografia. A partir desta altura, o papel da instituição relacionado com ações coloniais 

ganha notória importância, seja no estudo dos costumes e línguas dos povos que aí se 

encontravam. Às atividades científicas da Sociedade de Geografia de Lisboa ficaram 

ligados nomes distintos, como o de Luciano Cordeiro, Rodrigo Afonso Pequito, 

Leonardo Torres e Jaime Batalha Reis, entre outros. Contudo, após o processo de 

Descolonização em África, a Sociedade ficou com a sua ação muito diminuída, pois 

assim desapareceram as condições que o seu trabalho originalmente tivera.
58

 

  

Real Associação Central de Agricultura Portuguesa (RACAP)  

Foi fundada em 1860, em Lisboa, por um grupo de indivíduos que lutavam 

contra o atraso da agricultura nacional. A Associação começou por estabelecer 

objetivos: investigar as necessidades da agricultura, proteger os seus interesses, e 

promover o desenvolvimento da atividade. Para tal propunha-se premiar as pessoas que 

se distinguissem pelos melhores processos de cultura ou criação de gado, organizar 

exposições em diferentes localidades do país, e divulgar os conhecimentos úteis para a 

atividade. Para além de se assumirem com uma elite de interessados no 

desenvolvimento da agricultura do ponto de vista científico e técnico, os dirigentes da 

RACAP identificavam-se como sendo a voz de um grupo de pressão organizado e 

reivindicativo, que pretendia defender os interesses de agricultores e proprietários junto 

dos governos, influenciando as decisões destes em matéria de política económica. 

 

Associação Industrial Portuguesa (AIP) 

A Associação Industrial Portuguesa – AIP –, fundada em 1837, foi uma das 

primeiras manifestações de associativismo empresarial. Porém, devido às desordens 

políticas da época, a associação parou as atividades e reiniciou a 20 de março de 1860 

sob o nome de Associação Promotora da Indústria Fabril (AIPF). Ao longo dos anos 60 

do século XIX, para além de promover diversas exposições industriais, inicia a 

publicação de uma série de livros denominada Biblioteca das Fábricas. No ano de 1886 

a associação retoma a designação de Associação Industrial Portuguesa. Em junho de 

1888 é realizada a Exposição Industrial Portuguesa, contando com mais de mil 

expositores do continente e ilhas, considerada um dos factos mais importantes da vida 
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económica da época. Como já foi referido anteriormente, na Exposição Universal de 

Paris de 1889 a AIP organiza a representação de Portugal, onde os industriais 

portugueses dão testemunho da sua capacidade empresarial, numa manifestação sem 

precedentes que assinala o triunfo da máquina a vapor sobre o trabalho manual.  
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1.5. – Conclusões 

No capítulo 1 foi feita uma abordagem das Exposições Universais em que 

Portugal participou. Verificou-se que a nível dos produtos nacionais não houve grande 

evolução, destacando-se sempre os vinhos e os azeites. Relativamente à indústria e arte 

o nosso país encontrava-se “atrasado” em relação ao resto da Europa, originando 

críticas por parte da imprensa nacional e internacional. No que diz respeito à arquitetura 

portuguesa oitocentista é importante destacar o papel que tiveram os pavilhões 

portugueses, que apresentavam uma imagem uníssona do nosso país. A representação 

portuguesa na Exposição de 1851 promoveu trocas culturais que beneficiaram o 

desenvolvimento artístico nacional. E embora Portugal fosse visto como um país rural, 

isso não impediu que fosse premiado com um número significativo de medalhas. Nos 

certames posteriores (1855, Paris e 1862, Londres) a representação portuguesa 

continuou da mesma forma, expondo-se produtos artesanais e naturais. Em 1865 

Portugal realizou, na cidade do Porto, uma Exposição Internacional onde foi construído 

o Palacio de Crystal, tendo como modelo o Crystal Palace de 1851, e onde várias 

nações participaram. Infelizmente não se conseguiu atrair as grandes multidões nem o 

mesmo sucesso que a 1ª Exposição Universal. Para a Exposição de 1867, Portugal 

mandou construir um quiosque em que o arquiteto responsável foi Rampin Mayor, e o 

facto de não ser português, fez com que o projeto remetesse para orientalismos pouco 

usuais da nossa arquitetura nacional. Projetou, também, o Pavilhão das Colónias e os 

produtos nele apresentados foram alvo de fortes elogios pelo Comissário Geral francês. 

Para a Exposição de Viena, em 1873, Portugal optou, assim como muitos dos países 

participantes, em construir um edifício pré-fabricado, totalmente produzido em Lisboa, 

que remetia para as escolas primárias portuguesas. Ao longo do século XIX o nosso 

País, devido ao fator financeiro, não participou em muitas Exposições e, quando foi 

convidado para a de Filadélfia, em 1876, optou por não se fazer representar. Mas, para o 

ministro plenipotenciário de Portugal nos EUA, Barão Santana, era importante a 

representação nacional, justificando que muitas vezes Portugal era confundido com 

Espanha. Devido à falta de interesse do governo português foi o próprio Barão Santana 

que organizou toda a representação, chegando mesmo a construir o Pavilhão de 

Portugal, que serviu de acomodações para o comissariado nacional. Em 1878, o 

arquiteto francês Louis Pascal, projetou os dois pavilhões nacionais – o de Portugal e o 

das Colónias – no certame realizado em Paris. O projeto do Pavilhão de Portugal 
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consistia na composição de dois importantes monumentos nacionais: o Mosteiro dos 

Jerónimos e o da Batalha. A fachada do nosso pavilhão era uma réplica simplificada da 

porta sul da igreja dos Jerónimos e, devido à exuberância do manuelino foi um dos 

edifícios mais elogiados. Quando o governo português recebeu o convite para participar 

na Exposição Internacional de 1889, a Associação Industrial Portuguesa decidiu 

organizar uma exposição nacional para os industriais portugueses. Rapidamente várias 

empresas privadas quiseram fazer-se representar com os seus produtos, sendo também 

um teste de preparação para a Exposição do ano seguinte em Paris. Na Exposição de 

1889, uma vez que o visconde de Melício rejeitou, por alegada profanação, o projeto de 

Ph. Leidenfrost que reproduzia a Torre de Belém, foi construído, pelo arquiteto Jacques-

René Herman um pavilhão que evocava as Torres dos Clérigos e de Belém. A presença 

portuguesa neste certame ficou, sobretudo, marcada pelo sucesso que Rafael Bordalo 

Pinheiro obteve com as suas peças de cerâmicas. As entidades que estiveram envolvidas 

ao longo das participações portuguesas tiveram, de facto, uma enorme importância. Aos 

poucos a representação nacional foi evoluindo, os produtos começaram a ser alvo de 

seleção, os Pavilhões, embora sempre de autoria de arquitetos internacionais, foram 

sendo elogiados e admirados e, por fim, a última encenação nacional, na exposição de 

1889, mostrou que Portugal não era só vinho e azeite, também tinha grandes artistas.  
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2 – Século XX – 1900 - 1931 

 

O final do século XIX, através das novas invenções (eletricidade, telefone, 

aeroplano, motor de explosão, etc.), define uma fratura no tempo, no momento em que a 

indústria é substituída pela arte. Com o virar do século, novas ideias surgem, as 

estratégias das Exposições Universais alteram-se, deixando a produção industrial de ser 

o foco central destes eventos, tornando-se num fenómeno natural, sem novidade. O 

século XX inaugura uma nova era, não só a nível do desenvolvimento científico e 

tecnológico, mas também no que diz respeito à situação política, com a implantação de 

sistemas democráticos em diversos países. Para além do novo sistema político, este 

período ficou marcado pela adoção de programas educativos e de reformas sociais, 

nasce também o imperialismo, os regimes fascistas e a corrida ao armamento. No início 

do século XX toda a Europa vivia um clima de paz, bem-estar e progresso da Belle 

Époque
59

, contudo esta conjuntura mudou totalmente com as depressões e crises 

económicas. A cultura ocidental, na primeira metade do século XX, atravessou uma fase 

inovadora em campos distintos como o da música, das artes plásticas, do design, da 

arquitetura e da literatura. No período entre as duas Guerras Mundiais desenvolvem-se 

formas autoritárias de poder, como por exemplo, o nazismo germânico e a ditadura 

militar em Portugal. A Europa deixa assim a mentalidade positiva do início do século 

dando lugar a um clima de pessimismo generalizado, com o eclodir da primeira Guerra 

Mundial (1914-18). 

Na primeira década do século XX, em Portugal, predominava o uso do gosto 

historicista, embora se começasse, aos poucos, a introduzir o estilo Arte Nova. Apesar 

de não ter um programa teórico, a Arte Nova manifestou-se pontualmente na 

marcenaria, nos móveis e equipamentos. Contrariando este quadro, o arquiteto Raul 

Lino (1879-1974) trouxe para Portugal novas propostas e soluções de interiores e de 

mobiliário, sendo um pioneiro do design português.  

“A sua ambição enquanto arquiteto foi fazer a arte total, projetando sempre 

que possível o mobiliário e outros pormenores da casa em conjunto com o 

projeto arquitetónico, cuja articulação funcional dos espaços era reforçada 
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pelo desenho do mobiliário e pelo requinte e modernidade do detalhe 

ornamental.”
60

  

Mesmo com a transição da Monarquia para a República a sociedade continuava 

com as mesmas estruturas mentais. Do lado oficial preferia-se o estilo “clássico 

modernizado”. Mas a I Guerra Mundial trouxe novos hábitos de civilização e consumo. 

Na segunda década do século XX, em Portugal, continuava a predominar o historicismo 

no mobiliário artístico. Porém, a situação começava a alterar-se, e em 1911 o 

caricaturista Leal da Câmara (1876-1948), que tinha regressado de Paris, “expôs 

mobiliário expressamente construído para as superfícies a decorar que, funcional e 

liberto do historicismo, acusava na sua feição artesanal forte pendor Arts and Crafts.”
61

 

O período pós-guerra, na Europa, foi de grande otimismo, refletindo-se não só nas 

mudanças de comportamento sociais, como também no consumo. Em França surge o 

estilo decorativo Art Deco, culminando na Exposição de Paris de Artes Decorativas, em 

1925. 

Ao longo dos anos 20 os pintores e arquitetos continuavam a optar pelo estilo 

historicista e a produção industrial tardava em atualizar. Quando Franz Torka regressa a 

Portugal, começa a introduzir a linguagem Art Deco, principalmente em espaços 

públicos e comerciais. Ao longo deste capítulo verificar-se-ão os avanços das 

participações portuguesas nas Exposições Universais: em primeiro lugar começa a ser 

lançado um concurso público para os projetos do pavilhão de Portugal, em que são 

arquitetos e artistas nacionais a projetar exteriores e interiores do edifício; o design 

nacional começa a dar os primeiros passos com protagonistas como Raul Lino, Ventura 

Terra (1866-1919), Leal da Câmara (1876-1948), entre outros; o nosso país deixa de ser 

só reconhecido pelos vinhos e azeites e passa a construir pavilhões que surpreendem as 

outras nações. Ainda neste período é criado, em 1928, o Bureau International des 

Expositions, organismo responsável pelo processo de seleção das Exposições 

Universais. 
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2.1. – Exposições Universais – 1900 – 1931 

Paris, 1900 

O ano de 1900 ficou marcado pela Exposição Universal francesa que contou 

com a participação de 40 países. Os arquitetos responsáveis pela construção dos 

Palácios foram Charles-Louis Girault (1851-1932), Henri Deglane (1855-1931) e Albert 

Louis Louvet (1860-1936). A Galerie des Machines e a Tour Eiffel, construídas para o 

certame de 1889, continuaram presentes nesta Exposição. O Império Alemão participa 

pela primeira vez numa Exposição Universal. O estilo Art Nouveau conheceu um 

momento proeminente na Exposição, e do que de melhor alguns criadores produziram 

na ocasião. Os pavilhões estavam organizados na Rue des Nations desta vez construídos 

ao longo da margem esquerda do Sena que sublinhava a presença cada vez mais 

importante das representações nacionais. Já não se tratava de uma exposição industrial, 

mas sim global. Além do Champ de Mars e do Trocadéro, a Exposição expandiu-se 

para o eixo formado pela Esplande des Invalides e os Champs-Élysées. 

Este certame foi um marco para a construção da identidade portuguesa, isto 

porque, é a partir desta data que surgem os concursos nacionais para o Pavilhão de 

Portugal, os arquitetos estrangeiros dão lugar aos portugueses. O concurso dos 

pavilhões, destinados à exposição de 1900, foi aberto em Maio de 1899. Os dois 

projetos vencedores, de autoria do arquiteto português Miguel Ventura Terra (1866-

1919), tornaram-se em referências fundamentais da cultura arquitetónica portuguesa do 

início do século XX. Foram construídos dois pavilhões: um destinado à exposição 

colonial, situado na Rue des Nations (na margem direita do Rio Sena) e o segundo
 

destinado aos Grupos IX e XIV (matas, caça e pesca; indústrias químicas). A entidade 

que ficou com o cargo da representação portuguesa no certame foi a Sociedade 

Promotora Nacional (SPN), o cargo de inspetor-geral dos serviços da secção portuguesa 

foi atribuído a Frederico Ressano Garcia (1847-1911) e António Arroio (1856-1934) foi 

o comissário da delegação artística portuguesa. Nesta exposição, Portugal afirma-se 

como um dos primeiros e melhores países produtores de vinhos. Mas não foi só a nível 

dos vinhos que Portugal se destacou, também obteve prémios através das Cortiças 

(Classe 50), dos azeites e manteigas e na Classe 38 – Agronomia e estatística 

agricola.
62

 O projeto de conceção dos interiores do pavilhão de Portugal ficou a cargo 
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do arquiteto Ventura Terra e foram alvo de grandes elogios por parte da imprensa 

nacional: 

“Por forma que a exposição de Portugal com o seu ar campesino, a sua 

uveira minhôta, as cangas rusticas, o carro e os bois, a latáda, a 

vindimadeira de Teixeira Lopes, tudo a suggestionar á imaginação scenas 

dos nossos campos, surge, desabrocha como um sorriso ingenuo e natural, 

sem pretensões no meio dos brilhantes arrebiques da visinhança. Entra-se 

alli para descansar; é fresco, é viçoso; repousa a vista e alegra o espirito: é 

a impressão que todos sentem, ao visitarem a secção agricola portugueza 

cujo projecto decorativo foi executado pelo nosso eximio artista Ventura 

Terra, que por esse motivo obteve dos jurys internacionaes o alto premio de 

diploma de medalha de ouro.”
63

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Pavilhão das Colónias, projeto do arquiteto Miguel Ventura Terra. 
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Porém, também sofreu algumas críticas, como por exemplo, segundo José de Figueiredo 

o pavilhão deveria ser «uma construção típica, o mais acentuadamente portuguesa que 

fosse possível, de maneira a dar com a bizarra e originalidade das suas linhas, a 

sugestão e o pitoresco encanto da nossa terra»
64

. 

Figura 14 – Pavilhão de Portugal, 1900, Ventura Terra. 

Esta exposição representou a transformação do paradigma das exposições 

universais oitocentistas. A indústria e a técnica construtiva deixaram de ser pontos de 

primeiro interesse e, apesar de a exposição ter de facto feito a síntese das novidades 

tecnológicas do século XIX, incidiu igualmente sobre tantas outras áreas que o mundo 

industrial passou para segundo plano. A exposição de 1900 fechou o ciclo das 

exposições universais industriais e iniciou um ciclo de exposições universais globais.  

St. Louis, 1904 

No ano de 1904, St. Louis, a cidade mais importante do estado de Missouri, 

acolheu a Exposição Louisiana Purchase, que celebrava o centenário da aquisição do 

estado de Louisiana
65

. O certame contou com a participação de 62 nações estrangeiras e 

43 estados dos EUA, sendo visitada por mais de 20 mil pessoas. O responsável pelo 

design da Exposição foi Emmanuel Louis Masqueray (1862-1917) que durante 3 anos 
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se dedicou exclusivamente a este projeto. O Palácio da Horticultura, o dos Transportes e 

o das Belas-Artes foram os principais pavilhões do certame.  

Portugal não construiu nenhum pavilhão próprio, apresentou apenas uma 

exposição de pinturas e esculturas, de autoria dos artistas José de Brito (1855-1946), 

Salgado (1864-1945), Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), entre outros. Foi o 

pintor João Vaz (1854-1931) o responsável pela decoração da representação portuguesa 

nesta Exposição.  

Rio de Janeiro, 1922 

Em 1922 é realizada, no Rio de Janeiro, a primeira Exposição Internacional no 

Brasil. O que era para ser apenas uma exposição nacional rapidamente se transformou 

num evento mundial com o objetivo de expor os avanços do país do ponto de vista 

industrial, económico e social. Este evento significou um passo na construção de um 

conceito moderno de nação. A preparação de todo o evento ficou a cargo do Ministério 

da Agricultura, Indústria e Comércio, por meio do engenheiro João Pires (1880-1950).
66

 

A Exposição do Centenário da Independência do Brasil estava dividida em duas áreas: 

uma era destinada para a exibição de produtos vindos de outros países e a outra 

abordava as principais modalidades de trabalho do Brasil (por exemplo: a agricultura, 

pesca, pecuária, indústrias, meios de transportes, as ciências e as artes, entre outros). 

Para além de ser a primeira Exposição Universal brasileira também tinha uma diferença 

em relação às suas antecedentes, ou seja, em vez de se vender produtos e conquistar 

mercados, o grande objetivo era “vender ideias” (realizaram-se dezenas de conferências 

e congressos sobre variados temas, como por exemplo, Direito, Química, Educação, 

História, etc.). Todo o espaço urbano foi reordenado, com a construção de pavilhões e 

de novas avenidas, que promoveram a expulsão do contingente populacional mais pobre 

que ainda morava no centro da cidade.  

Portugal projetou dois pavilhões e foi o único país que esteve representado dentro 

da área nacional. O Pavilhão de Honra de Portugal foi projetado pelos arquitetos 

Cottinelli Telmo (1897-1948), Carlos Ramos (1897-1969) e Luís Alexandre da Cunha, 

que procuraram “ressaltar o esplendor da época áurea em que foram construídos em 
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Portugal suntuosos palácios e primores da arquitetura religiosa”
67

.O Pavilhão das 

Grandes Indústrias de Portugal
68

 foi desenvolvido pelos irmãos Rebelo de Andrade e 

pelo engenheiro Ricardo Severo (1869-1940). O responsável pela parte decorativa foi o 

escultor Costa Mota (1862-1930) e o pintor/caricaturista Leal da Câmara (1876-1948) 

pintou as barras decorativas dos torreões e galerias de arte aplicada. Nos dois pavilhões 

o nosso país expos diversos produtos de vários ramos (com destaque para a indústria 

têxtil, de lanifícios e de algodão): 

“ (...) toda a atividade industrial representada pelos diversos grupos de 

extracção, transformação e adaptação se apresenta, não com a ideia 

preconcebida da conquista dos mercados mundiais, mas necessariamente 

com o fim de mostrar que Portugal é um país progressivo, trabalhador e 

que tem o direito de gozar da sua plena e absoluta independência na 

sociedade das nações.”
69

 

A participação de Portugal neste certame tornou-se muito importante porque 

demonstrou a afetividade que existe os dois países. 

 

 

 

Figura 15 – Pavilhão das Indústrias Portuguesas 

(1922), irmãos Rebelo de Andrade. 

 

Paris, 1925 

Em abril de 1925 inaugurou em Paris a grande Exposition Internationale des 

Arts Décoratifs et Industriels Modernes atraindo até ao seu encerramento, em outubro, 
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quase seis milhões de visitantes. Deu repercussão universal ao estilo Arts Déco, 

popularizado internacionalmente sob a denominação Art Deco, tal como foi então 

definido pelos grandes decoradores franceses. 

A imprensa em Portugal referiu-se elogiosamente à magna exposição parisiense 

pouco depois da abertura, divulgando o programa que lhe havia presidido. E ela era uma 

“brilhante parada de forças artísticas”, de “artistas que lutavam para realizar uma “arte 

do seu tempo”, num “século dos caminhos de ferro, do telégrafo, do automóvel, da 

aviação e dos submarinos” que ainda “dorm(ia) num quarto Luís XVI, com(ia) numa 

casa de jantar Henrique II e receb(ia) numa sala Luís XV” com isso aludindo 

especificamente ao caso português. A Exposição iria “certamente indicar o caminho aos 

(nossos) construtores e decoradores, arrastando para bem longe esse horrorosos 

enxertos de Luís em Henrique e D. João em Renascença”, e propondo também modelos 

para a própria decoração de stands de exposições e feiras.
70

 

Por essa altura, o pintor António Soares (1894-1978) que visitara a Exposição de 

Paris, considerava que a “invenção artística” era essencial à indústria moderna, 

lamentando que Portugal fosse “o único país do mundo, atualmente, onde o industrial 

dirig(ia) ditatorialmente tudo, fiado, apenas, no gosto própria” ou na falta dele e, como 

tal, acarretando “o fracasso de certas indústrias de arte”, como acontecia com o 

Grandella, com os Armazéns do Chiado e a generalidade das firmas de mobiliário, que 

se limitavam a “satisfazer as baixas preferências do público” em vez de seguir o 

exemplo pedagógico e artístico dos Grands Magasins de Paris.
71

 

Sevilha/Barcelona, 1929 

Em 1929 foram realizadas duas grandes exposições em Espanha: uma 

Internacional, na cidade de Barcelona, que se virava de forma clara para a Europa e para 

o mundo industrializado, e a segunda em Sevilha, com caráter ibero-americano, sendo 

uma opção mais colonialista de África e das Américas. A Exposição Internacional de 

Barcelona fixou-se no Parque Montijuic, uma parte da cidade que até então se 

encontrava abandonada e degradada, passando a ser um centro de convívio para a 

população da cidade. Contou com a participação de cerca de vinte países e foi 
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inaugurada dez dias depois da de Sevilha, contando ambas com a presença da família 

real espanhola e do general Primo de Rivera. As duas exposições pretendiam mostrar o 

importante desenvolvimento interno que a Espanha vinha a conseguir. Dos países que 

participaram na Exposição Internacional de Barcelona uns construíram edifícios 

próprios, enquanto outros, como foi o caso de Portugal, estiveram presentes com espaço 

próprio em edifícios da exposição. É de referir o Pavilhão Alemão, projetado pelo 

arquiteto Mies van der Rohe, que é um marco importante na história da arquitetura 

moderna. Portugal apostou, de forma modesta, no certame de Barcelona. A sua 

representação, embora não oficial, ligou-se pela presença de algumas empresas que 

promoveram produtos industriais e de artesanato, com o apoio da Câmara do Comércio 

e do Consulado Português em Barcelona. Esta última entidade queixou-se ao Ministério 

dos Negócios Estrangeiros português da fraqueza da representação portuguesa e da 

oportunidade que se perdia ao nível da promoção dos produtos nacionais:  

“Teria sido de uma grande vantagem para os industriais portugueses o 

terem-se apresentado nesta exposição em maior número e com os seus 

melhores mostruários, visto ser esta a exposição mais visitada, tanto pelos 

nacionais como pelos estrangeiros”
72

.  

Foi na Exposição Ibero-Americana de Sevilha que Portugal apostou mais, 

construindo um Pavilhão próprio, de autoria dos irmãos Rebelo de Andrade, hoje em dia 

o pavilhão funciona como consulado português em Sevilha. Foi em novembro de 1927 

que o Ministério do Interior começou a organizar a representação portuguesa, 

recordando aos industriais da “conveniência de se fazer espalhar durante esta 

exposição, como propaganda, pequenos objetos com manifesto carácter regional”
73

. O 

governo português optou por Sevilha porque “Colonial quer dizer Portugal vital”
74

. O 

concurso para a conceção do projeto do pavilhão português foi aberto a 8 de Janeiro de 

1928 e o concurso para a elaboração dos cartazes foi anunciado aos artistas nacionais no 

dia 19 de janeiro de 1928, com a duração de trinta dias.
75

 O comissário-geral foi o 

Coronel Silveira e Castro. Portugal enquanto país periférico tinha de despender um 

esforço ainda maior do que outros países para a construção da sua identidade. A grande 
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quantidade de exposições, que então se realizavam, obrigava os países, como Portugal, 

que então aderira ao furor das participações, a fazer as suas opções. Em 1929, a opção 

oficial foi Sevilha em vez de Barcelona. No relatório de Fernando Abecassis, foi dada 

conta dos prémios que os expositores portugueses ganharam na Exposição de Sevilha: 4 

Grands Prix; 35 medalhas de ouro; 57 medalhas de prata e 24 medalhas de bronze. 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Pavilhão português na Exposição 

Ibero-Americana de Sevilha (1929), dos Rebelo 

de Andrade. 

 

Antuérpia, 1930 

No ano de 1930 decorreu a Exposição Internacional, Colonial, Marítima e de 

Artes Flamengas, em Antuérpia, que comemorava o centenário da independência da 

Bélgica. A representação colonial belga pretendeu testemunhar a atividade colonial do 

país organizador, desde os problemas materiais às soluções administrativas, às estradas, 

vias férreas e navegáveis, passando pela divulgação dos diamantes e das madeiras 

explorados.
76

 Portugal recebeu, nos primeiros dias de dezembro de 1926, uma carta 

dirigida ao Ministério do Negócios Estrangeiros que convidava o nosso país a participar 

nas três exposições de 1930.
77

 O governo português decidiu participar apenas numa das 

três exposições comemorativas: a colonial. Devido à falta de recursos monetários, o 

Comissário-geral português, Armando Cortesão, não teve outra alternativa senão a de 

utilizar um espaço nas galerias já construídas pelas entidades belgas. O projeto de 

decoração das galerias ficou a cargo do arquiteto Ventura Terra que utilizou uma 

estética moderna marcando, finalmente, o abandono do estilo D. João V nas 
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representações oficiais no estrangeiro. Cada colónia estava representada por um 

expositor individual em madeira de linhas ortogonais, projetado por Ventura Terra, 

onde estavam representados produtos e documentação colonial. Os stands portugueses 

foram muito elogiados e apreciados, entre eles encontravam-se os da Sociedade de 

Geografia; Escola Superior Colonial; o Instituto Superior de Agronomia, Museu 

Agrícola Colonial; Laboratório de Tecnologia Colonial; Jardim Colonial; Escola de 

Medicina Veterinária, Escola de Medicina Tropical e o Hospital Colonial. Foram os 

stands das Universidades de Lisboa, Porto e Coimbra que deram a nota da nossa 

mentalidade como povo colonizador.
78

 Porém, também houve críticas: para o jornalista 

Paulo Osório tudo culminava numa “barraca que era o nosso soi-disant Pavilhão de 

Antuérpia”
79

. 

Paris, 1931  

A Exposição Colonial de Paris foi noticiada pela primeira vez em Portugal em 

Agosto de 1927. Um dos objetivos da exposição consistia em evidenciar as verdadeiras 

necessidades das populações indígenas e o modo como estas poderiam ser satisfeitas. 

Esperava-se que as secções estrangeiras demonstrassem ao comércio e à indústria que 

existiam outros mercados além da Europa, dos Estados Unidos e da América do Sul, 

como eram os casos da Austrália, da Nova Zelândia, da Índia Inglesa, da África do Sul, 

das Filipinas e das Índias Holandesas. A Exposição foi inaugurada no dia 6 de Maio de 

1931, no Bois de Vincennes, na periferia leste de Paris. Sendo uma exposição de caráter 

colonial, o governo francês trouxe os nativos das suas colónias e colocou-os a produzir 

artes e artesanato, querendo, assim, mostrar ao mundo a importância das suas colónias. 

Porém, esta iniciativa não correu como planeado, proporcionou um fórum para a 

discussão do colonialismo em geral e das colónias francesas em específico. Para além 

das colónias também estiveram presentes outras nações, tais como, Portugal, Holanda, 

Bélgica, Itália, Japão, Estados Unidos e Reino Unido.   
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Figura 17 – Pavilhão português na Exposição Colonial de Paris (1931), de Raul Lino. 

 

Relativamente à participação portuguesa na exposição de Paris nunca parece ter 

sido posta em causa, isto porque, Portugal fora pioneiro na colonização e o seu modelo 

de colonizador integrava os valores subjacentes à exposição. A comissão organizadora 

da secção portuguesa, nomeada por portaria de 23 de Dezembro de 1929, era presidida 

pelo Conde de Penha Garcia (1899-1963) e constituída por Lopo Vaz de Sampaio e 

Mello (secretário) sendo o comissário-geral português o Coronel Silveira e Castro.
80

 O 

vencedor do concurso para o pavilhão nacional foi Raul Lino, projetando quatro 

edifícios: dois deles onde se encontrava a secção histórica, um outro para a secção 

metropolitana e comercial e um quarto pavilhão para a secção etnográfica
81

.  

«Na parcela maior, que dà logar a uma construçâo mais avantajada e 

regular, colocamos o nosso pavilhâo para secçâo metropolitana e 

Comercial. Como se obtem a area requerida em um so piso, com forma 

rectangular e larga, presta-se o recinto particularmente para instalaçâo de 

stands de caracter comercial. Nas duas outras parcelas deste conjunto 

colocamos nos o grupo historico. Sâo dois pavilhôes que ambos têm dois 

pavimentos para assim se poder alcançar a area necessaria para esta 

secçâo. Dada a falta de rigor nas indicaçôes fornecidas por Paris, onde 
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vemos ora uns resumidos rectangulos marcados correspondendo aos dois 

pavilhôes, ora as placas tracejadas em toda a sua expensâo, resolvemos 

manter aquela area mais restrita para os dois pavilhôes propriamente, 

ocupando a restante parte das placas por arcarias ao ar livre onde podem 

ser alojadas peças de interesse historico como padrôes, lapides etc., cujas 

reproduçôes fieis em nada seriam prejudicadas pela falta de abrigo mais 

completo. Finalmente a quarta e ultima parcela de terreno-a mais irregular 

que se esgueira entre a avenida e densos bosquetes que somos obrigados a 

poupar,-aproveitamo-la para a secção etnografica.»
82

 

Os dois pavilhões históricos, desenhados num estilo inspirado na época das 

primeiras navegações, apresentavam em conjunto a rudeza primitiva de caráter místico e 

guerreiro que tão bem se ligava com a figura do Infante de Sagres. O pavilhão da secção 

metropolitana e comercial apresentava-se com uma arquitetura mais formal, inspirada 

no caráter particular dos nossos monumentos do fim do século XVI, época em que a 

colonização portuguesa atingira o seu auge. Os pavilhões, revestidos com azulejos nos 

exteriores, despertaram grande interesse entre os visitantes, assim como o pequeno 

pavilhão inspirado nas quintas de recreio quinhentistas onde os nossos cafés, os vinhos 

do Porto e da Madeira e o chá de Moçambique foram os grandes agentes da propaganda 

nacional. Todos os comentários referidos apontam para o reconhecimento unânime das 

potencialidades económicas do império colonial português e para os méritos da 

propaganda de Portugal patenteados na exposição. Com base nestes testemunhos, pode-

se considerar que a retórica utilizada fora eficaz, originando os efeitos desejados: o 

reconhecimento da imagem que se planeou desenhar.  

Em suma, a exposição servia para mostrar ao mundo como a colonização se 

traduzia num benefício material, moral e espiritual para toda a humanidade, pois 

estendia a todos a civilização moderna, universalizando-a. Os princípios de cooperação 

e solidariedade das políticas coloniais garantiam que todos beneficiassem destes 

privilégios, instaurando a paz entre os homens.  
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2.2 – Protagonistas 

Os cinco protagonistas escolhidos para análise no presente subtema marcaram, 

sem dúvida, o progresso do design e arquitetura portuguesa. À exceção do pintor Leal 

da Câmara, todos os outros são arquitetos de formação, o que não impediu que 

desenvolvessem projetos noutras áreas, tais como, urbanismo, mobiliário, interiores, 

cerâmicas, entre outros.  

Miguel Ventura Terra (1866-1919) 

Miguel Ventura Terra nasceu em Seixas, em 1866. No ano de 1881 ingressa no 

curso de Arquitetura na Escola de Belas-Artes do Porto e em 1886 recebe uma bolsa do 

Estado, na Classe de Arquitetura Civil, e vai estudar para a École des Beaux-Arts, de 

Paris. Neste período trabalhou no atelier do arquiteto Victor Lalcux, onde obteve o 

diploma de arquiteto de 1ª classe. Quando regressa a Portugal, em 1896 exerceu o cargo 

de vogal do Conselho de Monumentos Nacionais, foi vereador da Câmara Municipal de 

Lisboa até 1913 e, em 1915, trabalha no plano de urbanização do Funchal. Ao longo da 

sua vida desenvolveu projetos nas áreas de arquitetura e urbanismo, arrecadando 

diversos prémios e medalhas de Honra: quatro prémios Valmor de Arquitetura (1903, 

1906, 1909 e 1911); foi, também, o vencedor do concurso para a remodelação do 

Palácio de São Bento; projetou palacetes, habitações, escolas, os dois pavilhões da 

representação portuguesa na Exposição de Paris (1900), a primeira creche em Lisboa 

(1901), o Palacete Valmor e o Banco Totta e Açores (1906), a Maternidade Alfredo da 

Costa (1908), o Teatro Politeama (1912-1913), entre outros. Através deste arquiteto, a 

cidade de Lisboa recebeu uma série de projetos para equipamentos na área social, da 

saúde e educação, dotados de um programa técnico e utilitário. Ventura Terra foi um 

dos grandes responsáveis pela criação da Sociedade dos Arquitetos Portugueses, da qual 

foi o primeiro presidente.  

Raul Lino (1879-1974)  

Raul Lino nasceu em 1879, em Lisboa, e aos dez anos de idade foi estudar para 

Inglaterra, onde realizou a sua primeira formação num colégio nos arredores de 

Windsor. Em adolescente partiu para Alemanha onde estudou arquitetura, trabalhando, 

também, no atelier do arquiteto e historiador Albrecht Haupt (1852-1932). Foi com 

Haupt que absorveu um espírito historicista e nacionalista de cariz clássico, descobrindo 
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um Portugal que desconhecia. Quando regressa a Portugal, em 1897, depara-se com um 

país rural, atrasado em relação à Europa que conhecera. Nasce “a tentativa de recuperar 

os valores de um habitar, valorizando-os num contexto de um Portugal possível” 
83

. 

Para além da arquitetura e dos projetos de interiores, Lino interessou-se por outras áreas 

e ao longo da sua vida projetou mobiliário, tapeçarias, vitrais, cerâmicas, vestidos e 

bordados, azulejos, frescos decorativos, porcelanas, cenários teatrais, ilustrações, entre 

outros, desenvolvendo mais de 700 obras. Sustentadas por uma sólida base quinhentista 

que o seu mestre lhe passara, as ideias de Lino recuavam ao seu modelo arquitetónico 

do século XVI para encontrar “numa coerência histórica, nacional e genuína”
84

 a 

definição de uma “casa portuguesa”, que traduzisse o modo de ser e de estar português. 

Apesar das constantes interpretações que esta ideia teve, como por exemplo a definição 

de casa portuguesa num contexto nacional ou num contexto de província, Raul Lino 

procurava materializar, sobretudo em moradias individuais, numa arquitetura moderna, 

um carácter estético português que atentava àquilo que Portugal tem de característico. O 

concurso realizado para o projeto do Pavilhão de Portugal para a Exposição Universal 

de Paris de 1900 testemunhou o confronto entre os arquitetos Raul Lino e Ventura 

Terra. A proposta de Lino, apesar de não ter sido a vencedora, apresentou, pela primeira 

vez, uma abordagem que se prendia aos valores nacionais. Lino é autor de outras obras 

importantes em Lisboa, tais como: a loja Gardénia (1917), no Chiado, a Loja das Meias 

(1931), no Rossio, o Teatro Tivoli (1924), na Avenida da Liberdade e, em Sintra, a Casa 

do Cipreste (1913) do próprio autor. Ao longo dos seus 70 anos de artista e arquiteto, 

defendeu a tradição na conceção de formas, afirmando que a arte e a arquitetura dão elas 

também um produto do Homem e para os homens, com história, genealogia, 

características e funcionalidades próprias do espaço e do tempo em que se inserem e da 

comunidade que são produzidas. 

Tomás Júlio Leal da Câmara (1876-1948) 

O caricaturista e pintor Leal da Câmara nasceu em 1876 em Pangim, Índia 

Portuguesa, e aos 4 anos de idade mudou-se para Lisboa. Desde cedo que revelou 

grande aptidão para o desenho, especialmente para a caricatura. Nos primeiros anos da 
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sua carreira profissional trabalhou com vários jornais da época – O Inferno – Jornal de 

Arte e Crítica, A Marselha, A Sátira, A Corja e O Diabo – criando fortes críticas à 

monarquia e à igreja, o que provocou algumas suspensões das publicações. Devido às 

caricaturas que produzia contra o Rei foi considerado inimigo da instituição 

monárquica, levando-o a fugir do país e a exilar-se em Madrid e mais tarde em Paris. 

No período que ficou exilado em Paris trabalhou no grande jornal de caricaturas 

L`assiette au Beurre e em 1900 muda-se para a Bélgica onde se tornou reconhecido a 

nível europeu. Quando se dá a revolução republicana em Portugal, a 5 de Outubro de 

1910, Leal da Câmara decide regressar ao seu país. Em 1912 realiza uma exposição 

onde retrata as suas obras e em 1917 organiza uma exposição modernista sobre o tema 

Arte e Guerra. Em 1919 torna-se professor de Desenho e Artes Decorativas, no Porto e 

em Lisboa, exercendo a área de docente durante 27 anos. Foi, juntamente com o 

escultor Costa Mota, responsável secção decorativa do Pavilhão das Grandes Indústrias 

de Portugal na Exposição Internacional do Rio de Janeiro, em 1922. 

Irmãos Rebelo de Andrade 

Carlos Rebelo de Andrade (1887-1971) 

Guilherme Rebelo de Andrade (1891-1969) 

 

Os irmãos Guilherme e Carlos Rebelo de Andrade são conhecidos, 

especialmente pelos projetos desenvolvidos no período do Estado Novo. Ambos 

nasceram em Lisboa e estudaram arquitetura na Escola de Belas-Artes de Lisboa. 

Durante o seu percurso profissional desenvolveram projetos conjuntamente, tais como: 

o Pavilhão das Grandes Indústrias de Portugal, na Exposição Internacional do Rio de 

Janeiro, em 1922; o Pavilhão de Portugal na Exposição Ibero-americana de Sevilha, em 

1929 (que hoje é o edifício do Consulado Português de Portugal em Sevilha); a moradia 

na Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, nº52, em Lisboa, que recebeu o Prémio 

Valmor, em 1939; a Fonte Luminosa na Alameda D. Afonso Henriques, em Lisboa, 

projetada em 1938 e inaugurada em 1948. O arquiteto Carlos Rebelo de Andrade, tal 

como Raul Lino, procurou sistematizar uma arquitetura nacional tradicional portuguesa. 

Guilherme Rebelo de Andrade, para além do trabalho desenvolvido com o seu irmão, 

foi responsável por outros projetos, como por exemplo: as Embaixadas de Portugal em 

Londres (1940), Madrid (1942) e Rio de Janeiro (1946) e os restauros do Palácio de 

Belém (1929), do Palácio de Queluz (1930) e do Teatro Nacional de S. Carlos (1943), 

em Lisboa. 
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2.3. – Bureau International des Expositions (BIE)  

Em 1928 surge o organismo responsável por supervisionar a licitação e o processo 

de seleção das Exposições Universais – o Bureau International des Expositions (BIE). 

Sendo o orgão internacional das exposições, o BIE fornece um quadro regulamentar 

para que se continue a manter a integridade e a qualidade das Expos, continuando, 

assim, a promover a inovação do progresso humano. A primeira tentativa para criar este 

orgão foi em 1912 na Alemanha, na Conferência de Berlim, porém não ficou concluído 

devido à eclosão da Primeira Guerra Mundial. Foi a 22 de Novembro de 1928 que os 

delegados de trinta e um países, reunidos em Paris, assinaram o primeiro tratado 

internacional que rege a organização das Exposições Internacionais: a Convenção de 

Paris de 1928. A Convenção foi várias vezes alterada, devido, não só à entrada de novos 

países, como também aos avanços mundiais que trouxeram vários problemas, incertezas 

e conflitos. Qualquer governo é livre para aderir ao BIE: 

 

“This Convention shall be open for accession by any State which is a 

member of the United Nations, or any State which is not a member of the 

United Nations but which is a Party to the Statute of the International 

Course of Justice or any State which is a member of one of the specialized 

agencies of the United Nations or the International Atomic Energy Agency 

and also by any State whose application for accession is approved by a two-

thirds majority of the Contracting Parties which have the right to vote in 

the General Assembly of the Bureau. Instruments of accession shall be ª 

effective on the date they are so deposited.”
85

 

 

Para hospedar uma Feira Mundial, uma região, através do governo nacional, deve 

garantir a aprovação do BIE, é um processo muito competitivo, semelhante com os 

Jogos Olímpicos. Todas as Exposições Mundiais realizadas antes da fundação do BIE 

foram analisadas, mas nem todas foram aprovadas como “Exposições Universais”, 

porque, de certa forma, não respeitavam as regras definidas pelo organismo, como por 

exemplo, o caso da Exposição Universal do Porto, em 1865. Atualmente o Bureau 

International des Expositions é composto por 167 países membros. 
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 2.4. – Conclusões 

Com o século XX novas ideias surgiram, novas estratégias foram adotadas, dão-

se as duas grandes Guerras Mundiais, nasce a corrida ao armamento a produção 

industrial passa a ser um fenómeno natural, surgem as crises económicas e os regimes 

fascistas. As estratégias das Exposições Mundiais também se alteraram, deixando de se 

promover apenas a ciência e a técnica. A importância, sobretudo pelo fator económico, 

das colónias é notada ao longo dos certames, a divulgação de novos produtos e novas 

culturas passa a ser um dos aspetos centrais das Exposições Universais. Em Portugal, a 

passagem de Oitocentos para o século XX foi fértil nas discussões em torno da 

produção artística. Nelas participaram alguns nomes da sociedade portuguesa da época, 

como por exemplo, Ramalho Ortigão, Fialho de Almeida e José de Figueiredo. Era este 

o clima que se vivia quando Raul Lino regressou da Alemanha, em 1897. Um dos 

tópicos mais debatidos era “a casa portuguesa”, sem que houvesse um consenso sobre 

qual o estilo a adotar. No projeto que apresentou ao concurso para o pavilhão de 

Portugal na Exposição Universal de 1900, em Paris (ganho pelo arquiteto Miguel 

Ventura Terra), Raul Lino formalizou algumas das questões estilísticas que se 

encontravam em aberto e deu um contributo decisivo para a elaboração de um programa 

futuro, tendo-se tornado, o projeto do seu pavilhão, como que um manifesto de 

linguagem arquitetónica que perduraria nos anos seguintes. O certame de 1900, em 

Paris, fechou o ciclo das Exposições Universais industriais e iniciou a fase das 

Exposições Universais globais. Em 1922 é realizada a Exposição do Rio de Janeiro, 

onde Portugal participa e projeta dois pavilhões. O Pavilhão de Honra de Portugal foi 

projetado por Cottinelli Telmo, Carlos Ramos e Luís Alexandre da Cunha e o segundo 

pavilhão, o das Grandes Indústrias de Portugal, foi assinado pelos irmãos Rebelo de 

Andrade. No final dos anos 20 surgem duas exposições em território espanhol, uma em 

Barcelona e a Ibero-Americana em Sevilha, em 1929. Portugal fez-se representar nas 

duas, mas apostou mais na de Sevilha, devido ao tema ser centrado nas colónias. O 

pavilhão nacional foi, novamente, projeto dos irmãos Rebelo de Andrade e ainda hoje 

existe, servindo de instalações do escritório consular português em Sevilha. No ano 

seguinte realiza-se em Antuérpia a Exposição Colonial, Marítima e de Artes Flamengas, 

porém, devido à falta de recursos financeiros, Portugal apostou apenas na secção 

colonial. Não havendo possibilidade de edificar pavilhão próprio, a representação 

nacional ficou instalada numa das galerias do Pavilhão de Antuérpia, sendo o 
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responsável pelo projeto de interiores Ventura Terra. Em 1931, Paris também decide 

realizar uma Exposição Colonial. O vencedor do concurso para o pavilhão português foi 

Raul Lino, que projetou quatro edifícios (dois deles para a secção histórica, um outro 

para a secção metropolitana e comercial e um quarto pavilhão para a secção 

etnográfica). O período em análise ao longo do capítulo 2 ficou também marcado pelo 

surgimento do Bureau International des Expositions (BIE), o organismo responsável 

pelo supervisionamento do processo de seleção das Exposições Universais e que 

estipula as regras. 
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3 – Estado Novo – 1932 – 1940 

 

O presente capítulo retrata os anos 30 e 40 do século XX, ou seja, o período 

mais relevante do Estado Novo. No início dos anos 30 deu-se um enorme crescimento 

demográfico em Portugal, embora este aumento populacional já viesse desde o século 

XIX, sendo interrompido devido ao surto migratório, às epidemias mortíferas de 1918-

19 e às baixas da I Guerra Mundial. Entre as décadas de 20 a 40 a população portuguesa 

aumentou cerca de 1,7 milhões de habitantes, isto devido, principalmente, à melhoria 

das condições higiénico-sanitárias e das condições de vida em geral que diminuíram as 

taxas de mortalidade. Porém, este peso de habitantes verifica-se mais na população 

rural. No período dos anos 30 assiste-se, em Portugal, à institucionalização do Estado 

Novo, sendo o líder e fundador Oliveira Salazar (1889-1970), com a aprovação da 

Constituição e do estatuto do trabalho nacional, em 1933.  

Em outubro de 1929, dá-se o crash da bolsa de Nova Iorque, que coincidiu com 

o período da transição para a Ditadura Militar (iniciada a 28 de Maio de 1926 e 

terminando a 25 de Abril de 1974): o mundo entrava no tempo da Grande Depressão. 

Esta crise financeira alargou-se à escala mundial, numa altura em que Portugal 

ambicionava crescer, começando por promover um programa estruturado de 

industrialização que iria gerar o desenvolvimento económico do país. Os efeitos da crise 

mundial de 1929 desencadearam a ideia de que se aproximava um momento de 

transformação e, do ponto de vista de Oliveira Salazar, estavam reunidas as condições 

que iriam permitir iniciar um processo de mudança que transformasse o Portugal 

tradicionalmente agrícola e “atrasado” num novo país desenvolvido e modernizado. A 

Grande Exposição Industrial de 1932, o I Congresso de Indústria Portuguesa, de 1933, e 

o Congresso de União Nacional de 1934, representaram o quadro institucional daquilo 

que se pode definir como o despertar da “consciência industrial” portuguesa. No I 

Congresso da Indústria Nacional, resultante do êxito da Grande Exposição de 1932, 

proclamou-se a ideia que se estava à beira do instante de arranque industrial que faria de 

Portugal um país de vanguarda, dignificando-o aos olhos do exterior e colocando-o à 

altura das economias industriais. Porém, teve que se esperar pelo final da década de 50 

para que fosse aceite uma estratégia industrial global e se adotasse algo que não ia ao 

encontro industrializante formulado no início da década de 30.  
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Ao longo deste capítulo iremos analisar as Exposições Universais de Bruxelas 

(1935), Paris (1937), Nova Iorque e S. Francisco (1939), as nacionais (1932, 1934 e 

1940), os principais protagonistas deste período, bem como o forte papel desempenhado 

pelo SPN. Numa fase em que o objetivo era mostrar ao mundo a imagem do Estado 

Novo, o trunfo de Salazar foi tornar António Ferro (1896-1956) o responsável pela 

organização da presença de Portugal nas Exposições Universais. E, através do SPN e de 

um grupo de decoradores modernistas do Estado Novo, António Ferro e Salazar 

projetaram a primeira exposição histórica no mundo, a Exposição do Mundo Português, 

em 1940. Enquanto a Europa atravessava uma fase de incerteza política, social e 

económica, Portugal preparava-se para o acontecimento político-social mais importante 

do Estado Novo.   
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3.1. – Exposições Internacionais 

Bruxelas, 1935 

A Exposição Internacional de Bruxelas, de 1935, contou com a presença de 

trinta e dois países, ficando instalada no Heysel Park. O tema principal foi a colonização 

e mais de vinte milhões de pessoas a visitaram.  

O representante do Diário de Notícias na Bélgica, Victor Falcão, desde 1930 que 

chamava a atenção para a necessidade de Portugal se fazer representar no certame. 

Porém, tinha-se decidido que Portugal não iria participar porque não tinha tempo nem 

dinheiro para edificar o pavilhão nacional. Depois desta notícia, a Casa de Portugal de 

Antuérpia resolveu assumir os encargos de representação portuguesa na Exposição. 

Como a Alemanha cancelara a sua participação, Portugal ficou com o terreno que se 

destinava aos alemães e contratara o arquiteto português David Lopes, que cursara na 

Escola de Arquitetura de Bruxelas, para projetar o pavilhão nacional. O primeiro 

organismo do Estado que aderiu à iniciativa foi o SPN, que criou uma “Secção de 

Propaganda Nacional”. Mais tarde, a Agência Geral das Colónias e o Instituto do Vinho 

do Porto também apoiaram oficialmente a presença portuguesa no certame, 

subsidiando-a. Em Maio de 1935 o pequeno pavilhão oficial já se encontrava edificado, 

assim como o instituto do Vinho do Porto, que tinha à entrada uma garrafa com 6 

metros de altura com o objetivo de suscitar curiosidade a todos os visitantes para assim 

provarem o nosso famoso vinho do Porto. Relativamente às obras decorativas, o 

naturalista Alberto Cardoso, encarregou-se de compor um friso que articulava painéis 

com temas regionalistas e folclóricos – com as vindimas do Douro, pescadores e 

varinas, os arraias lisboetas e os mercados ao ar livre – e para no stand das colónias 

portuguesas duas paisagens africanas.  

As críticas surgiram, em alguns artigos da imprensa portuguesa lia-se a 

“vergonha” que foi a representação portuguesa na Exposição de Bruxelas. Organizada à 

pressa, desarticulada e falta de critério, com stands livremente entregues ao cuidado dos 

expositores, a presença nacional pouca ou nenhuma repercussão conseguiu.  

Paris, 1937 

A exposição francesa ficou instalada no tradicional ponto das exposições 

parisienses – desde a Esplanade du Trocadéro até o Champ de Mars – ocupando, no 
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total, 105 hectares de terreno. Participaram 44 países e edificaram-se cerca de trezentos 

pavilhões e foi a última exposição parisiense realizada até aos dias de hoje. 

Em 1937, com a realização da Exposition Internationale des Arts et des 

Techniques Apliqués a la Vie Moderne, surge a oportunidade do governo de Salazar 

mostrar ao mundo a imagem do Estado Novo capaz, construtivo e atualizado. O trunfo 

foi António Ferro, na altura diretor do Secretariado da Propaganda Nacional, sendo 

nomeado Comissário-geral e que projeta toda a representação portuguesa no certame, 

tendo sempre como objetivo consolidar uma imagem do Estado Novo na Europa.  

Em Maio de 1936, Salazar e António Ferro começaram a preparar a 

representação portuguesa e a medir as suas consequências. A notícia de que Portugal se 

faria representar em Paris só foi tornada pública a 23 de Novembro de 1936, quando o 

Diário de Notícias confirmou a participação do nosso país. O concurso para o projeto do 

pavilhão foi lançado: Ferro pedia uma versão moderna da imagem do país, exigindo que 

marcasse uma identidade nacional, o projeto teria de ser uma estrutura única com uma 

área 1500m², distribuídos por 8 salas. O júri do concurso, composto por António Ferro, 

pelos arquitetos Paulino Montês (1897-1988) e Adelino Nunes (1903-48), que 

representavam o Sindicato dos Arquitetos, pelo escultor Francisco Franco (1885-1955) 

e pelo arquiteto Jorge Segurado (1898-1990), aceitou nove trabalhos sob pseudónimos. 

O vencedor foi o projeto BALDIAZ, do jovem Francisco Keil do Amaral (1919-1975): 

era uma estrutura moderna com superfícies lisas e puras que valorizava a função do 

edifício. A exposição encontrava-se dividida em oito salas: do “Trabalho”, do 

“Turismo”, do “Estado”, das “Realizações do Estado”, do “Ultramar”, das “Riquezas 

Naturais”, da “Arte Popular” e das “Obras”. Os interiores do pavilhão ficaram a cargo 

do grupo de “decoradores modernistas do SPN” ao qual pertenciam artistas como 

Bernardo Marques (1899-1962), Fred Kradolfer (coordemou) (1903-1968), Carlos 

Botelho (1899-1982), José Rocha (1907-1982), Thomaz de Mello/Tom (1906-1994), 

Emmerico Nunes (1888-1968), Abel Manta (1888-1982), Canto da Maia (1890-1981), 

Barata Feyo (1899-1990), Maria Keil (1914-2012), Lino António (1898-1974), entre 

outros artistas nacionais. Esta Exposição ficou marcada pelo primeiro exercício de 

design de equipamento para as representações portuguesas. Fred Kradolfer desenvolveu 

um conjunto de cadeiras-espreguiçadeiras, em tubo metálico e lona, para a Sala de 

Turismo do Pavilhão. Este exercício também se estendeu para o design de interiores, 

com os projetos concebidos para as salas temáticas.  
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Grande parte dos decoradores e artistas portugueses que colaboraram na representação 

de Portugal foram premiados – a Canto da Maia (escultura), António Soares (1894-

1978) – pintura –, Fred Kradolfer, Tom, Botelho, Emmerico, José Rocha e Paulo 

Ferreira (decoração), foi-lhes atribuído um “Grand Prix”. 

Figura 18 – Pavilhão Português na Exposição Internacional de Paris (1937), Keil do Amaral. 

A representação portuguesa e o pavilhão conseguiram a reformulação das bases 

do ideário que a sustentavam, revelando à Europa e ao Mundo uma obra de renovação 

nacional. A presença portuguesa nas Exposições é pela primeira vez mais do que uma 

reconstituição histórica e claramente sobressai a necessidade de realçar e valorizar o 

presente nacional, objetivo principal de António Ferro. Em 1942 o cineasta português 

António Lopes Ribeiro (1908-95) realiza um filme da presença de Portugal nesta 

Exposição, intitulado por “Portugal na Exposição de Paris de 1937”. 

Nova Iorque, 1939  

Em 1939 realiza-se, na cidade de Nova Iorque, uma Exposição Universal com o 

tema The World of Tomorrow, cujo objetivo principal se centrava numa ilustração 

otimista e positiva, centrada no futuro, onde as máquinas desempenhavam um 

importante papel. Os principais arquitetos e decoradores americanos encontraram no 

streamlined a sua linguagem de expressão. Esta visão idealista pretendia fazer face à 

crise económica americana, que tinha surgido em 1929. Inaugurando a 30 de abril de 

1939, organizada no Flushing Meadows-Corona Park, foi visitada por cerca de 200.000 

pessoas e estava dividida por diferentes zonas – como por exemplo, a dos transportes, 
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das comunicações, dos sistemas empresariais, etc. A General Motors encomendou o seu 

pavilhão ao arquiteto americano Albert Kahn, e o designer Norman Bel Geddes 

desenvolveu uma exposição para o edifício. Essa exposição, conhecida como Futurama, 

mostrava como seria o mundo daí a vinte anod, ou seja, em 1960, e foi uma das mais 

visitadas da Exposição. 

O comissário-geral português é, novamente, António Ferro que pretendeu passar 

a imagem de um Portugal com um regime “humanizado” preocupado com a população. 

Jorge Segurado foi o arquiteto responsável pelo projeto do pavilhão, sendo este 

composto por dois volumes distintos – no primeiro volume era retratado o passado 

(onde se via a descoberta do atlântico, a secção de Colombo e a expansão portuguesa no 

mundo), o presente e o futuro (estes dois ilustravam o que era o atual Estado Novo e 

como seria no futuro). No segundo volume encontrava-se a receção a secção do 

“Turismo e Arte Popular”. Salazar pretendia que o Pavilhão de Portugal, ao contrário do 

que aconteceu em 1937, fosse mais “português” e menos “moderno” e que traduzisse a 

ideia do que era o Estado Novo.   

Na opinião de Oliveira Salazar, as Exposições Internacionais sucediam 

“constantemente, a propósito de tudo e por toda a parte”, e “arrasta(va) os países a 

despesas consideráveis”, a quantias “gastas em coisas efémeras”, em “coisas 

passageiras”, quando seria preferível investir “dentro do País, em obras definitivas”.
86

 

Apesar desta opinião, o país não podia recusar em fazer-se representar neste 

certame. Contando com a participação da “maioria das nações”, a Exposição adquirira 

“tal vulto, importância, proporções, que seria (...) quase desprestigioso para Portugal 

(...) não ter ali o seu lugar marcado”. Também era importante “aproveitar o ensejo para 

fazer a propaganda do País” e onde muito se poderiam favorecer os “interesses 

portugueses, quer no campo comercial, quer – preocupação fundamental – no campo do 

turismo”.
87
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Figura 19 – Pavilhão de Portugal na 

Exposição Internacional de Nova 

Iorque (1939), de Jorge Segurado. 

 

S. Francisco, 1939 

No mesmo ano, os Estados Unidos da América realizaram outra Exposição 

Universal, apesar de ser menos divulgada, em S. Francisco. A Golden Gate Exposition 

situou-se na Treasure Island, uma ilha artificial na baía de S. Francisco, que hoje é o 

aeroporto da cidade. A participação portuguesa foi direcionada, sobretudo, para a 

população residente no país. O pavilhão, projetado pelo arquiteto Jorge Segurado, 

consistia numa “miniaturização do país, numa adaptação, onde se sublinha apenas o que 

era suposto ser a imagem essencial da pátria”
 88

.  

Tanto na representação portuguesa em Nova Iorque como em S. Francisco nota-se a 

perda do sentido inovador demonstrado na Exposição de Paris de 37. António Ferro, 

que promovia a modernidade, retrocede e volta a ligar a tradição à história. 

 

3.2. – Exposições Nacionais 

Grande Exposição Industrial Portuguesa, 1932, Lisboa 

A Associação Industrial Portuguesa, com o apoio da Associação Industrial 

Portuense e do governo de Salazar projetam a Exposição Industrial Portuguesa de 1932. 

Realizada de 15 de Setembro a 15 de Novembro de 1932, a feira ficou instalada no local 

que é hoje o Parque Eduardo VII, em Lisboa, ocupando uma área total de 112.500m². O 
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Pavilhão foi o mesmo da Exposição do Rio de Janeiro de 1922, projetado pelos irmãos 

Rebelo de Andrade e reproduzido em Lisboa. O objetivo desta exposição era a 

“demonstração da qualidade e variedade dos produtos e possibilidades da indústria 

nacional” e também a promoção “da intensificação das relações comerciais entre os 

industriais portugueses, o comércio e o público em geral”.
89

 O arquiteto Jorge Segurado 

foi o responsável pela comissão técnica da Exposição e pela área do urbanismo. A feira 

dividia-se em três principais zonas: a central, que compreendia o palácio joanino, a zona 

norte deste, onde se edificaram seis pavilhões gerais e cinquenta edifícios especiais, e a 

zona sul do palácio, que seria a zona de festas e divertimento.
90

 Cada expositor tinha 

direito, de forma gratuita, a uma área do pavilhão que a comissão administrativa 

julgasse conveniente, variável com a natureza e dimensão daqueles, divididos em 26 

grupos, subdivididos em 154 classes. Em casos particulares, quando a natureza da 

indústria o justificasse, era autorizada a sua exibição fora do pavilhão, em instalações 

especiais construídas pelo expositor, com projeto e localizações sujeitos a aprovação 

prévia da mesma comissão.
91

 

A Grande Exposição Industrial Portuguesa apresentava-se ela própria como a 

“prova clara, expressa, insofismável, iniludível de que Portugal está(va) prestes a 

transpor as fronteiras do núcleo industrial da Europa”
92

.  

A AIP, ao promover esta exposição, pretendia demonstrar que Portugal, não só 

era um país dotado de uma indústria diversificada com produtos nacionais que não eram 

inferiores aos seus similares estrangeiros, como fazer com que o Estado passasse a 

considerar a atividade industrial como um forte fator de riqueza nacional. Foi com estes 

objetivos que a AIP promoveu a realização do Iº Ciclo da Grande Exposição Industrial, 

entre Outubro e Dezembro de 1933.  

I Exposição Colonial Portuguesa, Porto, 1934  

Em 1934 o Palacio de Crystal Portuense volta a receber uma nova grande 

exposição, embora não tenha sido Universal, foi a primeira Exposição Colonial 
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realizada em território nacional. Foi um evento dedicado às colónias e à obra da 

Ditadura portuguesa, o pavilhão foi rebatizado para “Palácio das Colónias”. Baseou-se 

no certame de Paris, de 1931, e embora não conseguisse competir com a Exposição 

parisiense, propunha “uma lição simples, fácil e emotiva”, lição que fosse “para todos 

(...) e para o povo, especialmente”
93

. Pretendia transmitir ao povo português, 

principalmente aos menos letrados e analfabetos, a ideia do que era o colonialismo. O 

certame foi organizado por corporações económicas do Porto, no âmbito do movimento 

pró-colónias punido pelo governo, e pelo comissário e diretor técnico, o Capitão 

Henrique Galvão (1895-1970). Os organizadores da exposição excluíram, logo de 

início, os artistas que António Ferro protegeria – à exceção de Almada Negreiros – e 

rodearam-se de uma equipa de decoradores, que na grande maioria eram desconhecidos. 

Para além do nome, também os interiores e fachadas foram substituídos: optou-se por 

criar ângulos retos, paredes de cor lisa e linhas horizontais, onde predominava o estilo 

Art Deco. A Sociedade de Geografia de Lisboa ficou encarregue de organizar a sala da 

História. Apesar de todos os amadorismos a Exposição Colonial não deixou de se 

revestir de importância. 

Exposição do Mundo Português 1940 

A Exposição do Mundo Português de 1940, embora fosse restrita ao âmbito 

nacional, foi a primeira Exposição Histórica no mundo, caracterizando-se pela definição 

de um tema aglutinador à volta do qual foi edificada: a comemoração de dois 

centenários (o da Formação da Nação portuguesa, em 1139, e o da Restauração da sua 

Independência, em 1640).
94

 Numa altura em que a Europa vivia momentos de incerteza 

política, económica e social, marcada pela Guerra Civil Espanhola (1936-1939) e pela II 

Guerra Mundial (1939-1945), Portugal encontrava-se em clima festivo.  

A “cidade histórica”, produzida pelo regime político do Estado Novo, foi erguida 

em catorze meses, ocupando uma área de cerca de 500 mil metros quadrados e 

organizava-se em torno da Praça do Império, em Belém, Lisboa. O arquiteto Cottinelli 

Telmo foi o responsável pela coordenação geral dos trabalhos de edificação da 
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Exposição do Mundo Português, pretendendo um estilo nacional, português e de 1940.
95

 

Da coordenação histórica ficou encarregue Matos Sequeira (1880-1962), os serviços 

externos ficaram a cargo do cineasta, jornalista e pintor Leitão de Barros (1896-1967) 

ficou encarregue da jardinagem do espaço da exposição. A equipa, reunida por António 

Ferro, e já com experiência recente em Exposições (como a de Paris de 1937 e a de 

Nova Iorque em 1939), era composta por 13 arquitetos, 15 engenheiros, cerca de mil 

estucadores e 5000 operários. Foi inaugurada a 23 de Julho de 1940 pelo General Óscar 

Carmona (1869-1951), Presidente da República, pelo Presidente do Conselho, Dr. 

Oliveira Salazar, por Duarte Pacheco (1899-1943), Ministro das Obras Públicas e 

Comunicações, Dr. Marcelo Caetano (1906-1980) comissário da “Mocidade 

Portuguesa”, pelo diretor do SPN, António Ferro, entre outras individualidades. A praça 

do Império era contornada, a Nascente e a Poente, respetivamente pelo Pavilhão de 

Honra – arquiteto Luís Cristino da Silva (1896-1976) – e pelo Pavilhão dos Portugueses 

no Mundo – arquiteto Cottinelli Telmo. A Sul estavam o Padrão dos Descobrimentos – 

do arquiteto Cottinelli Telmo e do escultor Leopoldo de Almeida (1898-1975) –, a Nau 

de Portugal e o Restaurante Espelho de Água. A Secção Histórica, situada a nascente do 

recinto, era composta pelos seguintes Pavilhões: o da Fundação – do arquiteto 

Rodrigues Lima (1909-1980) –, o da Formação e Conquista, o da Independência e dos 

Descobrimentos, o do Brasil – do arquiteto Raul Lino –, o da Colonização – do 

arquiteto Carlos Ramos – e pelo Bairro Comercial e Industrial. Existia também uma 

Secção Colonial, um Parque de Atracões e um Centro Regional, onde estavam 

representadas as Aldeias Portuguesas – do arquiteto Jorge Segurado –, os Pavilhões da 

Vida Popular – dos arquitetos Veloso Reis (1899-1985) e João Simões (1908-1993) –, o 

Jardim dos Poetas e um Parque Infantil.
96

 De acordo com Nuno Teotónio Pereira (n. 

1922), o Estado Novo adotou dois modelos arquitetónicos:  

«para as comemorações, paradas e exposições do regime, uma cenografia 

claramente fascizante, de colunas imponentes; para as evocações e 

reconstituições históricas, o cenário salazarista do país-aldeia (...). Na 
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Exposição do Mundo Português foram estas duas vias sabiamente 

combinadas, de acordo com os espaços a enquadrar»
97

  

Esta Exposição, para além de ter alterado toda a traça urbanística de Belém, foi o 

acontecimento político-social mais importante do Estado Novo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Planta geral da “Exposição Histórica do Mundo Português”. 

 

 

 

 

3.3 – Protagonistas 

O presente subcapítulo consiste numa breve síntese do percurso profissional dos 

protagonistas abordados ao longo do capítulo 3. É importante referir que o período em 

análise engloba a primeira geração da arquitetura modernista portuguesa, onde 

Cottinelli Telmo, Keil do Amaral e Fred Kradolfer se inserem. A arquitetura modernista 

portuguesa surgiu como um reflexo do progresso da engenharia que colocava em causa 

as velhas fórmulas arquitetónicas usadas até aí. A construção passou então a centrar-se 
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no funcionalismo e na simplicidade das formas, substituindo os complexos ornamentos 

portugueses que haviam formado o paradigma arquitetónico durante grande parte do 

século XIX. Porém esta vontade “modernista” foi travada pelo regime do Estado Novo 

que optou pelo regresso a formulações de cariz tradicional e historicista.  

António Ferro (1895-1956) 

António Joaquim Tavares Ferro nasceu a 1895, em Lisboa, e desde cedo revelou 

fortes capacidades para as Letras. Frequentou o Liceu Camões, em Lisboa, e cursou 

Direito, de 1913 a 1918, na Universidade de Lisboa. Desde cedo que ficou ligado ao 

movimento modernista – juntamente com Mário de Sá-Carneiro (1890-1916), José de 

Almada-Negreiros (1893-1970), Fernando Pessoa (1888-1935) e Luís Montalvor (1891-

1947). Foi escritor, jornalista e político, sendo o principal impulsionador da revista 

Orpheu (1915). No ano de 1918 parte para Angola como oficial miliciano, afastando-se 

do mundo do jornalismo e das letras. No ano seguinte regressa a Portugal e assume a 

redação de O Jornal, nos anos seguintes passou pelos periódicos O Século, Diário de 

Lisboa e Diário de Notícias. António Ferro sugeriu a Salazar, em 1932, a criação de um 

organismo que fizesse propaganda aos feitos do regime, e assim nasceu o Secretariado 

de Propaganda Nacional, do qual foi o primeiro diretor. Ferro defendia um ideário que 

expressava a identidade da cultura portuguesa. Ao longo da sua atividade profissional 

desenvolveu outras grandes atividades nas áreas da propaganda interna e externa, 

cinema, edição, radiofusão, teatro, bailado, jornalismo, turismo e atividades culturais em 

geral. Foi comissário-geral das exposições internacionais de Paris (1937) e de Nova 

Iorque (1939), fundador da Companhia Portuguesa de Bailado Verde Gaio (1940), do 

Museu de Arte Popular (1948), dirigiu a Exposição do Mundo Português (1940) e foi 

presidente da Emissora Nacional (1941). Serviu-se do organismo que dirigiu para 

defender e divulgar alguns dos artistas mais arrojados do seu tempo. Em 1949 retira-se 

da atividade política e é nomeado representante diplomático na Suíça e em Itália. 

Jorge Segurado (1898-1990) 

O arquiteto Jorge Segurado nasceu em 1888, em Lisboa, e em 1918 ingressa no 

curso de Arquitetura da Escola de Belas-Artes de Lisboa, concluindo em 1924. O seu 

nome é conhecido pelos grandes projetos que desenvolveu e também por ter sido o 

pioneiro da implementação da linguagem modernista na arquitetura portuguesa. Foi, 

desde os anos 30, arquiteto da Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. 
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Faz duas viagens que foram fundamentais para a introdução de novas linguagens 

estéticas em Portugal: a primeira, em 1931, à Alemanha onde visita a Bauhaus, e no 

final da década de 30, juntamente com António Ferro, visita os EUA, onde projetou os 

pavilhões de Portugal em S. Francisco e Nova Iorque. No final da década de 30 

acompanhou a mudança de rumo associada ao gosto historicista, do Estado-Novo, 

retomando, anos mais tarde, os seus princípios modernistas. Colaborou na Exposição do 

Mundo Português, em 1940, tendo sido o arquiteto responsável pela secção das 

“Aldeias Portuguesas”, em 1941 projeta o edifício da Casa da Moeda, uma das maiores 

obras do modernismo arquitetónico português, e a partir de 1944 dirige a instalação do 

Museu de Arte Popular, em Lisboa.  

Keil do Amaral (1910-1975) 

Pertencendo a uma família de artistas, Francisco Caetano Keil Coelho do 

Amaral, nasceu a 28 de Abril de 1910, em Lisboa. Começa a sua vida profissional em 

1929 como designer publicitário, juntamente com Fred Kradolfer, e no ano seguinte 

inscreve-se no curso especial de Arquitetura na Escola de Belas-Artes de Lisboa. 

Enquanto estudante trabalha, simultaneamente, no atelier do arquiteto Carlos Ramos, 

tornando-se seu discípulo. Participa, também, em exposições de relevo na Sociedade 

Nacional de Belas-Artes (1932-33). Em 1936 vence o concurso para o Pavilhão de 

Portugal na Exposição de Paris de 1937, onde permanece durante um ano para 

acompanhar a construção do pavilhão. Entre 1939 a 1949 integra uma equipa de jovens 

arquitetos que estavam encarregues de apoiar as iniciativas da Câmara Municipal de 

Lisboa, assumindo assim a responsabilidade projetual de importantes obras públicas 

(embora não se identifica-se com o regime político nem com os padrões historicistas do 

gosto oficial do Estado Novo). Ao longo da década de 40 a produção arquitetónica de 

Keil do Amaral é intensa: trabalhou nos projetos de equipamentos e no reordenamento 

dos espaços verdes da capital, como o Parque de Monsanto (1943), o jardim do Campo 

Grande (1945) e o Parque Eduardo VII (1949); projeta o Parque de Diversões da 

Exposição do Mundo Português (1940) para além da aerogare do Aeroporto de Lisboa 

(1945), moradias unifamiliares, etc. Em Março de 1948 é eleito presidente do Sindicato 

Nacional dos Arquitetos, onde organiza o I Congresso Nacional de Arquitetura, porém, 

passados 8 meses por ordem do Governo é afastado do cargo. No ano de 1946 inaugura 

o seu próprio atelier – Sobre e Desce – na Rua Arco do Cego, e paralelamente continua 

a trabalhar para a Câmara de Lisboa. Keil tem um importante papel na formação do 
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grupo de Iniciativas Culturais Arte e Técnica-ICAT e na reformulação da revista 

Arquitetura, onde lança, em 1947, a ideia de um inquérito científico à arquitetura 

regional portuguesa. Era fascinado pela arquitetura holandesa e pelo trabalho de Frank 

Lloyd Wright (1867-1959); o trabalho de Keil do Amaral foi determinante para a 

consolidação de uma plena consciência moderna na arquitetura em Portugal. 

Fred Kradolfer (1903-1968) 

Nasceu em Zurique em 1903, estudou ourivesaria na Escola de Artes Aplicadas 

de Zurique e mais tarde frequentou a Academia de Belas-Artes de Munique. Viveu em 

diversas cidades europeias onde trabalhou em decoração de montras de 

estabelecimentos comerciais. Em 1924 decide vir para Portugal, onde introduziu 

linguagens gráficas modernas. Foi pintor, designer gráfico e de interiores, pertenceu à 

equipa restrita de decoradores e gráficos do SPN entre 1937 a 1940, juntamente com 

Thomaz de Mello, Bernardo Marques, Carlos Botelho, Emmerico Nunes e José Rocha, 

encarregues da realização dos pavilhões de Portugal nas Exposições de 1931, 1937, 

1939 e 1940. Kradolfer foi um dos protagonistas da história do design português devido 

ao seu rigor projetual, à cultura e vocação do design gráfico e à competência técnica 

com que controlava todo o processo de design.  

Cottinelli Telmo (1897-1948) 

Para além de arquiteto foi também bailarino, cineasta, autor de banda desenhada, 

fotógrafo, ilustrador e músico. Entre 1915 e 1920 estudou arquitetura na Escola de 

Belas Artes de Lisboa, sendo considerado um dos elementos da primeira geração da 

arquitetura modernista em Portugal. Em 1923 é admitido como arquiteto na Companhia 

dos Caminhos de Ferro Portugueses, sendo, entre outros projetos, o responsável pela 

remodelação da Estação do Rossio nos anos 40. Dirigiu a revista infanto-juvenil ABC-

zinho, entre 1921-29, sendo o responsável por grande parte do seu conteúdo: fez capas, 

textos, ilustrações, banda desenhada, de que foi um dos pioneiros em Portugal. Projetou 

o Pavilhão de Honra da Exposição do Rio de Janeiro, em 1922, juntamente com Carlos 

Ramos e Luís Cunha e o Pavilhão de Portugal na Exposição de Sevilha, em 1929. Foi 

diretor da revista Arquitetos, entre 1938 e 1942, e foi o arquiteto-chefe responsável pela 

Exposição do Mundo Português de 1940 – onde também projeta a Praça do Império, a 

Fonte Monumental, a Porta da Fundação e o Monumento dos Descobrimentos 

(juntamente com Leopoldo de Almeida). Também de autoria deste arquiteto é o Plano 
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de Urbanização de Fátima e os planos da zona marginal de Belém, em 1941, a 

Faculdade de Ciências de Coimbra, em 1943, a Fábrica da Standard Elétrica (1945-47), 

em Junqueira, Lisboa, entre outros. Para além da atividade gráfica que desenvolveu, 

criou filmes, passando também pelo jornalismo e pela música. 

3.4. – Entidades envolvidas 

Secretariado de Propaganda Nacional 

Foi criado em 1933 e era um organismo público responsável pela propaganda, 

informação, comunicação social e turismo, no período salazarista. O Secretariado 

Nacional de Informação, Cultura Popular e Turismo, mais conhecido como SPN ou 

SNI, desenvolveu uma ação importante nas artes plásticas, teatro, cinema, literatura, etc. 

Entre 1933 a 1945, o diretor do SNI foi António Ferro, passando a exercer o cargo de 

secretário nacional entre 1945 e 1949. Nos dez primeiros anos privilegiou três áreas: a 

propaganda do ideário do regime, o turismo como meio de difusão da imagem de um 

país feliz consigo próprio e a cultura popular como instrumento integrador das camadas 

mais baixas da população. Depois de 1944, o SNI, dotado de novos meios, para além da 

propaganda começa a atuar no controlo e censura da informação veiculada pela 

comunicação social e com a inspeção das atividades culturais. O turismo foi perdendo 

grande parte da sua função ideológica, para se transformar na promoção de mais um 

destino para férias a preços baratos. A cultura popular acabou por ser enquadrada no 

âmbito da etnografia, em regra ao serviço também da promoção turística. O SNI que até 

aí privilegiara a população rural e o imaginário foca-se nas camadas urbanas, 

nomeadamente as de maior rendimento e instrução. Só após a saída de António Ferro, 

em 1949, foi possível dar corpo a esta nova orientação política. A propaganda era 

alimentada por uma contínua produção de informação destinada aos órgãos de 

comunicação e à Emissora Nacional, desdobrando-se numa vastíssima produção 

editorial, em diversas línguas, organização de exposições em Portugal ou no 

estrangeiro. António Ferro, apesar de entrever a importância económica do turismo, viu 

sobretudo nele um meio de propaganda. A grande promoção cultural de António Ferro 

centrou-se contudo em volta da cultura popular, que tinha nas romarias, arraiais e feiras 

a sua expressão mais genuína. À sua volta procurou criar uma grande encenação, não 

apenas para os estrangeiros, mas sobretudo, para consumo interno. Após o 25 de Abril 

de 1974, o SNI tornou-se na Secretaria de Estado da Comunicação Social. 
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3.5. – Conclusões 

A ditadura Salazarista impôs ordem num Portugal mergulhado num caos 

político, financeiro e económico, consequentes dos dezasseis anos conturbados da 

primeira República. A imagem do que seria o Estado Novo era intensificada pelos 

valores morais, evocações históricas e regionalismo, procurando, assim, que o povo 

português voltasse a conquistar o orgulho pela pátria. Oliveira Salazar encarregou 

António Ferro, portador de uma diversificada formação académica, de construir e 

divulgar ao Mundo a imagem do Estado Novo, através das Exposições Universais. 

Assim, através do SNI, Ferro reuniu um grupo de arquitetos e artistas modernistas que 

ficaram responsáveis pelos trabalhos e projetos na construção da identidade nacional. 

Na Exposição de Paris, em 1937, o vencedor do concurso para o Pavilhão de Portugal 

foi o arquiteto Keil do Amaral que, tal como foi pedido no concurso público, projetou 

um edifício moderno mas português. O abandono da arquitetura historicista e dos 

detalhes gráficos puramente Art Deco, fez com que Keil do Amaral fosse reconhecido 

com um Grand-Prix. Foi graças ao sucesso obtido nesta exposição que Ferro continuou 

a trabalhar com a mesma equipa para os projetos de interiores no Pavilhão de Portugal 

na Exposição de Nova Iorque e S. Francisco, em 1939. Ao contrário do que foi pedido 

no concurso do pavilhão nacional em 1937, uma imagem mais “moderna” de Portugal, 

nas Exposições de 1939 Ferro pretendia um edifício mais “português” e menos 

“moderno”. O autor dos pavilhões foi o arquiteto Jorge Segurado que retratou o 

passado, presente e futuro da nação. O período em estudo neste capítulo verifica-se que 

a participação portuguesa nas Exposições Internacionais, bem como a realização de 

exposições nacionais, foram uma preparação para a grande Exposição do Mundo 

Português de 1940. O certame marcou o auge do Estado Novo Salazarista, 

comemorando o duplo centenário da Fundação da Nacionalidade e da Restauração da 

Independência. Foi organizada por António Ferro e contou com a participação de 

dezassete arquitetos, 43 pintores-decoradores, 5000 operários e mais de mil 

modeladores-estucadores, que ergueram uma “cidade efémera”.  
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4. – Segunda metade do século XX – 1958 – 1998 

 

A segunda metade do século XX em Portugal ficou, essencialmente, marcada 

pelo fim do regime ditatorial do Estado Novo, a 25 de Abril de 1974. Após este 

acontecimento o país assistiu a grandes modificações: surgem novas profissões, novas 

correntes filosóficas, o gosto pela cultura anglo-saxónica é acentuado e difundido na 

música, cinema e leitura de revistas e livros, os valores morais alteram-se e as pessoas 

começam a frequentar espaços de sociabilidade. Ou seja, tudo o que era proibido e 

restrito no período do Estado Novo, após o 25 de Abril, deixou de o ser. Os anos 70 

abriram a consciência a muitos feminismos que estavam esquecidos, a noção de 

igualdade entre homens e mulheres começou a ganhar forma com outra consciência. O 

número de divórcios começou a aumentar e o dos casamentos a diminuir. Por outro 

lado, a pouco e pouco a taxa de analfabetismo diminui e o número de inscritos no 

ensino superior aumenta. Outro dos marcos da segunda metade do século XX foi a 

entrada de Portugal na CEE, a 1 de Janeiro de 1986, permitindo ao país e à sociedade 

receber todos os estímulos do exterior, numa fase de plena transformação cultural.  

O período em estudo neste capítulo aborda as Exposições Internacionais desde 

1958 até 1998. Portugal participou em cinco das dezassete Exposições Universais que 

se realizaram neste período, projetando a última Exposição Universal do século XX, em 

1998.  

4.1. – Exposições Universais  

Bruxelas, 1958 

Inaugurada a 17 de Abril de 1958 e encerrada a 19 de Outubro do mesmo ano, a 

Exposição Universal de Bruxelas – A More Human World – foi visitada por cerca de 40 

milhões de pessoas. Foi a primeira Exposição realizada depois da II Guerra Mundial e 

ficou instalada no Planalto von Heysel, um parque perto do Castelo Laekener Real, em 

Bruxelas. O certame ficou famoso devido ao famoso edifício l`Atomium, que ainda hoje 

se pode visitar, sendo um centro de exposições e um restaurante. André Waterkeyn 

(1917-2005), engenheiro e diretor da empresa de metal Fabri, criou um edifício em 

forma de uma molécula de ferro com uma estrutura cristalina ampliada mil milhões de 

vezes, sendo o símbolo da era atômica e do uso pacífico da energia atômica.  
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O Pavilhão de Portugal foi a concurso público e o vencedor foi o projeto do 

arquiteto Pedro Cid (1925-83). No espaço destinado a Portugal (uma área de 7100m²) 

encontravam-se o Pavilhão, construído em ferro e vidro (ocupava 2870m²), restaurantes, 

bares de degustação de vinho do Porto e stands de venda de artesanato. O edifício 

principal estava dividido em cinquenta setores onde se encontravam, no rés-do-chão, as 

oito áreas que representavam os oito séculos da história de Portugal, e no 2º piso o 

espaço dedicado ao Portugal Ultramarino. O projeto para os interiores do pavilhão 

foram projetados por Fred Kradolfer, Frederico George e Daciano da Costa, Manuel 

Lapa e Fernando Azevedo, Manuel Rodrigues e Sebastião Rodrigues, Marcelo de 

Morais e Thomaz de Mello, Roberto de Araújo e Jorge Matos Chaves, Eduardo 

Anahory e o Comissário Técnico foi Jorge Segurado. As técnicas de exposição que os 

artistas portugueses utilizaram não foram as mais recentes, mas as mais clássicas. Por 

exemplo, no restaurante de Portugal vendiam-se pequenas garrafas de vinho do Porto, 

mas enquanto os brasileiros ao oferecerem o seu café punham os visitantes em contacto 

através de esquemas fotográficos com as regiões cafeteiras do Brasil, não houve da 

parte de Portugal o cuidado de estabelecer uma relação com as paisagens e vida do 

Douro.  

“O restaurante português afirmando-se um excelente meio de propaganda 

peca apenas por se destinar em exclusivo a um determinado sector público. 

À grande multidão de poucas disponibilidades, que passou por Bruxelas, 

deveríamos ter destinado uma esplanada, um «buvette», ou um restaurante 

popular (que não seria o pequeno recinto ao ar livre) onde pudesse provar 

o nosso café, os nossos vinhos e as nossas frutas. Seria esse um belo uso, 

capaz de nos tornar gratamente conhecidos em Bruxelas.
98

”   

Várias críticas foram feitas ao Pavilhão de Portugal: a organização do 

espaço, a colocação das vitrinas, dos painéis e das fotografias fazia 

desordenadamente, utilizando o grande espaço livre do recinto e com frequência 

as paredes interiores. Por outro lado, este certame afirmou-se, para alguns artistas 

portugueses, como uma excelente oportunidade de mostrarem o seu trabalho ao 

mundo: a nível escultórico destacam-se nomes como o de António Duarte, Jorge 

Vieira, António de Paiva e Barata Feio; na área da Pintura encontramos nomes 
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como Júlio Resende, Câmara Leme e Menez; e é importante referir que Querubim 

Lapa figurava também com uma bela peça de cerâmica. 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Pavilhão de Portugal (1958), arquiteto Pedro Cid. 

Osaka, 1970 

A primeira Exposição Universal do continente asiático realizou-se em 1970, na 

cidade de Osaka, Japão. Inaugurou a 14 de Março e encerrou a 13 de Setembro do ano 

de 1970, contando com a participação de 77 países, e foi visitada por cerca de 65 

milhões de pessoas. Como o tema era “Progresso e a Harmonia da Humanidade” todos 

os pavilhões foram concebidos de forma a poderem integrar-se na planificação de uma 

cidade do futuro. Insere-se na série de exposições internacionais levadas a efeito 

segundo as normas do Bureau International des Expositions, e segue-se às de Bruxelas 

(1958) e Montreal (1967). 

A participação portuguesa não se ficou só pela construção de um edifício, teve 

também a oportunidade de realizar o seu Dia Nacional (24 de Agosto de 1970), onde 

foram organizados vários espetáculos culturais com artistas portugueses. É importante 

referir que Portugal e o Japão têm uma forte ligação, e isso foi reforçado com alguns 

pormenores; como por exemplo, na fachada principal do Pavilhão o nome Portugal 

estava escrito em caracteres latinos e em kanji, um dos três alfabetos nipónicos; no 

interior do edifício encontrava-se um biombo Namban do século XVI, que representava 

os navegadores portugueses a chegaram ao Japão.  

O projeto para o pavilhão de Portugal foi desenvolvido por António Garcia 

(n.1925), Daciano da Costa (1930-2005) e Frederico George (1915-1994): o edifício era 

dividido em dois blocos, o primeiro (com uma área de 1412m²) continha a exposição e 

os serviços de apoio e no segundo (com 303m² de área) encontrava-se o restaurante. Na 
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Memória Descritiva e Justificativa do Pavilhão percebe-se como é que se encontravam 

dividas as secções:  

«No primeiro edifício o visitante percorre uma galeria dividida em dois 

sectores diferentes: 1 – Portugal de Hoje: a) Paisagem, ecologia, 

demografia; b) Produção Biológica; c) Exploração e preservação dos 

recursos naturais; d) Indústria; e) Transportes e comunicações; f) 

Urbanismo e projetos de aproveitamento rural; g) Alegria de viver; h) 

Cultura. 2 – Portugal de Amanhã: Apresentação dos principais 

empreendimentos projetados e em curso que em variados sectores estão a 

contribuir para um futuro melhor dos portugueses.»
99

 

Também no catálogo de Daciano da Costa, Designer, é descrito os interiores 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 de 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 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 marcada pela 

sofisticação tecnológica e pela abundância de efeitos multimédia, existentes 

em grande parte dos restantes pavilhões.»
100
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Daciano da Costa e António Garcia ficaram encarregues de conceber o 

espaço exterior do pavilhão – onde estava presente o Instituto Nacional do Café, 

representado pelo Café Angola – e o design de interiores e expositivo. Os 

construtores do edifício foram a Takenaken Comuten (empresa japonesa) e 

António Martins Sampaio, Lda. O designer António Garcia ficou também 

encarregue de desenvolver o equipamento para integrar o espaço, e para o efeito 

criou a cadeira Osaka’70 (foram construídos 100 exemplares das cadeiras, 

construídas em madeira de pinho e pele natural, pela empresa Móveis Sousa 

Braga). Para assinalar o acontecimento do certame a nível nacional, António 

Garcia, produziu quatro modelos de selos “Osaka – Expo’70”, que foram emitidos 

pelos CTT Correios de Portugal.  

 

Figura 22 – Pavilhão português na Exposição Internacional de Osaka (1970), arquitetos Daciano da 

Costa, António Garcia e Frederico George. 
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Tsukuba, 1985 

A Exposição de 1985 realizou-se na cidade japonesa de Tsukuba, com o tema 

Dwellings and Surroundings – Science and Technology for Man at Home. Esteve aberta 

ao público de 17 de Março a 16 de Setembro. Contou com a participação, para além do 

Governo japonês, de 47 países estrangeiros, 37 organizações internacionais e de 28 

firmas privadas japonesas. O projeto para este evento começou a desenvolver-se em 

1978 pela Agência da Ciência e Tecnologia. Entre outros, destacavam-se os Pavilhões 

Toshiba, Fujitsu, Hitachi, NEC – Nippon Electronic Company, o da História e o do 

tema da exposição. É importante referir três tipos de considerações que explicam o 

principal objetivo deste certame: 

- Objetivo pedagógico: sensibilizar os jovens para a ciência e a tecnologia; 

- Necessidade económica: a lançar um novo mercado interno; 

- Um sentimento nacional de satisfação – era necessário o Japão afirmar o papel de líder 

internacionalmente.
101

  

Portugal tinha como dever fazer-se representar neste evento, não podemos 

esquecer que foi o primeiro país que introduziu a cultura europeia e produtos no Japão, 

desde o ano de 1543, quando os navegadores portugueses chegaram a Tanegashima, que 

mantêm relações de amizade. O ministério dos Negócios Estrangeiros encomendou o 

Pavilhão de Portugal à arquiteta Ana Albuquerque.  

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Pavilhão de Portugal (1985), 

arquiteta Ana Albuquerque. 
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Sevilha, 1992 

O ano de 1992 foi, sem dúvida, o “ano espanhol” – Madrid foi a Capital 

Europeia da Cultura, Barcelona recebeu as Olimpíadas e Sevilha a Expo’92. Inaugurada 

a 20 de Abril, ocupou uma área de 300 hectares, contou com a participação de 111 

países, 23 organismos internacionais e 17 comunidades autónomas espanholas. O ano 

de 1992 coincidiu com o V Centenário dos Descobrimentos da América, procurando-se, 

assim, refletir o passado, presente e futuro da humanidade. Em 1976, o Rei D. Juan 

Carlos teve a iniciativa de candidatar a capital andaluza à realização da Expo’92, e, em 

1983, o BIE aprovou esta Exposição, cujo tema foi “A Era dos Descobrimentos”. Ao 

longo de cinco anos, arquitetos, engenheiros, máquinas e operários transformaram uma 

pequena ilha deserta de 500 hectares numa cidade capaz de acolher a Feira. A cidade foi 

completamente feita de raiz, desde a rede dos transportes, estações ferroviárias, hotéis, 

restaurantes, aeroportos, etc. 

Para a conceção do Pavilhão de Portugal, o Governo abriu concurso público e o 

vencedor foi o projeto de autoria dos arquitetos Manuel Graça Dias (n. 1953) e Egas 

José Vieira (n. 1962) – um edifício com cinco andares, de forma semielíptica, 

desmontável, composto por dois corpos unidos por um pátio de vidro – que ainda hoje 

continua em Sevilha.
102

 O responsável pela integração de artes plásticas foi Luís Serpa 

(n. 1948) e quem tratou da sinalética dos interiores do pavilhão foi o designer Pedro 

Silva Dias. 

O diretor do pavilhão português, Faria Paulino, referiu que, para lá das linhas 

temáticas que guiavam a mostra nacional, houve a preocupação de tornar o nosso país 

familiar aos sevilhanos e aos milhões de visitantes da Expo, fazendo da representação 

«uma embaixada cultural que aproveitasse ao máximo a proximidade e a oportunidade 

e desse de nós uma imagem de organização e capacidade»
103

. 
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Figura 24 – Pavilhão português na Exposição Internacional de Sevilha (1992), arquitetos Manuel Graça 

Dias e Egas José Vieira. 

Lisboa, 1998  

Foi no Outono de 1989, que a ideia de se realizar uma Exposição Internacional 

em Lisboa foi apresentada ao Governo e no final do mesmo ano foi encaminhada para o 

BIE. Foi proposto uma ambiciosa plataforma temática com o objetivo de colocar os 

oceanos sob as atenções da comunidade internacional. Também se tornou claro que era 

necessário trabalhar no sentido de evitar o desperdício de um investimento desta 

natureza, não repetindo o exemplo de outras Exposições Universais. Outro dos objetivos 

era que a Expo tivesse um contributo útil para a cidade, para o país e para a comunidade 

internacional, e a opção de escolher uma área degradada e poluída que pudesse dar lugar 

a um novo conceito de ocupação do espaço respondia a este objetivo. Em Junho de 

1992, o BIE aprovou que a Expo’98, a última do século XX, fosse realizada na capital 

de Portugal. O tema foi “Os Oceanos, um Património para o Futuro”, que pretendia 

transmitir às pessoas a importância da preservação dos oceanos. Em 1993, deram-se 

início aos trabalhos de conceção e desenvolvimento: a empresa Parque EXPO’98, S.A. 

ficou encarregue de lançar e executar o empreendimento; logo a seguir foi aprovado o 

plano geral de urbanização, com uma área de 330 hectares, onde ficou inserido o recinto 

da exposição, com uma área de 50 hectares; o lançamento, no âmbito da Unesco, da 

ideia de proclamar 1998 Ano Internacional dos Oceanos, que viria a ser aprovado, nos 

finais de 1994, pela ONU. Nos anos de 1995 e 1996 as construções foram avançando, o 

terreno ficou limpo e começou a ganhar forma, o Pavilhão de Portugal, o do Futuro, o 
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do Conhecimento dos Mares e a Estação da Gare do Oriente começaram a construir-se. 

No ano seguinte tudo se acelerou: edificaram-se o Teatro Camões e o Pavilhão da 

Realidade Virtual, foram feitas as negociações com os concessionários dos restaurantes, 

foram lançados os projetos de Arte Urbana, calcetaram-se os pavimentos e foi aprovado 

o Programa do Festival dos 100 Dias.  

A EXPO’98 decorreu entre 22 de Maio a 30 de Setembro, foi visitada por mais 

de 11 milhões de pessoas e contou com a participação de 160 países. Ficou situada na 

zona oriental da cidade de Lisboa, hoje conhecida como Parque das Nações, ocupou 

5km de frente fluvial e tinha como centro a doca dos Olivais. O Comissário-geral, 

António Mega Ferreira (n.1949), decidiu dividir a vasta área a ser reabilitada em planos 

de pormenor a cargo de diferentes equipas de arquitetos. O Plano de Urbanização da 

área foi realizado em duas etapas – uma primeira, em 1991, que ficou a cargo de Carlos 

Duarte (n.1964) e José Lamas (1948-2003), e uma segunda e definitiva etapa, em 1993, 

executada por Nuno Portas (n.1934), com a colaboração de Manuel Graça Dias e Egas 

José Vieira. No lugar dos tradicionais pavilhões dos países foram criadas duas áreas que 

abrigavam as representações nacionais: a Norte foi criado um pavilhão permanente, que 

hoje é a FIL (Feira Internacional de Lisboa), projeto de António Barreiros Ferreira 

(n.1952) e Alberto Dória; a Sul foi criada uma estrutura efêmera através de uma 

modelação de 18x18 metros e 9 de altura, projeto do escritório Risco.  

Os edifícios que mais se destacaram na EXPO’98 foram: o Oceanário, arquiteto 

Serge Chermayeff (1900-96); Pavilhão da Utopia (que hoje é o pavilhão multiusos), de 

autoria de Regino Cruz (n.1954) e do atelier norte-americano SOM; o Pavilhão de 

Portugal, arquiteto Álvaro Siza Vieira (n.1933) e Eduardo Souto Moura (n.1952); João 

Luís Carrilho da Graça (n.1952) projetou o Pavilhão do Conhecimento dos Mares; o 

Pavilhão do Futuro, de autoria de Paula Santos (n.1978), Miguel Guedes (n. 1956) e Rui 

Ramos (n.1961), este foi o único edifício temático que foi projetado com a intenção de 

ser desmontado após o evento; e a Gare do Oriente, do arquiteto espanhol Santiago 

Calatrava (n.1951). O certame de 1998 permitiu estabelecer uma nova relação de lazer 

com o rio e uma redobrada atenção às questões do espaço público. Vários artistas 

nacionais e estrangeiros desenvolveram projetos de Arte Urbana, os que tiveram maior 

destaque foram os jogos de água. Houve também vários exercícios de design de 

mobiliário urbano, design de equipamento e sinalético desenvolvidos por arquitetos e 

designers, como por exemplo: a sinalização para a Expo’98 é de autoria do designer 
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Pedro Silva Dias, que procurou apresentar uma imagem que fornecesse clara identidade 

para a Expo’98 e fosse de fácil compreensão; os arquitetos Fernando Sanchez Salvador 

e Margarida Graça Nunes desenvolveram um projeto de um conjunto de cadeiras que 

estavam presentes no Pavilhão dos Açores; o arquiteto Álvaro Siza Vieira, para além 

dos projetos arquitetónicos, concebeu as cadeiras Mare para o Pavilhão de Portugal; o 

arquiteto Carrilho da Graça desenvolveu um projeto de mobiliário urbano para o 

recinto, que ainda hoje se encontra no Parque das Nações; entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Pavilhão de Portugal, Expo’98, arquiteto Álvaro Siza Vieira e Eduardo Souto Moura. 

4.2. – Protagonistas 

Neste subtema apresentamos os Protagonistas que mais se destacaram na 

representação portuguesa das Exposições realizadas entre 1958 a 1998. Para além do 

brilhante trabalho que fizeram nos certames, muitos deles, também contribuíram para a 

história do design e da arquitetura em Portugal. Daciano da Costa, António Garcia e 

Frederico George são, para muitos autores, reconhecidos como a primeira geração de 

designers portugueses. Todos desenvolveram projetos em design de comunicação, de 

mobiliário, interiores e de exposições.  

Pedro Cid (1925-1983) 

Em 1952 formou-se em Arquitetura na Escola de Belas-Artes de Lisboa. 

Trabalhou no Ministério da Administração Interna colaborando no lançamento dos 

Gabinetes de Apoio Técnico (GAP). Projetou o Pavilhão de Portugal para a Exposição 
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de 1958, em Bruxelas. Foi um dos autores do Museu, jardins e edifício sede da 

Fundação Calouste Gulbenkian, no qual recebeu o Prémio Valmor em 1975. 

 Daciano da Costa (1930-2005) 

Daciano Henrique Monteiro da Costa foi arquiteto, designer, professor e 

empresário. Frequentou a Escola de Artes Decorativas António Arroio onde concluiu, 

em 1948, o curso de Pintura Decorativa, e formou-se em Pintura na ESBAL, em 1961. 

Desde 1977, foi docente convidado do Departamento de Arquitetura da ESBAL. Em 

1998, torna-se Professor Catedrático convidado da Faculdade de Arquitetura da 

Universidade Técnica de Lisboa. Em 2003 é-lhe atribuído o título de Doutor Honoris 

Causa pela Universidade de Aveiro, e em 2004 pela Universidade Técnica de Lisboa. 

Desde 1954 que começou a exercer a atividade na área do Design, sob orientação de 

Frederico George. Em 1959 criou o seu próprio atelier, em Lisboa, desenvolvendo 

desde então a sua atividade no projeto de Arquitetura, Design de exposições, interiores, 

produto e mobiliário. Em 1962 colabora com a Metalúrgica da Longra e em 1974 

fundou a empresa “Risco”, orientada para o desenvolvimento de projetos de Design 

Industrial, Design de Exposições e Design Gráfico. Foi Fundador da Associação 

Portuguesa de Designers e membro do Conselho Consultivo do Centro Português de 

Design. 

António Garcia (n.1925)  

Concluiu o curso noturno de Desenhador Litógrafo na Escola de Artes 

Decorativas António Arroio. Em simultâneo frequentou o curso liceal do Ateneu 

Comercial de Lisboa. Na década de 40 começou a colaborar com António Sena da 

Silva. Realizou trabalhos muito diversos de Design de comunicação, mobiliário, 

interiores, equipamento urbano; no domínio da Arquitetura, projetou moradias, edifícios 

entre os quais a fábrica Canada Dry (1955). É no âmbito da Exposição Universal de 

Osaka, em 1970, que concebe um dos ícones do design de mobiliário português, a 

cadeira Osaka´70, assim como uma série de Selos que assinalam a participação de 

Portugal neste evento, editada pelo CTT-Correios. 

Frederico George (1915-1994) 

Arquiteto, pintor, designer, professor e mestre nas artes aplicadas (vitralista, 

muralista), formou-se inicialmente em Pintura pela EBAL, e mais tarde em Arquitetura 
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pela ESBAL em 1950. Foi professor na Escola de Artes Decorativas António Arroio, 

desde 1940, e, anos mais tarde, assistente na ESBAL. Em 1940 trabalhou no âmbito da 

Exposição do Mundo Português, na área de Pintura. Da sua obra é de salientar a igreja 

de Águas e o Bloco das Águas Livres (1953), restauro do Palácio dos Marqueses de 

Fronteira (1958-88), Fábrica Metalúrgica Longra no Porto (1963), Museu da Marinha 

(1963-65), Planetário Calouste Gulbenkian (1965) e Hotel Penta (1975). Como docente, 

Frederico George foi procurando renovar o ensino artístico português, introduzindo 

conceitos como o design. Trabalhou com Daciano da Costa, Sena da Silva e Sá 

Nogueira (1921-2002) e foi um dos responsáveis pela conceção do Pavilhão de Portugal 

na Expo de 1970, em Osaka. 

Ana Albuquerque 

Formou-se em arquitetura na Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa e 

simultaneamente no curso de Decoração de Interiores na Fundação Ricardo Espírito 

Santo Silva. Trabalhou no Canadá, onde adquiriu experiência de trabalho na execução 

de projetos de grande dimensão. Quando regressa a Portugal é convidada pelo 

Ministério dos Negócios Estrangeiros a projetar o Pavilhão de Portugal na Exposição de 

Tsukuba, em 1985. Fundou o atelier Archibérica onde continua a desenvolver projetos.  

Manuel Graça Dias (1953) | Egas José Vieira (1962)  

Manuel Graça Dias formou-se em arquitetura na Escola Superior de Belas-Artes 

de Lisboa, em 1977. Iniciou a sua carreira profissional em Macau, como colaborador do 

arquiteto Manuel Vicente (1934-2013). Lecionou na Faculdade de Arquitetura da 

Universidade Técnica de Lisboa, na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto 

e no departamento de Arquitetura da Universidade Autónoma de Lisboa.  

Egas José Vieira frequentou o curso de Arquitetura na Universidade Técnica de 

Lisboa, concluindo-o em 1985. Foi professor convidado, entre 1997 a 2001, na 

ESTGAD, Caldas da Rainha. Juntamente com Manuel Graça Dias criou o atelier 

CONTEMPORÂNEA, em 1990. Juntos, ganharam o 1º Prémio no concurso para o 

Pavilhão de Portugal na Expo’92, em Sevilha, e o concurso para a construção da nova 

sede da Ordem dos Arquitetos portugueses, em 1991.  
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Pedro Silva Dias (n.1963) 

Formou-se em Design de Equipamento pela Faculdade de Belas-Artes da 

Universidade de Lisboa, em 1987. Atualmente encontra-se a desenvolver o seu projeto 

de Doutoramento na FBAUL. É assistente convidado da Faculdade de Belas-Artes da 

Universidade de Lisboa, desde 1996. Exerce a profissão de Designer, em atelier próprio, 

desde 1987, tendo realizado trabalhos nos campos de design gráfico, interiores, 

cenografia, montagem de exposições, sinalética, mobiliário, iluminação, equipamento 

urbano e produtos industriais em Portugal, Itália, França e Alemanha. Recebeu o Prémio 

Nacional de Design de Produto em 1999 e está representado, com três obras, na coleção 

do Museu de Design e Moda de Lisboa, Mude. 

Álvaro Siza Vieira (n.1933) 

Nasceu em 1933, em Matosinhos, e frequentou o curso de Arquitetura na Escola 

Superior de Belas-Artes do Porto, entre 1949 e 1955. Foi professor visitante na Escola 

Politécnica de Laussanne, na Universidade de Pensilvânia, na Escola de Los Andes em 

Bogotá, na ESBAP, entre outros. Recebeu inúmeros prémios: a Medalha de Ouro da 

Fundação Alvar Aalto, em 1988; o Prémio Prince of Wales da Harvard University e o 

Prémio Europeu de Arquitetura da Comissão das comunidades europeias/Fundação 

Mies Van Der Rohe, em 1998; entre outros. As suas obras encontram-se espalhadas por 

todo o mundo. Foi o responsável pelo projeto do Pavilhão de Portugal na Expo’98, 

edifício que foi classificado como monumento de interesse público (MIP) pelo 

IGESPAR em 2010.  

4.3. – Entidades envolvidas 

Parque Expo 

A Parque Expo é uma empresa do setor empresarial do Estado, fundada em 

1993, com “o intuito de promover a concepção, construção, exploração e 

desmantelamento da Exposição de Lisboa de 1998/EXPO’98, bem como a conceção e 

execução do projeto de reconversão urbanística da zona de intervenção da EXPO’98 – 

área hoje conhecida como Parque da Nações.”
104

 Quando a EXPO’98 encerrou, esta 

entidade começou a desenvolver projetos de requalificação e planeamento urbano em 
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áreas degradadas. Atualmente esta empresa desenvolve trabalhos de norte a sul do País 

e nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. Os principais clientes são: 

Governo, Ministérios, Autarquias, Empresas Municipais, Privados e Entidades públicas 

ou privadas a nível internacional. Os projetos realizados pela Parque EXPO vão desde 

as Exposições Universais (EXPO’98, representação portuguesa na EXPO Zaragoza, em 

2008, e na EXPO Shangai, em 2010), projetos internacionais, conceção de 

equipamentos públicos, Programa Polis e Polis Litoral até ao Parque das Nações. Ao 

longo dos anos tem vindo a acumular importantes prémios, entre eles encontram-se: 

Prémios Valmor (Edifício-Sede da Parque EXPO, em 1997, Pavilhão Atlântico, 

Oceanário de Lisboa, Pavilhão do Conhecimento, Pavilhão de Portugal e Espaço 

Público do Parque das Nações, em 1998); em 2004 e 2005 foi atribuído ao Pavilhão 

Atlântico o Prémio Publituris para “Melhor Espaço para Congressos”; de 2005 a 2008 o 

Oceanário de Lisboa ganhou o Prémio EMAS, Eco-Management and Audit Scheme; e 

em 2008, a Parque Expo recebeu a Medalha de Ouro de Mérito Turístico, em Portugal. 

4.4. – Conclusões 

O período analisado ao longo do capítulo 5 foi, sem dúvida, cheio de mudanças 

em Portugal, essencialmente devido ao fim da ditadura. Após o fim do governo 

salazarista, Portugal não participou em muitas das Exposições Universais realizadas, 

porém, no final do século realizou a EXPO’98, em Lisboa. Analisou-se as Exposições 

Internacionais de Bruxelas, 1958, de Osaka, 1970, de Sevilha, 1992 e a de Lisboa, 1998. 

A Exposição Internacional de Bruxelas foi a primeira a ser realizada após o conflito da 

2ª Guerra Mundial. Portugal projetou um pavilhão, de autoria do arquiteto Pedro Cid, 

onde representou e evidenciou os oito séculos da História da Nação, dedicando também 

um espaço para o “Portugal Ultramarino”. É de relembrar que esta Exposição se 

realizou no período do Estado Novo e nomes como Jorge Segurado, Fred Kradolfer, 

Daciano da Costa, Frederico George, entre outros, estiveram envolvidos na conceção 

dos projetos de interiores do pavilhão português. O certame foi muito importante para 

Portugal, pois vários artistas conseguiram divulgar o seu trabalho no exterior. Só 

passados doze anos é que o nosso país voltou a apostar nestes grandes eventos. Em 

1970, participa na Exposição Internacional de Osaka, onde foram reforçadas as relações 

existentes entre Portugal e o Japão. O pavilhão foi projetado por António Garcia, 

Daciano da Costa e Frederico George, tal como o design de interiores e exteriores. É 

ainda de destacar que António Garcia ficou encarregue de desenvolver o equipamento 



 

85 
 

para o espaço, surgindo assim a famosa cadeira Osaka’70. Depois do 25 de abril de 

1974, o nosso país deixou um pouco de lado a participação nas Exposições 

Internacionais. Em 1985 participa na Exposição de Tsukuba e, em 1992, na de Sevilha. 

No início da década de 90 iniciam-se os trabalhos de preparação para a Expo’98, a 

segunda Exposição Internacional realizada em Portugal, sendo a única aprovada pelo 

BIE. O principal objetivo era que o certame tivesse um contributo útil para a cidade, 

para o país e para a comunidade internacional e nacional. Pretendia também, sensibilizar 

os visitantes para a necessidade de se preservar os oceanos e a Natureza. O local 

escolhido para acolher a Expo’98 foi uma área degradada e poluída, realizando outro 

dos objetivos do certame, que era requalificar o espaço e integrá-lo com o resto da 

cidade. Vários pavilhões foram construídos, muitos ainda continuam edificados. Contou 

com a participação de grandes arquitetos, artistas plásticos, designers, escultores e 

pintores que deixaram uma marca na capital portuguesa. Hoje em dia esta área é 

designada por Parque das Nações.    
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5. – Século XXI – 2000 – 2010  

 

O início do século XXI ficou marcado, principalmente, pelas crises económicas 

mundiais, pela invasão americana no Afeganistão e, posteriormente, no Iraque, 

originado pelos atentados de 11 de Setembro de 2001. A questão do aquecimento global 

começou a ter mais peso e importância, originando debates e conferências. No caso de 

Portugal um dos acontecimentos de maior destaque na primeira década do século XXI 

foi a adoção do Euro como moeda oficial, em 2002.  

A Alemanha inaugura o século com a realização da Exposição Universal de 

Hannover, em 2000, em que o tema principal se centrou no Homem, na Natureza e na 

Tecnologia. Nas últimas décadas do século XX os avanços tecnológicos tornaram-se 

cada vez mais rápidos e, para não se afetar demasiado o Planeta Terra, era necessário 

que o Homem mantivesse um equilíbrio com a natureza através da tecnologia. As cinco 

exposições realizadas no presente século tiveram como ponto central o tema da 

Natureza. O nosso país participou nas Expos de Hannover (2000), Aichi (2005), 

Zaragoza (2008) e Shangai (2010). Sendo Portugal o maior produtor de cortiça a nível 

mundial, o material foi adotado em quase todas as representações portuguesas do 

presente século, servindo de fator identitário. Ao longo de todos os certames estudados 

na presente dissertação nota-se que Portugal cada vez mais se preocupa em divulgar o 

que tem de melhor. É também percetível a evolução do design dos pavilhões, do espaço 

expositivo e dos produtos industriais. 

5.1. – Exposições Universais – 2000 - 2010 

Hannover, 2000  

Já em 1986, Berlim teve a oportunidade de realizar uma Exposição Universal. 

Porém, o Reich Alemão preferiu investir em armas e navios e o tão desejado certame só 

surgiu no século XXI. Realizada na cidade de Hannover, a Expo 2000 contou com a 

participação de 186 países e 9 organizações internacionais. Esteve aberta ao público de 

1 de Junho a 31 de Outubro de 2000, sendo visitada por cerca de 25 mil pessoas. O tema 

escolhido foi «Homem, Natureza, Tecnologia – Um Novo Mundo» e os organizadores 
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interpretaram o slogan como a chance do Homem criar um novo equilíbrio com a 

natureza através da tecnologia.
105

  

A participação de Portugal na Exposição alemã quis, sobretudo, divulgar os 

aspetos socias, culturais, naturais e paisagísticos, tentando assim refletir nas 

preocupações ambientais do país. E o Pavilhão português demonstra isso mesmo: a 

grande prioridade para os arquitetos, Álvaro Siza Vieira e Eduardo Souto Moura, foi o 

impacto ecológico do edifício. Foi edificado na Avenida Boulevard da Europa e era 

desmontável, a ideia era voltar a reconstruí-lo em Portugal. O Pavilhão de Portugal, 

edifício quadrangular em forma de “L”, era composto por dois pisos: no piso térreo 

existia a área expositiva e no superior a zona dos serviços administrativos, o auditório e 

a área VIP. Todo o edifício realçava as questões ambientais: a cobertura era uma 

membrana de fibra de vidro reciclável, a tela translúcida filtrava a luz e iluminava todo 

o espaço interior, reduzindo assim a necessidade da luz artificial e poupando energia; no 

que diz respeito aos sistemas de arrefecimento foi explorada a inércia térmica do 

pavimento que arrefece durante a noite, diminuindo o recurso ao ar condicionado; a 

cortiça foi utilizada para o revestimento do edifício, pelas propriedades de isolamento 

térmico e acústico, por ser um material natural e reciclável e também porque Portugal é 

o líder da sua produção à escala mundial. Foram usados outros materiais, para além da 

cortiça, que reforçavam a identidade cultural, como por exemplo, os azulejos de fabrico 

artesanal revestiram as fachadas interiores do pátio de entrada e a pedra de lioz foi 

aplicada na fachada principal do edifício.  

Outro destaque vai para o design de moda nacional. Ao longo dos cinco meses 

de exposição foram adotadas cinco diferentes indumentárias para o corpo de assistentes 

do Pavilhão de Portugal: no mês de Junho foi a marca Ráfia, em Julho foi a VP 

Concreto que assinou a coleção, à Jotex coube o mês de Agosto e quem ilustrou os 

meses de Setembro e Outubro foi a Inspiro (SML Têxteis) concebido pela empresa 

Silva e Sistelo representada pelas marcas Bruno Belloni (Homem) e Flagrante 

(Senhora).
106
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Quando a Exposição encerrou o Pavilhão de Portugal foi desmontado e reconstruído na 

cidade Coimbra e, em Janeiro de 2008, o Presidente da Câmara de Coimbra entregou o 

edifício à Orquestra Clássica do Centro. 

 

Figura 26 – Pavilhão português na Exposição Internacional de Hannover (2000), arquitetos Eduardo 

Souto Moura e Álvaro Siza Vieira. 

Aichi, 2005 

A Exposição Universal de 2005 foi realizada no estado japonês de Aichi, com o 

tema «A Sabedoria da Natureza», foi visitada por mais de 22 milhões de pessoas. 

Decorreu entre 25 de Março a 25 de Setembro, num recinto com cerca de 173 hectares e 

contou com a participação de 130 países e de algumas organizações internacionais. O 

evento propunha melhorar a relação do Homem com as tecnologias, bem como as 

relações socias entre as pessoas e, acima de tudo, demonstrar que a destruição da 

natureza não era inerente à tecnologia. Tal como a Expo’98, que pretendia sensibilizar 

os visitantes para a preservação dos oceanos, o certame de 2005 tinha como objetivo 

despertar maior interesse na preservação da Natureza. No recinto destacavam-se as 

grandes áreas de vegetação e o próprio pavilhão do Japão estava revestido a cana de 

bambu. 
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A participação portuguesa foi uma presença justificativa e significativa, isto porque, 

como aconteceu no certame de 1985, em Tsukuba, era importante reforçar as relações 

entre o Japão e Portugal. No dia 26 de Dezembro de 2004 foi criada a comissão que 

integrava o Comissariado, e em apenas dois meses organizaram toda a representação 

nacional. O Comissário-Geral foi Camilo Martins de Oliveira e o projeto do pavilhão 

foi coordenado pelo designer Henrique Cayatte (n.1957), juntamente com os arquitetos 

Vítor Mestre (n.1957) e Sofia Aleixo (n.1967). O design da Exposição e os Conteúdos 

ficaram a cargo do atelier Henrique Cayatte, com Ana Machado, Sara Aguiar, Susana 

Cruz, Pedro Gonçalves e Mónica Lameiro. As entidades responsáveis pela construção e 

produção foram: Multilem, Design e Construção de Espaços, S. A. e The Joint Venture 

between Nhk Promotions Co., Ltd. And Nitten Co., Ltd., com José Castro, Pedro Castro 

e Luísa Atouguia. O edifício, de cor branca e estrutura simples, tinha uma cobertura 

branca ondulada, com uma dimensão de 18 metros de profundidade e 11 metros de 

altura, a fachada era composta por lamelas brancas, que evocavam o oceano, e à entrada 

o visitante ouvia o som do mar. Tal como na Exposição de Hannover, foi novamente 

adotado o uso da cortiça e, no espaço central do Pavilhão, encontrava-se um sobreiro 

que explicava o ciclo de cortiça. No espaço interior encontravam-se, para além de uma 

réplica dos Painéis de São Vicente e dos trabalhos do artista José de Guimarães 

(n.1939), referências históricas e o intercâmbio cultural iniciado com a chegada dos 

portugueses ao Japão, em 1543. O dia 24 de Maio de 2005 foi o dia de Portugal na 

Expo, onde durante uma semana os visitantes tiveram a oportunidade de saborear a 

gastronomia portuguesa e assistir a concertos de artistas nacionais, contou, também, 

com a presença do então Presidente da República Jorge Sampaio (n. 1939).  

 

 

 

 

Figura 27 – Pavilhão português na Exposição 

Internacional de Aichi (2005), arquitetos Vítor 

Mestre e Sofia Aleixo. 
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Zaragoza, 2008 

A 14 de Junho de 2008 inaugurou a Expo Zaragoza, num recinto com 25 

hectares, nas margens do rio Ebro, com o tema “Água e Desenvolvimento Sustentável”. 

O certame reuniu 100 países, para além de organizações internacionais, nacionais e 

empresas diversas. O tema central da Expo foi a água como elemento imprescindível 

para a vida, tentando sensibilizar os visitantes para o uso sustentável da água e 

reconsiderar a relação Homem-natureza, evitando assim o esgotamento e degradação 

dos sistemas ambientais que mantêm a vida no Planeta. 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Pavilhão de Portugal na Exposição Internacional de Zaragoza (2008), arquiteto Ricardo Bak 

Gordon. 

O pavilhão de Portugal, projeto do arquiteto Ricardo Bak Gordon (n.1967), foi 

dos três pavilhões mais visitados de toda a feira, com uma média de 7500 pessoas por 

dia. A 11 de Junho de 2008 foi o Dia de Portugal, inaugurando-se, oficialmente, o 

Pavilhão nacional, contando com a presença do Presidente da República Aníbal Cavaco 

Silva (n.1939), do ministro dos assuntos exteriores de Espanha, Miguel Morantinos, 

acompanhado pelo ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Regional de Portugal, Nunes Correia. O Comissário-Geral português 

foi Rolando Borges Martins, que arrecadou uma medalha de ouro atribuída pelo Bureau 

International des Expositions. O Pavilhão de Portugal, com uma área de 1000m² estava 

dividido em três espaços distintos: o primeiro, designado por zona de Alerta, era um 

espaço tubular com imagens projetadas que alertavam para os problemas reais que as 

recentes alterações climáticas provocavam; o segundo espaço, Consciência, era uma 

nave retangular, em que o chão era um “rio” de cor vermelha que se estendia ao longo 

da sala, levando os visitantes à descoberta das três principais bacias hidrográficas 

portuguesas (dos rios Douro, Tejo e Guadiana); o último espaço, Mudança, era uma 

instalação interativa, produzida pela empresa YDreams, onde o movimento dos 



 

91 
 

visitantes interagia com o funcionamento de palavras e frases projetadas nas paredes. O 

turismo açoriano teve, também, um grande destaque no Pavilhão de Portugal. A 

Associação de Turismo dos Açores promoveu uma campanha promocional do 

arquipélago, através de fotografias das paisagens da ilha, pretendendo assim conquistar 

turistas espanhóis. O Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério do Ambiente 

e do Ordenamento do Território encomendaram a organização da presença portuguesa 

na Exposição Universal de Zaragoza à empresa Parque Expo.    

 

Shangai, 2010 

O ano de 2010 ficou marcado pela maior Exposição Universal de sempre – a 

Expo Shangai. Ocupou uma área de 5,28km², contou com a participação de 190 países e 

foi o certame mais visitado de sempre, com mais de 72 milhões de visitantes. O tema da 

Expo 2010, “Better City, Better Life”, para além de se centrar na globalização 

económica e cultural de Shangai, representou também o desejo comum de toda a 

humanidade de uma vida melhor nas cidades do presente e do futuro.  

Portugal desenvolveu a sua participação em torno de 3 eixos – Pavilhão de 

Portugal, Dia Nacional e Promoção do intercâmbio económico. O Conselho Geral, 

composto por representantes de 5 ministérios (Ministério dos Negócios Estrangeiros, 

Ministério das Finanças e da Administração Pública, Ministério do Ambiente e do 

Ordenamento do Território, Ministério da Economia, da Inovação e do 

Desenvolvimento e Ministério da Cultura), contrataram a empresa Parque Expo para 

desenvolver o projeto da presença de Portugal na Expo 2010 e o diretor do Pavilhão de 

Portugal foi José Fragoso. O Pavilhão, de autoria do arquiteto Carlos Couto, tinha uma 

área de 2000m² e concretizou o tema da participação portuguesa – “Portugal, uma praça 

para o Mundo | Portugal, um Mundo de Energias”. A fachada, revestida de cortiça, 

material nacional, reciclável e ecológico, refletia o conceito de sustentabilidade dos 

edifícios das cidades contemporâneas. No interior mostrava-se ao mundo as relações 

históricas entre Portugal e a China e também se destacavam os avanços nacionais no 

domínio das energias renováveis e da criação de produtos inovadores aos níveis 

ambiental e energético. O edifício foi projetado da seguinte forma: primeiramente 

construiu-se uma estrutura prismática de metal e madeira, que foi revestida com painéis 

de cortiça triangulares, e nas juntas foi instalada uma mangueira de LED, para 
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iluminação noturna. A cortiça tornou-se um objeto de curiosidade para os visitantes que 

interagiam com o material, tendo os painéis sido substituídos regularmente. No interior, 

o percurso expositivo encontrava-se dividido em quatro fases: 1º - “Portugal – China, 

500 anos de encontros” – estavam expostos vários objetos e animações virtuais que 

evocavam as relações entre o nosso país e a China; 2º - “Portugal – uma Praça para o 

Mundo” – num espaço de 380m² foi exibido um filme onde retratava uma imagem de 

um Portugal contemporâneo, criativo e multifacetado; 3º - “Portugal, um Mundo de 

Energias” – o tema eram as energias renováveis (hídrica, eólica e solar) e mostrava 

produtos e as inovações portuguesas; 4º - “Portugal Hoje” – era um local onde a 

criatividade dos portugueses, ligada às matérias-primas, à preocupação com o ambiente 

e à reciclagem, tinha grande destaque. Neste local também estava a Cafetaria, a Zona 

dos Vinhos e uma Loja (onde se encontravam porcelanas da Vista Alegre, Tubos de 

Papel Higiénico “Colours” da Renova, as Andorinhas de Bordalo Pinheiro, fornecidas 

por A Vida Portuguesa, Galos PaP, da Águas Furtadas Design, objetos da Alma Lusa, 

produtos de cortiça da Amorim Cork Composite, entre outros). Para o exterior foi 

projetado um espaço com árvores locais e com os jardins portáteis de autoria de Leonel 

Moura. O Pavilhão de Portugal obteve o prémio “Pavilion Design Award”, que tinha 

como critérios de avaliação a inovação no Design e Arquitetura, a imagem estética e 

artística, bem como a inovação na construção e os materiais utilizados no edifício. 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Pavilhão de Portugal 

na Expo2010, arquiteto Carlos 

Couto. 

5.2. – Protagonistas 

O presente tópico faz uma breve biografia dos protagonistas envolvidos na 

representação de Portugal nas Exposições Internacionais do século XXI. Entre 

arquitetos, artistas plásticos e designers falaremos do percurso académico e profissional 
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de Henrique Cayatte, Vítor Mestre e Sofia Aleixo, José de Guimarães, Ricardo Bak 

Gordon e Carlos Couto. 

Henrique Cayatte (n.1957) 

Nasceu em Lisboa, frequentou a ESBAL e foi responsável pelo design de 

publicações do jornal “Público” e as revistas “Ler” e “Egoísta”. Em 1986 ganhou o 1º 

prémio da secretaria do Estado da Cultura e, em 1988, o Prémio Gulbenkian de 

ilustração. Fundou atelier próprio – Atelier Henrique Cayatte – em 1991 onde 

desenvolve projetos em diversas áreas de design, ilustração e produção editorial. Em 

1998 projetou o sistema de sinalética e comunicação da Expo’98 e, em 1999, ganhou o 

Prémio Nacional de Design. Foi também o responsável pelo design dos Pavilhões de 

Portugal nas Exposições Universais de Hannover 2000 e Aichi 2005. Para além de ser 

designer, ilustrador e conferencista foi presidente do Centro Português de Design. 

Victor Mestre (n.1957) | Sofia Aleixo (n.1967), Arquitectos, Lda. 

Victor Mestre (ESBAL, 1957) e Sofia Aleixo (FA-UTL, 1991) fundaram o 

atelier de arquitetura em 1997. Desde então que tem vindo a realizar projetos não só em 

Portugal, como também no Japão, Itália, Angola, Goa e Timor LoroSae. Tê projetos e 

construções publicadas, crítica de arquitetura, textos de investigação, e artigos 

procedentes de encontros académicos e conferências. No ano de 2005 realizaram o 

projeto para o Pavilhão de Portugal na Exposição Internacional de Aichi. Em 2010 

foram premiados com o Prémio de Arquitetura do Município do Funchal. 

José de Guimarães (n.1939) 

Nasceu em Guimarães, em 1939, José Maria Fernandes Marques, também 

conhecido pelo pseudónimo José de Guimarães. Em 1957 ingressa na Academia Militar 

onde se licencia em Engenharia. Frequentou o curso de Arquitetura da ESBAL, teve 

aulas de pintura com Teresa de Sousa, de desenho com Gil Teixeira Lopes e de gravura 

na Sociedade Cooperativa de Gravadores portugueses. Viveu durante sete anos em 

Angola (1967 – 1974) onde estudou Etnografia e Arte Negra. Frequentou o curso de 

Holografia no Royal Smith College da Universidade de Londres. É considerado um dos 

principais artistas plásticos portugueses de Arte Contemporânea. 
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Ricardo Bak Gordon (n.1967) 

Frequentou a Faculdade de Arquitetura do Porto, mais tarde a Faculdade de 

Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa e, posteriormente, o Instituto 

Politécnico de Milão, concluindo a licenciatura em 1990. Cria o seu atelier – Bak 

Gordon Arquitectos – em 2000. Os seus projetos de destaque são: a Residência da 

Embaixada de Portugal em Brasília, o concurso internacional para a salvaguarda do 

centro histórico da vila de Sintra; o concurso internacional para o complexo de ciências 

humanas e artes do Pólo de Aviz, em Évora; o projeto do Pavilhão de Portugal na Expo 

Zaragoza em 2008; entre outros. Atualmente é professor convidado da disciplina de 

projeto no Instituto Superior Técnico, em Lisboa.   

Carlos Couto 

O arquiteto Carlos Couto projetou o Pavilhão de Portugal na Exposição de Shangai, em 

2010. Tentou-se contactar o arquiteto para estudar o seu percurso profissional, porém 

não se obteve resposta. Sabe-se apenas que o arquiteto, de nacionalidade portuguesa, 

tem o seu gabinete de arquitetura sediado em Macau.  

5.3. – Conclusões 

 No presente capítulo foram analisadas quatro Exposições Internacionais –  

Hannover (2000), Aichi (2005), Zaragoza (2008) e Shangai (2010). No século XXI 

apostou-se no tema da sustentabilidade, sensibilizando as pessoas para que tomem uma 

maior consciência pelos seus atos, para assim não destruir mais o Planeta Terra. As 

nações divulgaram produtos e materiais sustentáveis. Portugal tem optado pelo uso da 

cortiça, demonstrando que este material pode ser usado de várias formas. As próximas 

Exposições Internacionais, aprovadas pelo BIE, serão em Milão, 2015, e no Dubai, em 

2020. 
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6. – Evolução do Design em Portugal  

 

Para se fazer uma abordagem aos percursos do design em Portugal iremos 

definir duas fases: a primeira centra-se no início do século XX até aos anos 40, e a 

segunda dos anos 50 até à atualidade.  

A indústria portuguesa desde cedo se destacou nas cerâmicas, nos têxteis, na 

cutelaria e no vidro. Temos os exemplos da empresa Vista Alegre, que obteve várias 

medalhas nas Exposições Internacionais realizadas no século XIX, e do sucesso do 

artista Rafael Bordalo Pinheiro na Exposição de Paris, em 1889: 

(...) Bordalo Pinheiro vendeu pelo preço que quis taxar tôdas as peças que 

expôs da sua louça (...). A razão deste êxito prodigioso e único em tôdas as 

representações de Portugal em representações estrangeiras é simplesmente 

que Bordalo foi o único dos nossos artistas e dos nossos industriais que 

soube ser original, isto é, mantendo-se em todo o seu trabalho 

humildemente fiel à tradição artística da sua pátria.
107

 

Na primeira década do século XX o gosto historicista, herança do século XIX, 

continuava em uso. Porém, quando o arquiteto Raul Lino regressa a Portugal, em 1897, 

trás consigo novas soluções, novas linguagens e uma nova mentalidade. É considerado 

um pioneiro do design nacional, nos projetos das suas casas tentou sempre fazer uma 

articulação funcional de todos os espaços, desenhando os espaços interiores e o 

mobiliário. Em 1901, Raul Lino realiza o projeto da casa Montsalvat no Monte Estoril 

para Alexandre Rey Colaço, onde projeta e executa, para o seu quarto de solteiro, uma 

cómoda em castanho, com ferragens em chumbo; em 1912, inicia o projeto da sua 

primeira habitação, a Casa do Cipreste
108

 (em Sintra), para a qual desenha móveis, 

faianças, têxteis, um vitral e azulejos; em 1921, projeta o Salão de Chá Trianon e pouco 

tempo mais tarde o Cinema Tivoli (inaugurado em 1924), em Lisboa. Para além de 

outras obras arquitetónicas (autor da icónica “Casa Portuguesa”), de decoração de 

interiores e de conceção de mobiliário, Lino desenha, em 1924, serviços de jantar, de 
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chá e de café executados pela Vista Alegre e um outro serviço de mesa, Saudade, 

produzido na década de 40 pela Fábrica Viúva Lamego
109

. 

Neste período, a indústria portuguesa desenvolveu-se, em primeiro lugar no ramo do 

têxtil, seguido das indústrias alimentares, de mobiliário, metalúrgica, de cerâmica e 

vidro.  

Ao longo dos anos 20 surgem, aos poucos, desenvolvimentos no sector do 

mobiliário, efeitos que vão estimulando o design industrial em Portugal. O 

aparecimento das normas de higiene, a preocupação da segurança dos equipamentos 

para hospitais e as exigências do mobiliário de escritório levaram o médico e professor 

Bissaya Barreto (1886-1974) a fazer uma encomenda de equipamento hospitalar à 

empresa Metalúrgica Martins & Irmão Teixeira/MIT (empresa fundada em 1920, mais 

tarde chamar-se-á Metalúrgica da Longra). Esta ação proporcionou um 

desenvolvimento, principalmente nas décadas de 50 e 60, no sector do mobiliário com 

parcerias entre designers e empresas.  

Os anos 20 ficaram também marcados com o aparecimento de magazines 

ilustrados como o ABC (1920), A Ilustração (1926), o Magazine Bertrand (1927) e a 

Civilização (1928) e de revistas como a Ilustração Portuguesa, que deu a oportunidade 

a muitos artistas de intervirem no campo das artes gráficas, muitos deles (como por 

exemplo José Rocha, Jorge Barradas, Thomaz de Mello e Bernardo Marques) tiveram a 

oportunidade de, anos mais tarde, trabalharem com António Ferro.  

Ao longo dos anos 20 vão aparecendo gostos e hábitos modernos, momento em 

que se destaca o estilo Art Deco, primeiramente na Exposition Internationale des Arts 

Décoratifs et Industriels Modernes de Paris, em 1925, e em Portugal na V Exposição 

das Caldas da Rainha, em 1927. Através de Franz Torka o gosto Art Deco foi 

desenvolvido em projetos de equipamento, de interiores, de espaços públicos, 

comerciais e privados. 
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A crescente divulgação do mobiliário em tubo metálico cromado introduzia 

uma radicalidade modernista inusitada nos interiores públicos e 

privados.
110

 

 

Outro trabalho importante que Franz Torka realizou foi o projeto do átrio da Rádio 

Clube Português, em 1933, com móveis em tubo metálico. Ao longo da década de 30 

expandiu-se a utilização de tubo metálico na produção de mobiliário, originando uma 

diversidade de equipamentos (cadeiras, mesas, armários, secretárias, etc.). 

Os anos 30 ficaram, sobretudo, marcados pela Exposição Industrial Portuguesa, de 

1932, onde se verifica, através dos projetos para os Pavilhões gerais realizados pelo 

arquiteto Jorge Segurado, uma linguagem moderna, com alguns traços de Art Deco. 

Porém, aos poucos, o estilo Art Deco foi substituído pelo modernismo, e com a chegada 

de novos materiais a indústria nacional começou a desenvolver-se. Em 1933 é criado, 

por Oliveira Salazar e António Ferro o Secretariado de Propaganda Nacional (SPN), 

organismo que coordenou as representações portuguesas nas Exposições Universais dos 

anos 30 e 40. O SPN, dirigido por António Ferro, cria um grupo de “artistas 

decoradores” que se dedicam a projetar a imagem do Estado Novo. Estes artistas 

modernistas realizaram trabalhos de elevada qualidade, como é o exemplo das 

participações de Portugal nas Exposições Internacionais de Paris (1937) e de Nova 

Iorque (1939).  

Mas foi na representação portuguesa comissariada por António Ferro 

enviada à Exposição Internacional de Paris (1937) que o exemplo e a lição 

de Kradolfer atingiram o seu expoente. Riscado por Keil do Amaral, o 

moderno Pavilhão de Portugal teve as suas salas temáticas decoradas por 

uma equipa que reuniu Kradolfer, Bernardo Marques, José Rocha, Carlos 

Botelho, Thomaz de Mello/Tom, Emmerico Nunes e Paulo Ferreira. Através 

de materiais simples, utilizados em soluções extremamente imaginativas, a 

equipa de pintores-decoradores conseguiu uma notável decoração 

moderna, unitária e racional, num excelente exercício de design, com total 

abandono de fórmulas historicistas ou de minudências gráficas Art Deco.
111

 

Segundo Victor Manaças: 

“Consideramos que a importância da geração que trabalhou com António 

Ferro está essencialmente ligada à atividade desenvolvida no âmbito do 

                                                           
110

 NEVES, José Manuel das, op. cit., pág. 14 
111

 IDEM, pág. 16. 



 

98 
 

design gráfico, sendo de referir, nos pavilhões de 1937 e 1939 e na 

Exposição de 1940, o tratamento bidimensional da parede. A ligação ao 

desenho dos equipamentos, e essa é uma das diferenças em relação aos 

anteriores pavilhões, encontramo-la só em 1958, no projeto do pavilhão de 

Portugal para a Exposição Internacional de Bruxelas, em que já 

encontramos nomes como Sena da Silva e Daciano da Costa.”
112

  

Em 1940 é realizada, em Lisboa, a Exposição do Mundo Português que marcou o 

auge do Estado Novo Salazarista. O evento contou com a participação de um grande 

número de artistas, arquitetos e pintores que, conjuntamente ergueram a “cidade 

efémera”, onde simultaneamente vários tipos de expressão se manifestaram, como o 

regionalismo e o modernismo.  

Nos anos 50, surge um grupo de artistas e arquitetos que são considerados, 

segundo Rui Afonso Santos, como a primeira geração de designers portugueses, à qual 

pertence Daciano da Costa, Frederico George, Cruz de Carvalho, António Garcia e Sena 

da Silva. Alguns dos arquitetos e artistas plásticos nacionais, durante alguns anos, 

decidiram ir trabalhar para fora do país, onde partilharam ideias, conhecimentos e 

opiniões com designers internacionais. Foi o que aconteceu a Frederico George, que nos 

anos 50 deslocou-se aos EUA onde conviveu com Mies Van Der Rohe e Walter 

Gropius, trazendo novos ideais inspirados na Bauhaus, o que contribui para a 

reformulação do ensino académico e na formação do futuro designer em Portugal. Foi 

professor na Escola António Arroio, onde criou a primeira experiência de ensino de 

design em Portugal, em 1952. 

 

Ultrapassado o pós-guerra, período de fraco desenvolvimento económico, os 

anos 60 surgem com grande otimismo, resultando em mudanças profundas na 

sociedade. Apesar das insuficiências na indústria nacional, o design é reconhecido como 

disciplina e como objeto fundamental para combater certas carências. Muitos dos 

projetos apresentados nos anos 60 e 70 revelaram uma interdisciplinaridade entre a 

arquitetura, o design industrial e o design gráfico. Em 1965 a Sociedade Nacional de 

Belas-Artes (SNBA) cria o “Curso de Formação Artística”, orientado por José-Augusto 

França e Conceição Silva. Era um curso pré-universitário, com a duração de 3 anos, 

onde no primeiro ano eram lecionados os estudos básicos, e no segundo e terceiro ano o 
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aluno optava por se especializar em artes gráficas e fotografia ou em design (interiores e 

equipamento). Daciano da Costa, Manuel Tainha e Sena da Silva foram alguns dos 

docentes deste curso. Em 1969 é fundado, por António Quadros (1923-1993), o Instituto 

de Artes Visuais e Design (IADE), escola privada dedicada ao ensino específico de 

design.  

Em 1971, o Núcleo de Design do Instituto Nacional de Investigação Industrial 

(INII) realiza a 1ª Exposição de Design Português, na FIL, que reuniu pela primeira vez 

todos que na altura se dedicavam à atividade do design. Em 1973, nas mesmas 

instalações, é realizada, também pelo INII, a 2ª Exposição de Design Português. Os dois 

núcleos da exposição eram o design gráfico (destacando-se a qualidade e quantidade de 

trabalhos apresentados, entre eles estavam nomes como Manuel Rodrigues e António 

Garcia) e o design industrial (muitos dos projetos apresentados tiveram produções 

significativas no mercado nacional, como por exemplo, o estirador de José Espinho 

produzido pela Casa Olaio, a cadeira Osaka’70 de António Garcia, os projetos de 

Daciano da Costa desenvolvidos para a Longra, entre outros). Para além de organizar 

exposições, o Núcleo de Design do INII realizou colóquios, concursos e conferências 

que contribuíram para a legitimação do design em Portugal.  

Foi em 1974 que surgiram os primeiros cursos de design, oficial e a nível superior, em 

Lisboa, na ESBAL, os cursos de design de comunicação e equipamento, e no Porto, na 

ESBAP, o curso de design gráfico. 

Nos anos 80 o design em Portugal começa a transformar-se numa disciplina 

autónoma, devido ao aparecimento dos primeiros estudantes de design na ESBAL, Rui 

Afonso Santos denomina este período como o “Novo Design”
113

. Neste período 

destacam-se os nomes de José Viana (n.1960), Paulo Parra (n. 1963), Marco Sousa 

Santos (n. 1962), Raul Cunca (n. 1963), que formaram o grupo “Ex-Machina” (1989-

90), Filipe Alarcão e Pedro Silva Dias (n. 1963), que se associaram à Loja da Atalaia. 

As estratégias vão-se alterando e lojas como a Dimensão e a Loja da Atalaia começam a 

comercializar produtos nacionais e internacionais.  

 

Os anos 80 e 90 deram-nos assim mais os designers que o design, criaram 

mais os profissionais do que a profissão, e justificaram-se os produtos mais 

do que a produção. A falta de uma tradição e de uma exigente e histórica 
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responsabilização da profissão do designer na sociedade portuguesa, 

permitiu uma complexa abordagem de aproximações a uma produção 

pouco sistematizada industrialmente e pouco orientada produtivamente, 

resultando uma crescente intromissão de diferentes áreas do saber, que 

alheias por vezes à disciplina do desenho e da “criação” industrial iam 

gerindo toda uma produção avulsa, numa espécie de navegação à vista 

onde parecia haver espaço para uma actividade aberta a uma 

experimentação mais formal que conceptual, mais na procura de si própria 

do que na oferta de soluções.
114

 

 

Nos anos 90 havia a necessidade, por parte dos designers, de estabelecer uma 

ligação entre a indústria e o design. Surge, então, pelas mãos de Marco Sousa Santos e 

José Viana, o atelier Proto Design, em 1991. Este atelier dedicava-se a editar produtos 

de design português, promovendo, para além dos objetos, os designers nacionais. O 

primeiro projeto desenvolvido, o Ultra Luz, com candeeiros de polipropileno, esteve 

representado na Feira de Frankfurt, em 1995, o qual teve grande sucesso a nível 

nacional e internacional. É também nesta década que a Escola Superior de Belas-Artes 

de Lisboa é integrada na Universidade de Lisboa. 

Em 1999, Marco Sousa Santos, José Viana e Guta Moura Guedes apresentam o projeto 

da experimentadesign. 

A experimentadesign é a primeira bienal portuguesa dedicada à cultura 

material. A experimentadesign não é uma mostra de produtos (...)...é uma 

plataforma estabelecida entre autores, instituições e público... é um palco 

de dimensões internacionais e contornos a definir, onde os mais 

interessantes projectos e eventos que nascem do design e dos seus interesses 

encontram formas de se dar a ver. Em movimento.
115
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6.1. Empresas 

A partir dos anos 50 foram várias as empresas que contrataram designers para 

incorporarem “uma estratégia global que articulasse o projeto ao consumo dos 

produtos”
116

. 

Em 1954, Cruz de Carvalho integra a empresa Altamira, e cria, pela primeira vez no 

país, linhas continuadas de mobiliário doméstico. Cruz de Carvalho para além do 

projeto da fábrica e do logótipo criou uma imagem global de toda a empresa. Daciano 

da Costa afirma que Cruz de Carvalho foi “o primeiro a fazer a síntese da produção 

globalizada do objeto – fez uma fábrica, fez uma loja, criou uma marca, uma imagem, 

criou modelos e começou a comercializar”
117

. Numa altura em que a indústria 

portuguesa estava a dar os primeiros passos, a proposta de Cruz de Carvalho foi, sem 

dúvida, inovadora. Surge, assim, a primeira geração de designers, que embora não 

tivessem formação específica na área, contribuíram para a evolução do design em 

Portugal. Esta geração foi ao encontro de produtores de mobiliário e desafiou-os a criar 

novos modelos inovadores com a intervenção do designer, reconhecendo a importância 

do design para o desenvolvimento social e cultural da sociedade. As primeiras fábricas e 

oficinas de produção artesanal que perceberam que era época de mudança e que 

rapidamente aderiram aos novos desafios foram: a Sousa Braga Filhos Lda; a Olaio 

móveis e decoração; a Jerónimo Osório de Castro depois FOC; a Metalúrgica da 

Longra; e a Altamira. 

Nestas empresas, a produção manual de mobiliário, em quantidades que variavam 

consoante o número de funcionários, onde muitas vezes se produzia a peça única por 

encomenda, cedeu lugar, gradualmente, à produção mecanizada onde o artífice por 

momentos passava a operário e a ferramenta a máquina. 

A história destas fábricas foi, em muitos aspetos, idêntica, e muitas delas instalaram-se 

em Lisboa e arredores, pelo facto de a maioria das grandes obras públicas e privadas 

serem feitas, sobretudo, na capital e no sul. É interessante verificar que a maioria destes 

industriais tinha um bom relacionamento entre si e que, partilhando os mesmos 

problemas, faziam os mesmos percursos, o que os levou a deslocarem-se ao estrangeiro, 
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muitas vezes em conjunto, para visitarem exposições, feiras e indústrias de mobiliário. 

Como resultado destas viagens, algumas fábricas como a Olaio e a Altamira 

contrataram técnicos estrangeiros habilitados com novos equipamentos, que formaram a 

mão-de-obra nacional, contribuíndo para o desenvolvimento do design industrial no 

sector mobiliário. 

A empresa Sousa Braga, oficina de Braga detida por uma família com grande 

tradição na marcenaria desde o século XIX, trabalhou com António Garcia (n. 1925), 

artista multifacetado desenvolveu projetos em arquitetura e design. No campo da 

Arquitetura projetou edifícios, uma fábrica, moradias, um complexo de turismo, 

projetos de arquitetura efémera. Colaborou em projetos de arquitetura e design com 

Sena da Silva (1926-2001) entre 1947 e 1959, nomeadamente na Autosil (acumuladores 

elétricos) onde, aos vinte e dois anos integrou a empresa como designer gráfico e 

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

Interiores e Decoração do Hotel Alvor Praia no Algarve, com projeto de Arquitetura de 

Alberto Cruz (1920-1990) e participação de Daciano da Costa. Em parceria com José 

Espinho (1917-1973) é responsável pelas áreas do vestíbulo da entrada, receção, sala de 

estar, restaurante, bar, do hall dos elevadores, das lojas, do cabeleireiro e das zonas de 

serviços administrativos e respetivo mobiliário. A nível de 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 arquitetura e do design. Cria expressamente 

para este acontecimento, 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’70 foi desenhada de modo a 

ser possível o seu acondicionamento, desmontada e preparada de modo a que os seus 

componentes pudessem ser montados facilmente no local. Posteriormente a Fábrica 

Osório e Castro promoveu a exportação da cadeira Osaka’70 (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. Participa no 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Anúncio publicitário da empresa Sousa Braga Filho, 

Lda. 

 

Outra empresa importante é a Olaio, que tal como a Sousa Braga, a partir dos 

anos cinquenta iniciou uma produção nascida da “prancheta” de designers, trabalhando 

com o designer José Espinho (1917-73). Esta empresa, nascida também de uma oficina 

de marcenaria nortenha, esteve ligada ao fabrico de mobiliário em madeira, e seus 

derivados, e terá sido a primeira a produzir mobiliário em série deste material. 

São inúmeras as contribuições da Olaio para edifícios culturais e de ensino, hotéis e 

outras instalações turísticas. Apostou na produção em série mecanizada para o mercado 

doméstico nos finais da década de sessenta. José Espinho foi o autor de todo o 

mobiliário de série fabricado pela Olaio, inicialmente à luz do “estilo rústico” e, desde 

cerca de 1958, sob conceitos mais atualizados, racionais e contemporâneos, inspirados 

em sugestões internacionais, nomeadamente nórdicas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Stand de Exposição, 

anos 50. 
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A FOC (Fábrica Osório de Castro) cuja atividade foi iniciada em 1930 trabalhou 

com Sena da Silva (1926 – 2001). Esta empresa especializada na produção de 

mobiliário metálico ficou conhecida pelo fornecimento de equipamentos para as 

escolas, onde ganhou liderança pelas soluções técnicas usadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Sala de aula, mobiliário produzido pela empresa FOC na década de 60. 

A Metalúrgica da Longra, fundada em 1920, que trabalhou com Daciano da 

Costa, resulta da transformação de uma empresa metalúrgica de modo a responder à 

produção de mobiliário metálico para instalações hospitalares. Quando esta empresa, 

nos finais dos anos 50, vê decrescer as vendas entra num processo de restruturação. Foi 

graças à atividade de Daciano da Costa que a Longra começa a produzir linhas de 

mobiliário de escritório totalmente inovadoras, com uma sofisticação técnica ímpar no 

mercado nacional. Foi também a empresa que iniciou uma estratégia de marketing à 

qual era indispensável o papel de um designer, sedimentou o design como disciplina 

autónoma e instrumento fundamental do processo industrial. 

Daciano da Costa, prosseguiu na criação continuada de linhas de mobiliário de 

escritório para a Longra e no design de interiores e equipamentos inovadores e 

racionalmente concebidos como o Teatro Villaret (1964), a Biblioteca Nacional de 

Lisboa (1966-69) ou o Banco do Alentejo (1967). Em 1967, a empresa Longra 

promoveu uma exposição na SNBA, cujo design ficou a cargo de Daciano da Costa e 

Eduardo Afonso Dias, que transformaram inteiramente o grande salão de exposições: o 

pavimento foi alcatifado, no teto foram suspensas centenas de lâminas de alumínio e nas 

paredes, inteiramente forradas a tecido negro, destacavam-se biombos com fotogramas 

de Tomás Figueiredo.  
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Figura 33 – Cadeira e secretária modelo Cortez da Longra, 1ª Exposição de design português, 1971. 

 

Em 1954 Cruz de Carvalho funda a empresa Altamira. Foi graças a este 

designer, cuja produção iniciada em 1954 era vocacionada para o fabrico em madeira 

essencialmente dirigida ao mercado doméstico, que a empresa se transformou numa 

unidade industrial moderna.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34- Anúncio publicitário da 

empresa Altamira. 

 

Não podemos deixar de salientar que todas estas empresas beneficiaram do surto 

de obras de grande dimensão ocorrido na época e todas elas projetaram uma bem-

sucedida divulgação publicitária do mobiliário utilizado em edifícios com utilização 

coletiva, tendo assim conseguido clientes particulares. Foi nesta época que se começou 

a afirmar a existência de uma verdadeira produção em série de mobiliário em Portugal. 
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7. – Conclusões  

 

 Ao longo deste estudo foi possível perceber como, quando e por quem, o design 

surge e contribui na construção de uma imagem portuguesa divulgada 

internacionalmente através das Exposições Universais e Internacionais. No âmbito deste 

estudo foi analisado o contexto do design tridimensional ao projeto de espaços 

interiores e equipamentos, e, mais recentemente, aos produtos industriais expostos. Para 

esta análise foi necessário estudar as representações portuguesas ao longo de todas as 

Exposições Internacionais em que participou, ou seja, desde 1851 até 2010. Embora 

existam publicações e dissertações de Mestrado e Doutoramento que também estudam 

as representações nacionais nestes eventos, não se encontrou nenhuma que abrangesse a 

totalidade do período em que estas ocorreram. Foi necessário indagar, além das 

Exposições Universais e Internacionais, a evolução da sociedade, do país e do mundo, 

da arquitetura, das artes e do design, procurando construir as relações das obras 

apresentadas com os contextos culturais, económicos e produtivos em cada uma das 

épocas. 

 No século XIX as Exposições Universais tinham como objetivo, sobretudo, 

divulgar a indústria e os produtos de cada nação. Para os primeiros certames foi 

construído um único pavilhão, muitas vezes designado por Palácio, que acolheu os 

países participantes e os seus produtos. Com a divulgação e êxito destes eventos, o 

número de produtos e participantes foi aumentando e um único pavilhão tornou-se 

insuficiente para acomodar todas as nações, surgindo assim outros edifícios, uns que se 

destinavam aos produtos agrícolas, outros ao sector das Belas-Artes, indústria, etc. Em 

1867, na Exposição Universal de Paris, houve a novidade dos países participantes 

construírem pavilhões próprios onde expunham alguns dos seus produtos e divulgavam 

a arquitetura nacional. Durante este século, Portugal contratou arquitetos estrangeiros, a 

maioria das vezes franceses, para elaborarem os projetos para o pavilhão; em alguns 

casos, devido ao não conhecimento da cultura portuguesa, o edifício era confundido 

com o de outros países. A situação altera-se quando, em 1889, o arquiteto Jacques-René 

Herman projeta um pavilhão que evocava as Torres dos Clérigos e de Belém, sendo, o 

edifício muito admirado e elogiado por parte dos visitantes. No interior, os franceses 

maravilharam-se com as cerâmicas e decoração, que ficaram a cargo do artista Rafael 

Bordalo Pinheiro (1846-1905). As representações nacionais ao longo do século XIX 
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ficaram marcadas pelas numerosas distinções alcançadas pelos vinhos e azeites, 

encerrando o século com os prémios atribuídos aos trabalhos do artista Rafael Bordalo 

Pinheiro. Estes trabalhos construíram uma forte identidade associada à produção de 

peças cerâmicas em contexto social que ainda hoje fazem parte de estratégias 

contemporâneas de produtos nacionais. 

 Com o século XX as estratégias das Exposições Universais alteram-se, a 

indústria torna-se um fenómeno natural, deixando de se promover a técnica e a ciência, 

ganhando as colónias uma maior importância e divulgando-se, assim, novos produtos e 

novas culturas. Devido a figuras como Raul Lino (1879-1974), Ventura Terra (1866-

1919), Cottinelli Telmo (1897-1948), entre outros, a linguagem de uma arquitetura que 

exprimisse a identidade nacional começou a manifestar-se. A elaboração dos Pavilhões 

portugueses começa a ser feita por arquitetos nacionais que projetam, para além do 

edifício, os seus interiores. Aos poucos, a linguagem vai-se alterando, o gosto 

historicista deu lugar ao estilo Art Deco e ao modernismo. Com a chegada do governo 

do Estado Novo é criado o SNI, entidade liderada por António Ferro (1895-1956) e 

responsável por todo o processo de conceção da representação de Portugal nas 

Exposições. Durante o período do Estado Novo, Portugal procurou apresentar-se não 

tanto como um país moderno, mas sim como uma pátria onde o progresso não destruiu 

as heranças de uma cultura ancestral. No início, o governo de Oliveira Salazar pretendia 

uma mudança que transformasse o Portugal tradicionalmente “atrasado” num país 

desenvolvido e modernizado. Para isso, foi realizada, em 1932, a Grande Exposição 

Industrial, em Lisboa, com o objetivo de despertar e desenvolver a indústria portuguesa, 

numa tentativa de fazer de Portugal um país de vanguarda, colocando-o à altura das 

economias industriais. Porém, esta estratégia industrial global só teve repercussões na 

indústria no final da década de 50, como o que aconteceu, por exemplo, com a Altamira, 

a Sousa Braga Filhos, Lda, a FOC, a Olaio e a Metalúrgica da Longra. 

António Ferro, diretor do SPN, criou uma equipa de “artistas decoradores”, 

homens e mulheres provenientes de duas gerações distintas do modernismo português, 

que, conjuntamente, criaram os pavilhões nacionais, o design expositivo e gráfico, e 

acima de tudo, construíram uma identidade nacional. Se nas primeiras representações 

nacionais António Ferro propunha uma imagem de um Portugal moderno, na Exposição 

de 1939 em Nova Iorque, a representação nacional retrocede e volta-se ao uso dos 

elementos nacionalistas, abandonando-se o estilo moderno. Em 1940, é inaugurada em 



 

108 
 

Lisboa a Exposição do Mundo Português que, para além de ter sido a primeira 

Exposição Histórica no Mundo, foi o maior acontecimento expositivo do Estado Novo. 

Com a análise feita às representações de Portugal na época em que António Ferro 

coordena o SPN, conclui-se que o trabalho feito pela equipa de “artistas decoradores” é 

um dos antecedentes do design português nas vertentes ligadas ao projeto de exposições 

e design de comunicação.  

Com os efeitos da 2ª Guerra Mundial, o movimento das Exposições Universais 

ficou paralisado, surgindo, novamente, em 1958, com a Exposição Internacional de 

Bruxelas. Este certame foi um momento de passagem de onde surgiu uma nova geração 

de “decoradores”. Para historiadores de design, como Rui Afonso Santos e Maria 

Helena Souto, estes “decoradores”, constituem a primeira geração de designers 

portugueses. Isto porque, apesar de não terem formação específica na área, sendo muitas 

vezes artistas e arquitetos, formaram um grupo que arrancou com o design português, 

contribuindo para o reconhecimento do mesmo como uma disciplina conceptual e 

prática. Falamos de protagonistas em que se destacam Daciano da Costa (1930-2005), 

Sena da Silva (1926-2001), Frederico George (1915-94), Cruz de Carvalho (n. 1930), 

António Garcia (n. 1925) e José Espinho (1917-73), que devido ao seu notável trabalho 

despertaram interesse nas empresas nacionais, reconhecendo-se a importância do design 

para o desenvolvimento social e cultural da sociedade. Como vimos, fábricas como a 

FOC, a Metalúrgica da Longra, os Móveis Olaio, a Altamira e a Sousa Braga & Filhos 

desenvolveram, em parceria com estes designers, equipamentos e mobiliário doméstico 

que contribuíram para o desenvolvimento do design industrial no sector do mobiliário 

nacional. 

A partir dos anos 70 a representação portuguesa passou a contar, para além de 

artistas e arquitetos, com designers preocupados não só com os aspetos formais do 

Pavilhão, como também com o design de interiores e expositivo, com os equipamentos, 

com a forma como os produtos estavam expostos e com a imagem nacional. 

O século XX encerra com a realização da Exposição Internacional de Lisboa – a 

EXPO’98 – onde o tratamento cuidado do espaço público foi um dos grandes triunfos 

de toda a operação. O certame pretendia dedicar-se mais à preservação e ao controle de 

danos ambientais e menos ao progresso tecnológico que estava associado a estes 

acontecimentos. É criada a empresa Parque Expo, ficando responsável por todo o 
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processo e organização do evento, sendo também o organismo que até os dias de hoje 

continua a desenvolver essa tarefa nas representações portuguesas. 

O século XXI trouxe como grande foco o tema da sustentabilidade. É notória, 

em todas as Exposições do presente século, a preocupação com a preservação do meio 

ambiente. Portugal, sendo o maior produtor de cortiça a nível mundial, adotou este 

material em quase todas as representações no século XXI. Para além de ser um material 

reciclável, tornou-se num fator identitário do país, passando de produto de promoção 

isolada a protagonista da materialização arquitetónica, enquanto material de 

revestimento exterior do Pavilhões portugueses em Hannover (2000) e Shangai (2010). 

 Depois de feito este quadro das representações portuguesas ao longo das 

Exposições conseguiu-se entender a evolução dos diferentes recursos portugueses, do 

progresso arquitetónico, das diferenças de promoção da imagem nacional e do 

desenvolvimento do design. 

Inicialmente, Portugal limitava-se a expor os produtos naturais e artesanais, uma 

vez que, no campo industrial, o país não estava preparado para competir com as grandes 

potências europeias. Como vimos ao longo da investigação, dos produtos naturais e 

artesanais apresentados, os que mais se destacaram nas representações do século XIX 

foram, sobretudo, os vinhos, os azeites e as cerâmicas de Rafael Bordalo Pinheiro. No 

século XX a promoção da imagem nacional altera-se, não se divulgando apenas os 

produtos naturais, mas igualmente o turismo como fator de maior importância, 

promovendo-se os aspetos culturais, paisagísticos e de investimento em imobiliário e 

infraestruturas turísticas, com o objetivo de atrair mais visitantes. A política do Estado 

Novo procura exportar, como anteriormente, os aspetos culturais populares, articulando-

os, agora, com a promoção de uma imagem de um país moderno e industrializado, 

incorporando estas características no ideário simbólico nacional. É, sobretudo, através 

do design gráfico e da arquitetura que a equipa de “artistas decoradores” do SPN 

consegue transmitir a ideia do regime salazarista. A importância do turismo persiste até 

o século XXI, continuando-se a divulgar o que Portugal tem de melhor (como por 

exemplo, o sol, as praias, a gastronomia, o fado, etc.), recorrendo-se não só ao uso de 

elementos gráficos (por exemplo, cartazes), como também aos meios audiovisuais (por 

exemplo, curtas metragens) ou de figuras públicas de reconhecimento internacional.         
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O caráter da efemeridade das Exposições formou um campo propício para a 

experimentação arquitetónica, em que o uso de novos elementos, materiais e estruturas 

originou o fenómeno de aquisição, por parte dos edifícios, do estatuto de ícones após o 

encerramento da Exposição. Os exemplos desta experimentação arquitetónica são, entre 

outros, o Crystal Palace londrino (1851), a Tour Eiffel, em Paris (1889), o Padrão de 

Descobrimentos, em Lisboa, da exposição de 1940, o edifício Atomium, em Bruxelas 

(1958) e o Pavilhão de Portugal, em Lisboa (1998). Outro fator destas Exposições foi o 

caso de a arquitetura produzida poder ser de caráter definitivo ou efémero. No primeiro 

caso temos o exemplo da Tour Eiffel, construída para a Exposição de Paris, em 1889, 

tendo sido pensada como edifício efémero e conservada, dada a notoriedade alcançada, 

após o encerramento do certame, outro exemplo é o dos principais pavilhões da 

EXPO’98, em Lisboa, em que alguns foram convertidos para novo uso após o 

encerramento da mesma (por exemplo, o Pavilhão Internacional que se transformou no 

grande espaço para feiras industriais). Mas é o segundo caso, o caráter efémero, que é 

mais comum, como o famoso pavilhão alemão, na Exposição de Barcelona, em 1929, 

projetado pelo arquiteto Mies van der Rohe (1886-1969) que, tendo sido desmontado no 

final da exposição, foi reerguido, no mesmo local, na década de 1980; outro exemplo é 

o Pavilhão Futurama da Exposição Universal de 1939, em Nova Iorque, em que era 

representada uma cidade pensada para o futuro, projeto desenvolvido pelo designer 

Norman Bel Geddes (1893-1958), e ainda, outro exemplo, a “cidade efémera” da 

Exposição do Mundo Português de 1940, em Lisboa. Estes exemplos representam bem 

o forte caráter da efemeridade que forma um campo propício para a experimentação.  

Um outro objetivo da presente dissertação foi entender como surgiu e evoluiu o 

design português nestas exposições. Começamos por verificar que em 1889 Rafael 

Bordalo Pinheiro projeta as decorações de interiores do Pavilhão português no certame 

de Paris. Usamos o termo de decoração porque neste caso o artista não elaborou os 

projetos de interiores, mas sim, utilizou as suas peças de cerâmica para decorar o 

espaço. Apesar de não ter sido um exercício de design, referimos este exemplo porque 

foi a primeira vez que nas representações portuguesas um artista pensou o espaço, não 

se limitando apenas a expor os seus produtos. Com o século XX os pavilhões nacionais 

começam a ser projetados por arquitetos portugueses, como é o caso de Raul Lino, 

Ventura Terra e Leal da Câmara (1876-1948), porém estas figuras apenas se 

preocuparam com a arquitetura do pavilhão, não elaborando os projetos de 
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equipamentos e interiores. Embora não o tenham feito nas representações portuguesas, 

não quer dizer que não estavam aptos a fazê-lo, uma vez que o arquiteto Raul Lino, já 

no início do século, projetou mobiliário para o seu Quarto de Solteiro (1900-04); assim 

como Miguel Ventura Terra, para além da sua obra arquitetónica, desempenhou projetos 

de design de interiores, como por exemplo, a remodelação do Palácio de São Bento 

(1909); e um outro exemplo é o do caricaturista Leal da Câmara, que na Exposição de 

1922, no Rio de Janeiro, pintou as barras decorativas dos torreões e as galerias de arte 

aplicada, mas já em 1911 tinha realizado uma exposição dos projetos do seu mobiliário, 

onde apresentou cadeiras produzidas pelos Móveis Olaio. Com a Exposição parisiense 

de 1937 este panorama altera-se e o arquiteto Fred Kradolfer (1903-1968) projeta para a 

Sala do Turismo do Pavilhão Português, concebido pelo arquiteto Keil do Amaral 

(1910-1975), um conjunto de cadeiras-espreguiçadeiras em tubo metálico e lona, 

surgindo, assim, o primeiro exercício de design de equipamento para as representações 

nacionais. Esta prática também se desenvolveu no design de interiores, através dos 

projetos para as salas temáticas do edifício, ficando a cargo de uma equipa que reuniu 

Kradolfer, Emmerico Nunes (1888-1968), Paulo Ferreira (1911-2000), Bernardo 

Marques (1899-1962), Carlos Botelho (1899-1982), José Rocha (1907-82) e Thomaz de 

Mello (1906-94). Na Exposição de 1958, em Bruxelas, o desenvolvimento do design de 

equipamentos, interiores e expositivo é novamente notável. Ainda com a colaboração de 

alguns nomes que prefiguraram na equipa do SPN, como Fred Kradolfer, Thomaz de 

Mello e Jorge Segurado (1898-1990), surgem novas figuras, como Daciano da Costa e 

Frederico George, cujo trabalho desenvolvido se tornou fundamental para a 

consolidação da disciplina do design em Portugal. Nas representações portuguesas das 

exposições posteriores não mais se abdicou do exercício de design, a nível não só 

expositivo, de interiores, de equipamentos e de comunicação, como também de 

mobiliário urbano e sinalético. Temos os exemplos da Cadeira Osaka’70, projetada por 

António Garcia para a Exposição de Osaka, em 1970; do design de sinalética para os 

interiores do edifício de Portugal na Exposição de Sevilha, em 1992, desenvolvido pelo 

designer Pedro Silva Dias (n.1963); do projeto de mobiliário urbano para a Exposição 

de Lisboa, em 1998, do arquiteto Carrilho da Graça (n.1952); das cabines telefónicas 

instaladas no recinto da EXPO’98, projeto encomendado ao designer Pedro Silva Dias; 

das cadeiras Mare desenhadas pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira (n.1933) para o 

Pavilhão de Portugal, na EXPO’98; para esta Exposição também os arquitetos Fernando 

Sanchez Salvador (n.1953) e Margarida Grácio Nunes (n.1953) desenvolveram um 
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projeto de uma cadeira que se encontrava no Pavilhão dos Açores; outro exemplo é o 

trabalho de merchandising (esta linha incluía pins, porta-chaves, fitas, imanes, canecas, 

três versões de t-shirts e sacos) que a empresa FPGB – Consultoria e Design realizou 

para a representação portuguesa na Expo 2010, em Shangai, desenvolvendo, 

igualmente, toda a identidade gráfica do pavilhão nacional, bem como, a sinalética do 

interior e o grafismo de três salas do edifício.  

 Depois de feita toda a inventariação das representações portuguesas nas 

Exposições e analisar todos os casos, concluiu-se que, de facto, se conseguiu criar uma 

identidade do design nacional, embora esta construção tivesse variado consoante os 

aspetos sociais, económicos, políticos e culturais do país. Estes eventos contribuíram 

também para a história do design português, uma vez que alguns dos objetos concebidos 

para estas representações assumiram o estatuto de ícone de design nacional, como por 

exemplo a cadeira Osaka’70, de António Garcia. Tendo em conta toda a evolução que 

se registou no decorrer de século e meio de exposições, conclui-se que é a partir da 

Exposição de 1958 que a necessidade de utilizar o design como instrumento de 

divulgação da imagem do país se torna mais percetível. Na Exposição de Osaka de 

1970, nota-se que há uma postura diferente no interesse de promover Portugal no 

exterior. A partir deste último acontecimento nota-se um crescimento no uso da 

disciplina do design, sem mais parar. Posto isto, se o crescimento do design nacional se 

intensifica na década de 70, poder-se-á afirmar que até à contemporaneidade o seu 

desenvolvimento é contínuo, salientando-se o facto da grande produção e 

reconhecimento internacional do design português.   
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9. Anexos  

 

Quadro das Exposições Universais 

 – Participações Portuguesas 

ANO TEMA LOCAL 

1851 
“The Great Exhibition of the Works 

of Industry of All Nations” 
Londres/Reino Unido 

1853 “The Great Industrial Exhibition” Dublin/Irlanda 

1853 
“Exhibition of the Industry of All 

Nations” 
Nova Iorque/EUA 

1855 “Exposition Universelle” Paris/França 

1862 “International Exhibition of 1862” Londres/Reino Unido 

1865 
“Exposição Internacional 

Portuguesa” 
Porto/Portugal 

1865 
“International Exhibition of Arts and 

Manufactures” 
Dublin/Irlanda 

1867 “Exposition Universelle” Paris/França 

1873 “Weltausstellung 1873 Wien” Viena/Áustria 

1876 
“Centennial International 

Exhibition” 
Filadélfia/EUA 

1878 “Exposition Universelle” Paris/França 

1879 “Sydney International Exhibition” Sydney/Austrália 

1880 
“Melbourne International 

Exhibition” 
Melbourne/Austrália 

1881 “International Cotton Exposition” Atlanta/EUA 

1883 
“Internationale Koloniale en 

Untvoerhandel Tentoonstellung” 
Amesterdão/Holanda 

1883 

“The American Exhibition of the 

Products, Arts and Manufactures of 

Foreign Nations” 

Boston/EUA 

1883 “Calcutta International Exhibition” Calcutá/Índia 

1884 
“The World's Industrial and Cotton 

Centennial Exposition” 
Nova Orleães/EUA 
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1885 “Exposition Universelle d'Anvers” Antuérpia/Bélgica 

1886 
“International Exhibition of Industry, 

Science and Art” 
Edimburgo/Reino Unido 

1886 “Colonial and Indian Exhibition” Londres/Reino Unido 

1887 “Jubilee International Exhibition” Adelaide/Austrália 

1888 “Esposició Universal de Barcelona” Barcelona/Espanha 

1888 “Glasgow International Exhibition” Glasgow/Reino Unido 

1888 
“Centennial International 

Exhibition” 
Melbourne/Austrália 

1889 “Exposition Universelle” Paris/França 

1891 “Jamaica International Exhibition” Kingston, Jamaica 

1892 “Exposición Histórico-Americana” Madrid/Espanha 

1893 “Exposition Universelle” Chicago/EUA 

1894 “Exposition Universelle d'Anvers” Antuérpia/Bélgica 

1895 
“The Cotton States and International 

Exposition” 
Atlanta/EUA 

1897 
“Exposition Internationale de 

Bruxelles” 
Bruxelas/Bélgica 

1897 “Exposición Centroamericana” 
Cidade de 

Guatemala/Guatemala 

1897 
“Tennessee Centennial International 

Exposition” 
Nashville/EUA 

1898 
“Trans-Mississippi and International 

Exposition” 
Omaha/EUA 

 

1900 “Exposition Universelle” Paris/França 

1901 “Pan-American Exposition Buffalo/EUA 

1902 
“Prima Esposizione Internazionale 

d'Arte Decorativa Moderna” 
Turim/Itália 

1902 
“Esposition Français et 

Internationale” 
Hanoi/Vietname 

1904 
“The Louisiana Purchase 

International Exposition” 
S. Louis/EUA 
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1905 
“Exposition Universelle et 

Internationale de Liège” 
Liège/Bélgica 

1906 
“L'Esposizione Internazionale del 

Sempione” 
Milão/Itália 

1907 “Irish International Exhibition” Dublin/Irlanda 

1907 
“Jamestown Tercentenary 

Exposition” 
Jamestown/EUA 

1908 “Franco-British Exhibition” Londres/Reino Unido 

1909 
“Alaska-Yukon-Pacific International 

Exposition” 
Seattle/EUA 

1910 
“Exposition Universelle et 

Internationale” 
Bruxelas/Bélgica 

1915 
“Panama-Pacific International 

Exposition” 
S. Francisco/EUA 

1915-16 “Panama California Exposition” S. Diego/EUA 

1922 
“Exposição Internacional do 

Centenário do Brasil” 
Rio de Janeiro/Brasil 

1925 
“Exposition Internationale des Arts 

Decoratifs et Industriels Modernes” 
Paris/França 

1929 
“Exposición Internacional de 

Barcelona” 
Barcelona/Espanha 

1929 “Esposición Ibero-Americana” Sevilha/Espanha 

1930 
“Exposition Coloniale 

Internationale” 
Antuérpia/Bélgica 

1931 
“Exposition Coloniale 

Internationale” 
Paris/França 

 

1933-34 
“A Century of Progress International 

Exposition” 
Chicago/EUA 

1935 
“Exposition Universelle et 

Internationale Bruxelles” 
Bruxelas/Bélgica 

1935 
“California-Pacific International 

Exposition” 
S. Diego/EUA 

1936 “Empire Exhibition” Joanesburgo/África do Sul 

1937 
“Exposition Internationale des Arts 

et Techniques dans la Vie Moderne” 
Paris/França 

1938 “British Empire Exhibition” Glasgow/Reino Unido 
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1939 “The World of Tomorrow” Nova Iorque/EUA 

1939 
“Golden Gate International 

Exposition” 
S. Francisco/EUA 

1939 
“New Zealand Centennial 

Exhibition” 
Wellington/Nova Zelândia 

 

1949 
“Exposition Internationale du 

Bicentenaire de Port-au-Prince 
Port-au-Prince/Haiti 

1958 “A More Human World” Bruxelas/Bélgica 

1962 “Science” Seattle/EUA 

1964-65 “Peace Through Understanding” Nova Iorque/EUA 

1967 “Man and his World” Montreal/Canadá 

1968 
“The Confluence of Civilizations in 

the Americas” 
St. António/EUA 

1970 
“Progress and Harmony for 

Mankind” 
Osaka/Japão 

1974 
Celebrating Tomorrow's 

Fresh New Environment 
Spokane/EUA 

1975 
“International Exposition on the 

Environment” 
Okinawa/Japão 

1982 “Energy Turns the World” Knoxville/EUA 

1984 
“The World of Rivers - Fresh Water 

as a Source of Life” 
Nova Orleães/EUA 

1985 

“Dwellings and Surroundings - 

Science and Technology for Man at 

Home” 

Tsukuba/Japão 

1986 
“World in Motion - 

World in Touch” 
Vancouver/Canadá 

1988 
“Leisure in the 

Age of Technology” 
Brisbane/Austrália 

1992 “The Age of Discovery” Sevilha/Espanha 

1992 “Colombo’92” Génova/Itália 

1993 
“The Challenge of a New Road of 

Development” 
Taejon/Coreia do Sul 

1998 
“Os oceanos: um património para o 

futuro” 
Lisboa/Portugal 
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2000 “Man, Nature, Technology” Hannover/Alemanha 

2005 “Nature’s Wisdom” Aichi/Japão 

2008 
“Water and Sustainable 

Development” 
Zaragoza/Espanha 

2010 “Better City, Better Life” Shangai/China 

2012 “The Living Ocean and Coast” Yeosu/Coreia do Sul 
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Ilustração 2 – Exposição de Paris, 1878. Da esquerda para a direita: Palais du Trocadéro, 

Machine Halls, Pavilhão chinês, Pavilhão japonês, Palácio das Belas-Artes, Pavilhão da 

cidade de Paris, Pavilhão de Itália, Pavilhão Austríaco, vista da entrada da Exposição. 

Ilustração 1 – The First Women’s Building, arq. H.J. Schwarzmann – Filadélfia, 1876. 
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Ilustração 3 – Construção da Tour Eiffel. Gustave Eiffel, Paris, 1889 

Ilustração 4 – Raúl Lino, Quarto de Solteiro, 1900-04.  

Ilustração 5 – Proposta para o Pavilhão de Portugal para a Exposição de Paris de 1900. Raul Lino. 
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Ilustração 6 – Primeiro prémio do concurso para o “Pavilhão de Honra de Portugal na Exposição do 

Rio de Janeiro”, por Carlos Ramos, Cottinelli Telmo e Luís Cunha  

Ilustração 7 – Exposição de Artes Decorativas, Paris, 1925. 
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Ilustração 8 – Pavilhão de L’Espirit Nouveau. Le Corbusier, Paris 1925. 

Ilustração 10 –  Pavilhão alemão. Mies van der Rohe, Barcelona, 1929. 

Ilustração 9 – Pavilhão de Portugal na Exposição de Paris de 1937, por Keil do Amaral  
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Ilustração 11 – Fred Kradolfer e Bernardo Marques, Sala de Turismo, Pavilhão de 

Portugal, Exposição Internacional de Paris, 1937. 

Ilustração 12 –  Fred Kradolfer, Bernardo 

Marques, Carlos Botelho, Sala das Riquezas, 

Pavilhão de Portugal, Exposição 

Internacional de Paris, 1937. 

 

Ilustração 13 – Fred Kradolfer, Joshua 

Beloniel, Mário Novais e Emmerico Nunes, 

Sala do Estado, Pavilhão de Portugal, 

Exposição Internacional de Paris, 1937. 
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Ilustração 14 – Pavilhão de Portugal na Feira Mundial de Nova Iorque de 1939, por Jorge Segurado  

Ilustração 15 – Pavilhão Futurama. Norman Bel Geddes, Nova Iorque, 1939. 
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Ilustração 16 – Torre do Pavilhão dos Portugeses no Mundo. Praça do Império. 
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