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Durante a primeira década da sua publicação (1900-1910), A Construcção 

Moderna divulgou um conjunto de textos dispersos sobre a temática dos mo-

numentos nacionais cuja articulação permite uma leitura do lugar da arquitec-

tura do passado na sociedade portuguesa na viragem do século XIX para o 
século XX. A revista reproduzia, deste modo, a tendência oitocentista de uti-
lização da imprensa como veículo de propagação ideológica e mesmo doutri-
nação pedagógica. A partir da década de 1830 Portugal viu aparecerem perió-

dicos pitorescos e ilustrados que, inspirados na imprensa francesa, recorriam 
à mediatização iconográfica e à formulação teórica como tentativa de edificar 
a opinião pública. Foi neste quadro que a maioria dos periódicos nacionais 
divulgou o património arquitectónico numa óptica nacionalista e simbólica, em 
artigos de conteúdo literário cuja autoria pouco diversificada tornava repetiti-
vos e panfletários (Rosas 1995). Os textos publicados n’ A Construcção Mo-

derna mostram, contudo, como a revista se assume «crónica da actualidade» 
(Mesquita 1999), ao participar no debate público sobre os monumentos, mas 
acrescenta «especialidade» ao tema num discurso que, sem perder o cariz 
nacionalista, o alarga à constituição do restauro como disciplina, ao papel dos 

arquitectos na sua prática e ao lugar dos monumentos na sociedade e intelli-

gentsia portuguesas. 

Monumentos como alegorias 

Tardiamente face à Europa, onde a Revolução Francesa e a Revolução In-

dustrial haviam despertado o interesse ideológico, simbólico e material pelos 
monumentos históricos desde o século XVIII, em Portugal é com o roman-

tismo oitocentista que se enraíza uma consciência patrimonial. O terramoto 

de 1755, as Invasões Francesas no início do século XIX e a extinção das 
Ordens Religiosas em 1834 potenciaram um movimento de salvaguarda dos 
monumentos e denúncia dos vandalismos materiais e funcionais a que vi-
nham sendo sujeitos (Neto 1990, Tomé 2002). Este movimento enfatizava o 
valor documental do monumento enquanto testemunha do passado e alegoria 

material da história e glória nacionais, situando a expressão arquitectónica no 
discurso do romantismo. Ao mesmo tempo, o investimento na história e nos 
seus legados reforçava e alargava o repertório nacional de símbolos e signos 
enunciadores da legitimidade do Estado-nação (Lofgren 1989), num tempo de 
nacionalismos emergentes em toda a Europa, que é acentuado em Portugal 
pela perda do Brasil e pelo Ultimatum inglês. 

Os monumentos adquirem, então, um valor idiossincrático, indissociável da 
figura de Alexandre Herculano e do discurso que constrói a partir de 1837, 
com os artigos publicados na revista O Panorama1. Homem do romantismo, 
assumido iluminista e pedagogo, Herculano propõe a conservação dos monu-

mentos da Idade Média, enfatizando o poder de instrução e de significação da 
arquitectura numa equivalência entre as suas ruínas e os períodos de forma-

ção territorial da nação (Archer 2003). O valor de antiguidade do monumento 

era privilegiado face ao seu valor artístico, explicando porque, em Portugal, a 
paixão oitocentista pelo gótico na Europa se faz acompanhar da valorização 
de outras expressões medievais cujos tempos reportam a diferentes épocas 
de glória nacional (desde a fundação da nacionalidade ao tempo áureo dos 
Descobrimentos). 

A leitura do monumento enquanto materialidade simbólica e celebrativa da his-

tória e da arte nacionais deu o tom a vários textos publicados n’ A Construcção 

Moderna sobre a temática. Em A Evolução da Arte e a Tradição dos Povos2, 

Rosendo Carvalheira foi explícito na enunciação da arquitectura como fonte 



396 397de conhecimento da história.: são «Poemas de marmore» (12: 4), escreveu, 
que atestam materialmente o passado da nação. Afilhado de Herculano, o ar-
quitecto Rosendo partilhava com este a crença do superior valor documental e 

pedagógico dos monumentos face ao da história escrita. Metopa e Triglypho, 
em Arte Tradicionalista3, assumiu um tom mais panfletário ao citar e subs-

crever João de Barros sobre o Mosteiro de Belém: «Não tivesse o terremoto 
deixado subsistir nenhumas outras ruínas, este monumento falaria só, a alma 
de Portugal viveria em cada pedra» (55: 36). Mais próximas de uma historio-

grafia da arquitectura portuguesa, outras exposições na revista reproduzem 
a tendência de metaforizar os grandes momentos e personagens da história 
nacional nos monumentos e nos estilos arquitectónicos. É o caso de José 
Maria Nepomuceno, em A Evolução da Arte em Portugal (Apontamentos)4, 

e de Ferreira da Costa, em Apontamentos Histórico-Architectonicos5, ambos 

preocupados com a capacidade de representação dos momentos históricos 
através dos monumentos de singularidade gramatical e com a identificação 
de um estilo de arte nacional.  

O culto do património e o interesse pela significação dos monumentos é, na 
verdade, um sintoma social do entendimento e uso que as sociedades fazem 
do passado (Hobsbawn 1983). Os monumentos nacionais constituem, deste 
modo, uma alegoria do passado ao tornarem-se recursos dramáticos do pre-

sente que ilustram as narrativas nacionais sobre a história (Santos 1996).

Restauro como disciplina
O tardio enraizamento da consciência patrimonial na sociedade e intellegent-

sia portuguesas ajuda a explicar a morosidade e dificuldade de efectivação 
de uma política nacional sobre os monumentos ao longo do século XIX. Só 
em 1840 o restauro foi objecto de uma medida legislativa global, até então 
constituindo resultado de disposições reais ou eclesiásticas particulares. Dois 
anos depois as Obras Públicas foram dotadas da primeira secção competente 
na matéria. As intervenções sobre os monumentos continuaram, contudo, a 
revelar uma indefinição programática e metodológica, uma insipiência teórica 
e a falta de um quadro técnico especializado (Rosas 1996). As iniciativas para 
a inventariação e salvaguarda do património arquitectónico eram dispersas e 
pouco assertivas no quadro político instável balizado pela Revolução Liberal e 
a implantação da 1ª República. Os monumentos continuavam, por isso, a ser 

tratados com ineficácia, tecnocracia e empirismo (França 1990)6. 

A publicação dos artigos sobre as obras das Sés da Guarda7, de Évora8 e 

de Lisboa9 e o Convento de Cristo em Tomar n’ A Construcção Moderna é, 
neste contexto, sugestiva do movimento de afirmação disciplinar do restauro 
no seio das elites profissionais. Contudo, a insipiência teórica e metodológi-
ca do restauro não deixa de transparecer. As referências ao «grande mestre 
Viollet-le-Duc»10 são claras, até explícitas, mas a sua Unidade de Estilo11 é 
preterida por uma unidade da arquitectura (Rosas 1996). Os restauros portu-

gueses procuravam antes uma ‘ideia’ de edifício, mais próxima do valor histó-

rico e de antiguidade do monumento no sentido que lhe dera Riegl12, por sua 

vez mais adequado à opinião pública formada pelo discurso romântico e pela 
propaganda nacionalista. A defesa da metodologia proposta por Viollet-le-Duc 
esclarece as referências às memórias que antecederam os restauros das Sés, 
num tempo em que Ramalho Ortigão já havia publicado O Culto da Arte em 

Portugal e denunciado a necessidade de fundar teórica e historicamente a 
intervenção sobre os monumentos (Rosas 1995). Mas as intervenções arqui-
tectónicas revelam uma procura de gramáticas construtivas mais alargada do 

que a apologia gótica porque «todos estes exemplos citados provam a enorme 
vida da architectura em Portugal antes da victoria definitiva da ogiva», assim o 
revela a Sé de Évora com o seu «Grupo extraordinario de exemplares artisti-
cos de primeira ordem, e de memorias historicas que não devem esquecer»13. 

Os vandalismos são condenados como princípio, mas nem todos excluídos da 

obra, sendo-lhes inclusive reconhecida qualidade artística como é o caso do 
órgão da Catedral da Guarda: «Encarado isoladamente em si, este órgão, é 
uma das mais notáveis e artísticas peças com que o vandalismo faustuoso de 
um bispo, obstruiu o grandioso templo»14. 

O restauro no fim do século XIX em Portugal constitui, assim, em primeira 
instância, uma narrativa material que selecciona e enfatiza um passado ne-

cessário ao presente (Lowenthal 1985) e uma narrativa histórica que encon-

tra, entre o tempo românico e a época dos Descobrimentos, a fundação da 
nacionalidade e a glória da nação. A sua construção como disciplina é, por 
isso, um processo mediado pela intencionalidade simbólica.  

Restauro na valorização da classe profissional dos arquitectos  
A leitura dos artigos sobre os monumentos nacionais publicados n’ A Cons-

trucção Moderna ultrapassa, contudo, a construção de uma consciência pa-

trimonial em Portugal ou da divulgação disciplinar do restauro. A temática, 
porque emersa em retóricas simbólicas e nacionalistas, constitui um veículo 
de valorização do objecto arquitectónico e, consequentemente, dos seus pro-

jectistas. O restauro torna-se, por este motivo, palco de afirmação da classe 
profissional dos arquitectos num período em que esta reivindicava a legitimi-
dade da sua autonomização. 

A última década do século XIX é marcada pela procura da autonomia discipli-
nar dos arquitectos que passava, em primeira instância, pela cisão com os ar-

queólogos. A viragem do século é marcada pela edição do dicionário de Sousa 
Viterbo15, pela Exposição Internacional de Paris e pela instituição do Prémio 
Valmor que sedimentaram a organização civil da classe dos arquitectos nas 
vésperas da sua institucionalização em 1902, com a criação da Sociedade 
dos Arquitectos Portugueses (Figueiredo 2002). Contemporânea, a revista A 

Construcção Moderna não se limitou a divulgar a autonomização profissional 
dos arquitectos16, mas antes participou activamente na sua afirmação ao divul-
gar projectos e autores, ao construir um espaço de debate e formação entre 
os diferentes saberes da arte de edificar e ao desenhar um perfil disciplinar 
do arquitecto. 

Os artigos publicados sobre os monumentos nacionais podem, neste contexto, 

ser lidos como parte do processo de reivindicação profissional dos arquitec-

tos, no caso sobre as competências teóricas e práticas no restauro. Aliás, já 
em 1894 o arquitecto José Luís Monteiro abandonara a Comissão dos Monu-

mentos Nacionais por não considerar habilitada a nova equipa composta por 

engenheiros e literatos (França 1990) e, em 1903, a SAP requerera a guarda 

dos monumentos, antecedendo as disposições do VI Congresso Internacional 
dos Arquitectos sobre as habilitações do arquitecto para a prática do restauro. 
O valor artístico dos monumentos tornou-se argumento recorrente no discurso 

dos arquitectos, simultaneamente valorizando a classe profissional e legiti-
mando a sua aptidão para o restauro, face à dos arqueólogos. 
Esta posição é insinuada nos artigos publicados n’A Construcção Moderna 

que, referenciados à importância histórica dos monumentos, não deixam de 
expor eloquentemente os traços artísticos dos edifícios e a mestria dos auto-

res do restauro na interpretação e reconstrução dos léxicos arquitectónicos 



398 399do passado. Tecnicamente, Calderini, em Os archeologos, os engenheiros e 

os architectos perante os monumentos da arte17, chega a acusar o arqueólogo 
de desvalorizar os monumentos porque «na maioria dos casos, é a negação 
do genio, do gosto e da arte» (60: 63), concluindo serem os arquitectos quem 
condensa os atributos científicos e artísticos necessários à prática do restau-

ro. Institucionalmente, é Ventura Terra quem, sobre a égide do VI Congresso 
Internacional dos Arquitectos, propõe a reestruturação dos serviços técnicos 
do restauro sob direcção de arquitectos em Restauração e Conservação dos 

Monumentos Nacionaes18. A própria autoria dos diferentes textos divulgados 
neste periódico reforça a construção da classe profissional no início de no-

vecentos. A larga maioria dos artigos assinados é textualmente subscrita por 
arquitectos – Rosendo Carvalheira, José Maria Nepomuceno, J. P. C. Fer-
reira da Costa, Ventura Terra – perdurando a dúvida sobre a proveniência 
dos igualmente significativos textos anónimos e sob pseudónimos. A revista 
parece, deste modo, querer formalizar na opinião pública a competência e o 
conhecimento dos arquitectos sobre os monumentos nacionais, tornando-os 

«guardiões» da autenticidade da história nas manifestações arquitectónicas.
A reivindicação da prática do restauro pelos arquitectos encontra ecos numa 
reclamação de competências sobre a crítica e história da arquitectura. Por um 
lado, ao longo do século XIX, a história da arquitectura em Portugal pouco 
ultrapassara a actividade pontual da Comissão dos Monumentos e os estudos 
realizados por autores estrangeiros. Só nas últimas décadas esta insipiência 
começou a ser superada pela produção de Joaquim de Vasconcelos e Sousa 
Viterbo (França 1990). Por outro lado, a crítica da arquitectura não constituía 
um campo metodologicamente distinto, sendo censurada por constituir domí-

nio de eruditos pouco conhecedores do exercício arquitectónico (Figueiredo 
2002). Compreendendo o poder sociocultural e o reconhecimento público ins-

critos na crítica e na história, os arquitectos investiram na produção teórica e A 

Construcção Moderna ofereceu-lhes um palco para a divulgar. Assim o insinu-

am artigos como Arte Tradicionalista, Apontamentos Histórico-Architectonicos 

e A Evolução da Arte em Portugal. Tratam-se de aproximações teóricas que 
inscrevem na historiografia portuguesa as leituras técnicas e artistas sobre 
os edifícios do passado, mantendo vivo o discurso nacionalista oitocentista 
através da emblematização das linguagens artísticas românica, gótica ou ma-

nuelina e apagamento de outros léxicos arquitectónicos. 

Monumentos entre a vilegiatura e a propaganda
A publicação de textos sobre os monumentos nacionais n’ A Construcção 

Moderna surge ainda associada à divulgação da Sociedade Propaganda de 

Portugal19 e às notas sobre excursões de enriquecimento cultural20. Embora 
fundada em 1906, a Sociedade foi idealizada em 1899 como organização para 
o desenvolvimento intelectual, moral e material do país, propondo-se a intervir 

juntos dos poderes oficiais e civis, nacionais e internacionais no sentido de 
construir uma imagem de Portugal (SPP 1906, SPP 1908). Divida em Co-

missões sobre os equipamentos hoteleiros, as excursões, os monumentos, a 
formação de recursos humanos, entre outros, a SPP constituiu o embrião do 
turismo até à sua institucionalização em 1911, centrando-o nas riquezas nacio-

nais, nomeadamente patrimoniais (Pina 1988). As relações profissionais entre 
Melo de Matos, director d’ A Construcção Moderna, e Leonildo de Mendonça 
e Costa, secretário perpétuo da Sociedade, no corpo editorial da Gazeta dos 
Caminhos-de-ferro, explicam o espaço que a revista dedicou à promoção da 
SPP, bem como a nomeação do engenheiro para a presidência da Comissão 

dos Monumentos da Sociedade. 
Parte das notas publicadas n’ A Construcção Moderna sobre as excursões 
de enriquecimento intelectual e cultural das elites nacionais ou a transcrição 

parcial do «Guia prático dos proprietários de hotéis»21 dão conhecimento das 

iniciativas da Sociedade Propaganda de Portugal e podem, inclusive, suscitar 

reflexões sobre o advento do turismo. Embora não integrasse o Grand Tour 

europeu, Portugal era destino de estrangeiros que, em busca de lugares pi-

torescos e primitivos, divulgavam as riquezas nacionais em publicações que 
contribuíam para a formalização do estudo e consciência patrimonial nacio-

nais (Matos 2004). A vilegiatura associava-se, assim, à construção do reper-
tório patrimonial do país através do reconhecimento e enunciação exógenos, 
igualmente necessários à formalização da soberania cultural e territorial. 
Outros artigos, que noticiam as reuniões da SPP, esclarecem melhor o inte-

resse de uma revista dirigida aos profissionais da arte de construir em divulgar 
as preocupações e âmbitos de actuação da Sociedade. Tratam-se de textos 
que reproduzem a retórica nacionalista da literatura sobre o restauro, numa 
crítica aos vandalismos e refuncionalizações que se vêm praticando, e censu-

ram a desnacionalização das novas construções. Contra o «abastardamento 
em que vae caindo a nossa arquitectura»22, os seus autores fazem uma apo-

logia da esteticização da cidade, defendendo uma representação cenográfica 
que simultaneamente valorize o espaço público urbano e a imagem da nação. 

Neste advogar do aportuguesamento da arquitectura, dialogam dissertações 
sobre o valor histórico e artístico dos monumentos nacionais e reflexões sobre 
novas linguagens no construir, modernas e nacionais, que remetem para o 

movimento da Casa Portuguesa e os monumentos aos heróis da nação, igual-
mente tematizados nos fascículos d’ A Construcção Moderna23.

Nota final
Não se pretendeu aqui proceder a um estudo aprofundado do entendimento do 
património arquitectónico no início de novecentos, tão pouco abordar exaus-

tivamente o restauro dos monumentos publicados n’ A Construcção Moderna. 

Antes, a intenção do presente texto foi a de sublinhar o papel deste periódico 
na proposição de debates sobre a edificação que atravessam domínios profis-

sionais e de conhecimento e oferecem a arquitectura como objecto poliédrico 
cuja leitura, crítica e intervenção penetra em diferentes esferas da vida social 
e cultural portuguesa no início do século XX. 
No caso específico da temática dos monumentos nacionais, a revista publicou 
textos que tomaram a arquitectura do passado enquanto objecto de prática 
profissional, mas igualmente são os monumentos pretexto para o lançamento 
de outras discussões e construções públicas, como a profissionalização dos 
arquitectos, a nacionalização da cultura material ou a propaganda do país. 

Com a entrada na segunda década da sua publicação (1910-1919), o perfil 
editorial d’ A Construcção Moderna sofre alterações. A revista é fundida com 
Artes do Metal, a 1ª República é instaurada e mais tarde morrem as figuradas 
centrais do periódico: Melo de Matos em 1915 e Rosendo Carvalheira em 
1918. As contribuições teóricas, históricas e socioculturais que haviam torna-

do A Construcção Moderna numa arena de debate transdisciplinar tornam-se 

mais raras e a temática patrimonial é desinvestida. 
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