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galeria de exposições temporárias da Sede, acabada de renovar pela mão 

do designer Daciano da Costa, acolhe, de 15 de Maio a 24 de Junho de  

2001, a exposição retrospectiva da obra deste mesmo autor que, significativa-

mente, nos anos 60 projectou grande parte dos interiores e do mobiliário do 

edifício da Fundação Calouste Gulbenkian.

Entretanto, Daciano da Costa trabalhou toda a vida para mudar o papel do 

Design em Portugal; estudou, pintou e desenhou, projectou, colaborou, que- 

brou e torceu, inventou, recomeçou e venceu. É o que esta exposição e o seu 

catálogo querem dar a conhecer.

Não se trata só de mostrar, ao longo de uma carreira de designer profissional, as 

soluções acabadas, mas também as aproximações, as hesitações e as ousadias 

próprias de um grande talento e da aplicação rigorosa de um método capaz de 

resolver os problemas levantados pelas diferentes investigações e encomendas.

A Fundação Gulbenkian congratula-se, assim, com esta oportunidade e agra 

dece a colaboração dedicada de todos os intervenientes na produção e mon 

tagem desta iniciativa e, em especial, o empenho e entusiasmo do seu comissário, 

João Paulo Martins.

Aberto ao público em 1969, o espaço diversificado da Fundação ocupa um 

lugar determinante e exemplar na cidade de Lisboa e na história do Design, da 

 Arquitectura e do Paisagismo em Portugal que é justo assinalar e indispensável 

documentar. Com a mostra de Daciano da Costa, a Fundação Calouste  Gulbenkian 

dá início à apresentação de um ciclo de três grandes exposições, a continuar em  

2003 e 2005, dedicadas à apresentação do conjunto da obra dos autores dos pro-

jectos paisagístico e arquitectónico das instalações da Sede.

Apraz ainda registar que a presente renovação de interiores e a adaptação  

dos espaços da Sede a novas exigências conta com a colaboração entusiasta de 

Daciano da Costa, dando continuidade a um trabalho iniciado há perto de 40 anos.

Mostrar, aqui, na Fundação Gulbenkian, a já histórica obra de Daciano da Costa 

é como apresentá-la em casa própria.
Emílio Rui Vilar 

Administrador da Fundação Calouste Gulbenkian
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sta Exposição foi construída como uma rede de cumplicidades. Antes  

de mais porque, desta forma, o Serviço de Belas-Artes da Fundação 

Calouste Gulbenkian, por iniciativa do pintor Manuel da Costa Cabral, seu 

director, cumpre a tradição da instituição – de promoção da modernidade 

e de divulgação dos valores da cultura portuguesa –, ao permitir a visão 

retros-pectiva de uma carreira que, desde muito cedo, ficou ligada à própria 

imagem da Fundação.

Em segundo lugar, porque tanto a exposição como o catálogo são o resultado 

de relações cultivadas ao longo de anos – relações de trabalho, mas de ami- 

zade também. Antigo aluno de Daciano da Costa na Faculdade de Arquitec- 

tura de Lisboa, tenho sido colaborador no seu atelier, na prática diária do  

projecto, e assistente no curso de licenciatura em Design que coordena. Quando 

aceitei o convite para ser comissário desta exposição, sabia que para o livro  

que lhe fixaria a memória poderia contar com a cumplicidade de José Bran- 

dão – com todo o seu profissionalismo e rigor –, também ele um antigo cola-

borador de Daciano e professor na nossa licenciatura. Nada mais natural,  

portanto, que entender estas tarefas como uma extensão da prática profissio-

nal quotidiana, como uma consequência do acto do projecto e do seu ensino. 

Por essa razão, a estrutura da mostra e a selecção final do material gráfico a 

apresentar foram sendo determinadas, deliberadamente, em diálogo perma- 

nente – diálogo frutuoso, de descobertas constantes, com o autor da obra a 

expor e com a equipa responsável pelo design gráfico do catálogo.

A nossa principal intenção foi a de revelar os “bastidores” do acto criativo: 

mostrar o labor quotidiano que antecede e suporta o produto final; expor a 

obra mas também o método seguido para a sua realização. Daí que os traba-

lhos mais conhecidos sejam acompanhados de outros, muitas vezes inéditos; 

e que o material reunido, de natureza muito diversificada, procure recriar a 

complexidade do processo de projecto. Quisemos que cada objecto pudesse ser  

apreendido não como uma peça isolada – um ícone único e extraordinário –,  

mas integrado num contexto determinado e resultado de uma actividade In
tro
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 colectiva, que engloba a equipa do atelier e todos os intervenientes na sua mate-

rialização. Colocou-se um justificado acento na manualidade – e sobretudo no 

desenho – pela importância que assume no desenvolvimento do projecto; mas  

sem iludir a natureza essencial daquilo que se mostra, sejam apontamentos ínti-

mos de trabalho ou documentos técnicos de comunicação. Do mesmo modo que 

se evitou qualquer confusão com uma carreira nas artes plásticas, cuja presta- 

ção não é ignorada mas à qual é reservado um lugar claramente acessório.

Os agrupamentos temáticos que elegemos colocam em evidência as múltiplas 

ramificações e a constante procura de novas actividades do projecto que tem 

caracterizado o percurso profissional de Daciano da Costa, o que equivale a dizer, 

uma gradual definição da disciplina, do Design de exposições às oportunidades, 

mais recentes, de Design de equipamentos urbanos, passando por uma extensa 

actividade em Arquitectura de Interiores (com um investimento muito parti cular 

nos equipamentos integrados e no mobiliário, e um papel de relevo atribuído 

aos grafismos), Design de objectos de uso doméstico e Design de mobiliário 

de trabalho.

Os autores convidados a participar no catálogo – companheiros de percurso, uns, 

jovens investigadores, outros – ajudam a definir com mais detalhe os contornos 

de uma figura e de uma carreira unanimemente reconhecidos como referenciais.

Resta-me agradecer a todas as pessoas que deram o seu contributo para a rea- 

lização desta exposição – que em lugar adequado são nomeadas – e, de um modo 

especial, àquelas cujo empenhamento ultrapassou em muito o estrito profissiona-

lismo no cumprimento das tarefas que lhes estavam cometidas: Rita da  Fabiana, 

Teresa Olazabal Cabral, José Brandão, Amílcar Morais, António Alves Martins, João 

 Sampaio e Mafalda Luz. E ainda, ao professor Daciano da Costa, pela confiança 

depositada, pela disponibilidade e pela cooperação; pela oportunidade que me  

deu para integrar esta Exposição; pelos ensinamentos de todos estes anos.

João Paulo Martins
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António Sena da Silva

nasceu em 1926, em Lisboa. 

Formação em Arquitectura pela Ecole 

Française e pela Escola Superior de 

Belas-Artes de Lisboa.

Sempre trabalhou em actividades 

cruzadas e complementares. 

Nos anos 50, destacam-se a fotografia, 

o design gráfico e projectos de 

carroçarias para autocarros. 

Nos anos 60, projecta e orienta a 

construção de escolas, moradias, 

pavilhões fabris e protótipos de 

pré-fabricação, além de mobiliário 

escolar. Nos anos 70, realiza quatro 

grandes exposições temáticas 

(Refinação de Petróleo, Design, 

Aeronáutica Civil, Portugal em 

Lausanne) e publica textos sobre 

design, qualidade e ordem social. 

Nos anos 80, o ensino do Design e da 

Arquitectura torna-se preponderante. 

Como presidente do Centro Português 

de Design (1989-1995), privilegiou os  

factores de “desenvolvimento 

sustentado”.

MODOS
DE APRENDER



Quando Daciano me sugeriu que procurasse evocar o modo 

como teria ocorrido a nossa aprendizagem das práticas 

antiquíssimas do Design, fiquei embaraçado.

Ao tentar resumir percursos de aprendizagem (lugares,  

épocas, pretextos, histórias, personagens…), não 

podemos limitar-nos a enunciar sequências factuais 

desprovidas de conteúdo emocional, mas também não  

devemos abusar das pequenas histórias que vão 

ocorrendo em cenários em que o protagonismo é 

partilhado por mestres, aprendizes e comparsas 

inesperados. Por muitos cursos com rótulos aliciantes que 

estejam agora ao nosso dispor, a formação autodidáctica 

permanece indispensável. Qualquer candidato ao exercício 

de uma actividade profissional em que as contribuições 

criativas sejam fundamentais tem de desenvolver aptidões 

que excedem aquilo que pode ser “ensinado”. Só a 

ingenuidade de alguns grupos discentes e a hipocrisia das  

instituições académicas podem permitir acreditar na 

“escola ideal”, com programas sabiamente elaborados 

e horários rigorosos, em estruturas estáveis, com mestres 

qualificados para cada especialidade, aptos a transmitir 

generosamente os seus saberes, sem se deixarem 

perturbar pelas exigências das avaliações aritméticas de 

conhecimentos quantificadas até ao centésimo de unidade 

de valoração.

D A C I A N O  D A  C O S T A  D E S I G N E R 13

Cadeira empilhável Sena. Linha de mobiliário escolar 

essencial em madeira. Sena da Silva. 1973

Na página ao lado:

Pavilhão de Portugal na Expo 70. Exposição Universal 

de Osaka. Maqueta de estudo. Frederico George, 

Daciano da Costa e António Garcia. 1969-1970



OS PRIMEIROS DESIGNERS PORTUGUESES  

DO SÉCULO xx   Em certas interpretações 

da História do Design em Portugal no 

passado século xx, pode acontecer que 

fulanos como eu, Daciano da Costa, 

António Garcia e outros colegas (nascidos 

entre 1925 e 1930) apareçam como 

representantes de uma “geração  

intercalar” que poderia situar-se a seguir  

àquela que produziu a Exposição do  

Mundo Português em 1940 e os pavilhões 

de Portugal nas exposições de Paris, em  

1937, e de Nova Iorque, em 1939, além de 

outras iniciativas de promoção do “Estado  

Novo” de Salazar, cuja obstinação 

conservadora era – até certo ponto –  

subvertida pelo pragmatismo do ministro  

Duarte Pacheco e pelas simpatias 

modernistas de António Ferro (então 

responsável pela difusão de uma nova  

imagem de Portugal no Mundo). 

A arquitectura efémera de essas 

exposições (e de muitas outras…) era 

confiada a grupos heterogéneos de 

profissionais que abrangiam um número 

apreciável de artistas plásticos, para  

quem os movimentos modernistas de 

então não eram de todo estranhos. 

Agrupados sob a designação genérica de  

decoradores, tinham de enfrentar situações 

de trabalho que davam lugar a uma 

acumulação de experiências que as 

práticas tradicionais das Belas-Artes não 

proporcionavam. A tal “geração intercalar” 

em que eu poderia admitir situar-me 

talvez só se distinga de esta que comecei 

por evocar devido à adopção generalizada 

– na década de 70 – do vocábulo  

“designer” para identificar os decoradores e  

os artistas gráficos, a quem não eram 

exigidas habilitações académicas 

específicas, embora – na sua maior parte – 

tivessem frequentado as escolas de Belas-

Artes e de Artes Decorativas.

O “CENTRO CULTURAL” DO CHIADO   No meu 

caso, tive a oportunidade de ingressar na  

Escola de Belas-Artes de Lisboa (ebal), 

instalada no velho Convento de 

São Francisco (paredes meias com 

a Biblioteca Nacional e o Governo Civil) na 

“região demarcada” do Chiado e da Baixa. 

Naquele espaço, conviviam (sem praxes 

nem segregações inerentes a patamares  

de percursos académicos…) os candidatos 

a arquitectos, pintores e escultores. 

A Escola era sobretudo o ponto de 

encontro (e de partida), a horas certas, 

para incursões nos lugares onde se 

reuniam artistas e homens de letras 

consagrados, que nos acolhiam sem 

distanciamento. Os membros de essas 

tertúlias eram, na sua maioria, cidadãos 

ilustres cujas coordenadas culturais não 

coincidiam com as do poder estabelecido1.

No Café Chiado, o pintor António Soares 

falava-nos apaixonadamente dos grandes 

mestres da pintura a óleo ou do modo 

como estava a realizar o retrato do 

cardeal Cerejeira enquanto, na mesa ao 

lado, o arquitecto Keil do Amaral, no seu 

estilo inconfundível de conversa,  

retomava a crónica do quotidiano cultural 

que tinha interrompido na véspera.

À noite, no Café Nicola, o arquitecto 

Cassiano Branco riscava a lápis, nos 

tampos de várias mesas, belíssimas 

perspectivas das suas propostas 

para a Ponte sobre o Tejo ou para as 

urbanizações da Costa de Caparica.

Aquilino Ribeiro, Almada Negreiros e 

outros frequentadores do Café A Brasileira 

e das livrarias Sá da Costa e Bertrand 

também faziam parte do elenco que 

estava ao nosso dispor durante a semana, 

condimentando as nossas conversas com 

as suas histórias e comentários.

Ainda hoje me espanta a disponibilidade 

que aquelas pessoas tinham para ouvir as  

nossas dúvidas e responder às nossas 

perguntas ingénuas. (É certo que o 

número de participantes dos grupos 

interessados naquele tipo de convívio 

raramente excedia uma dúzia e seria 

impensável, poucos anos depois, tentar 

reproduzir situações semelhantes na 

vizinhança de uma “escola superior” com 

centenas de candidatos a “licenciados”!)

UM ELENCO COM MUITAS PERSONAGENS   

Neste tipo de evocações, as cronologias 

são enganadoras. É necessário conhecer 

o perfil das personagens (que não temos o  

direito de limitar a um escasso número de  

“heróis” que – por comodidade de  

abordagem – elegemos como 

representantes de um grupo ou até de 

uma geração). Só esse conhecimento 

permite dar sentido à sucessão dos 

“factores históricos”.

Comecei então por fazer uma listagem 

indiscriminada dos profissionais das artes 

com quem trabalhei ou convivi de perto, 

sem qualquer critério que definisse 

uma ordem de entrada em cena ou o papel 

desempenhado por cada um: Roberto de 

Araújo, Bernardo Marques, José Rocha, 

Manuel Lapa, Eduardo Anahory, Carlos 

Botelho, Arnaldo Figueiredo, Manuel e  

Eduardo Calvet de Magalhães, Jorge 

Barradas, Tomaz de Melo, Lino António, 

António Soares, Frederico George, João 

Hogan, Jorge Segurado, António Pedro,  

Keil do Amaral, Leopoldo de Almeida,  

Fred Kradolfer, Cottinelli Telmo, Cassiano 

Branco, Cristino da Silva, Raul Tojal, 

Adelino Nunes, Luis Dourdil, Pardal 

Monteiro, Jorge de Matos Chaves,  
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Armando de Lucena, Almada Negreiros, 

Carlos Ribeiro, Eduardo Viana, Estrela 

Faria, Victor Palla, Alberto Cardoso,  

Abel Manta, Sarah Affonso, Mário Costa, 

Paulo Ferreira, Manuel Rodrigues…  

Os mais velhos tinham nascido no fim do 

século xix. Os mais novos, por volta de 1920.

De todos eles, só Fred Kradolfer tinha 

frequentado um curso específico de artes 

gráficas na Suíça. Os outros, conforme já  

referi, tinham como percurso comum a 

prática efectiva de algumas chamadas 

“Belas-Artes”, embora só uma escassa 

minoria pudesse viver exclusivamente da 

venda dos seus quadros ou esculturas.

MODOS DE GANHAR A VIDA   Aqueles 

que tinham habilitações académicas 

reconhecidas ensinavam Desenho nas 

escolas técnicas e liceus. Alguns – como 

Armando de Lucena – também iniciavam 

gentis meninas e senhoras da burguesia 

abastada no desenho artístico, na aguarela, 

nas miniaturas com efígies de familiares e 

namorados e – bem entendido – na  

nobre arte da pintura a óleo.

Outros procuravam encontrar fregueses 

que lhes encomendassem retratos de 

família, paisagens rurais,  

naturezas -mortas, cenas de costumes, 

painéis alegóricos para edifícios públicos 

ou a decoração das paredes e dos 

tectos nos palacetes de uma clientela 

endinheirada, mas nem sempre exigente.

No entanto, a maior parte dos artistas 

cujos nomes me ocorreram estava 

marginalizada em relação a estas faixas de  

mercado, porque o interesse que 

manifestavam pelos movimentos 

modernistas os tornava suspeitos.

Era assim que eram levados a aderir ao  

estatuto de “decoradores”, com níveis de 

remuneração razoáveis, numa grande  

diversidade de tarefas, em que era 

necessária alguma destreza no 

manuseamento do lápis e do pincel (além  

de um atributo a que chamavam “bom 

gosto”…) e que implicava quase sempre 

uma integração em grupos de trabalho 

que abrangiam pintores de letras, 

carpinteiros de teatro, serralheiros, 

estucadores, especialistas em modelação 

em barro e formação em gesso, 

montadores electricistas, pintores de arte e  

pintores de lisos, fotógrafos e coladores de  

fotografias. Estes profissionais eram 

caracterizados por uma polivalência 

surpreendente e por uma enorme 

capacidade de adaptação às mais diversas 

situações de trabalho, a quaisquer  

horas, em quaisquer lugares.

Podemos admitir que esses decoradores de 

feiras e de estabelecimentos comerciais 

(que praticavam também a ilustração e a  

publicidade) constituem efectivamente a  

primeira geração de designers do 

século xx em Portugal, com um domínio 

relativamente seguro das práticas de 

vários ofícios. (É neste aspecto que a tal 

“geração intercalar” – cujo percurso de 

aprendizagem foi semelhante – talvez 

mereça um destaque explícito).

DISSIDENTES À PROCURA DE UM MESTRE   

Em 1947, o descontentamento gerado 

pelos programas e pelos mestres da ebal,  

levou um pequeno grupo de dissidentes 

(aliás, naquele tempo, não havia grupos  

grandes…) a procurar, no atelier de  

Frederico George, um espaço de 

aprendizagem suplementar mais 

compatível com as nossas aspirações.

O grupo das Belas-Artes que se instalou 

no atelier do jovem mestre Frederico, 

era constituído por Rolando Sá Nogueira, 

Jorge Vieira (e os seus irmãos Aníbal  

e Carlos), Tomás de Figueiredo e eu. 

Fomos também simpaticamente acolhidos 

pelo escultor António da Rocha Correia 

e pelo pintor Le Mattre de Carvalho. 

Ali encontrámos ainda no pintor António 

Tomás da Conceição Silva (sogro de 

Frederico, titular do atelier e sócio 

fundador da Sociedade Nacional de  

Belas -Artes) a figura de referência que nos 

revelava um passado académico ainda 

próximo (em que se distinguiam mestres 

como José Luís Monteiro, Luciano Feire,  

ou Columbano) que nos permitia avaliar o 

“faz-de-conta” que, de dia para dia,  

ia desfazendo as nossas ilusões  

de encontrar na Escola um honesto  

lugar de aprendizagem.

O nosso grupo tinha como referências 

principais a pintura dos “fauves”, dos 

“cubistas”, os nus de Modigliani, as 

aguarelas de Klee, o imaginário de Chagall 

e a nostalgia de uma pintura que abrangia 

Giotto e Leonardo, Greco e Ticiano.

Na Escola, a aproximação à Arquitectura 

estava limitada a exercícios de desenho 

aguarelado feitos a partir das estampas 

de um “livro único” (As Cinco Ordens da 

Arquitectura de Vignola).

A História de Arte que nos era ensinada 

não contemplava Arts & Crafts nem 

Bauhaus, nem Modern Style nem Arts 

Deco. Picasso e Corbusier eram referências 

quase blasfemas. Alvar Aalto e Frank 

Lloyd Wright eram ignorados. Futurismo, 

Expressionismo ou Surrealismo eram 

também práticas condenadas pelo “Santo 

Ofício” da impoluta escola “napoleónica”.

UM LUGAR DE TRABALHO  

E DE APRENDIZAGEM   No atelier de 

Frederico George fomos encontrar 

um lugar de convívio e de trabalho 

modestamente remunerado, mas onde 
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tínhamos o privilégio de conviver com 

um jovem mestre de mérito indiscutido. 

Tínhamos também ao nosso dispor uma 

biblioteca onde procurávamos fontes de 

informação e pretextos de reflexão difíceis 

de encontrar em outros lugares. Frederico 

estava ainda a concluir o curso de 

Arquitectura, mas tinha já – como pintor, 

professor do ensino técnico e decorador –  

um currículo apreciável que incluía, 

só no âmbito da pintura, os prémios 

“Columbano”, “Malhoa” e “Luciano Freire”. 

A sua actividade abrangia cenários para 

teatro (encenações de Ribeirinho para os 

Comediantes de Lisboa) e para cinema 

(com destaque para o Frei Luís de Sousa, 

realizado por António Lopes Ribeiro), 

consultas de arquitectos sobre esquemas 

cromáticos e caracterização plástica de  

edifícios, arquitectura de interiores 

e desenho de mobiliário, ampliação 

e alteração de edificações industriais e 

– bem entendido – projectos e realização 

de pavilhões de exposições.

Haveria outro conceito – além do de 

Design – que pudesse abranger esta 

diversidade de intervenções?

OS RISCOS DA TOLERÂNCIA   Quando 

Frederico George apresentou o Concurso 

para a Obtenção do Diploma de Arquitecto 

(com o projecto de um “planetário”, que 

viria a ser integrado no Museu de Marinha), 

já a sua reputação de projectista estava 

consolidada e o atelier acolhia alguns 

“estagiários” que iam lá procurar uma 

componente de currículo que os valorizasse.

Neste aspecto, permito-me lamentar o  

excesso de tolerância que o mestre 

manifestava em relação a alguns indivíduos 

menos aptos que vinham “frequentar” o 

atelier para poderem invocar o estatuto 

de “discípulos”. Constituíam mão-de-obra 

barata, mas pouco produtiva, que não 

contribuía para a valorização dos projectos.

ANTÓNIO GARCIA, EU E DACIANO   Daciano e 

eu temos, no registo civil, uma diferença 

de cerca de cinco anos. Nunca fomos 

companheiros de carteira, nem sócios, 

nem pertencemos a uma mesma equipa. 

Limitámo-nos a trabalhar com Frederico 

George, debaixo do mesmo tecto em 

períodos desfasados, mas fomos criando 

uma cumplicidade descomprometida que 

viria a tornar-se numa grande amizade 

(incrementada por alguns parceiros 

comuns, como António Garcia,  

Eduardo Afonso Dias, José Brandão  

e Cristina Reis).

Com efeito, os três fulanos que referi a 

propósito da tal “geração intercalar” quase 

só têm em comum a paixão pelo ofício 

e os laços de uma grande amizade.

António Garcia nunca se sentiu 

vocacionado para as práticas docentes 

nem para qualquer forma de comunicação 

verbal que exija um mínimo de  

formalismo. Limita-se a produzir obras 

exemplares de arquitectura, design de 

interiores e de equipamento, além de uma 

obra notável de design gráfico, deixando 

para outros as justificações verbais.

Quanto a mim, autor destas linhas,  

a palavra assume uma importância 

incómoda e a prática docente nunca 

deixou de me seduzir, desde que, em  

1958, Frederico George me proporcionou  

a oportunidade emocionante de “dar a 

minha primeira aula” sobre uma matéria 

que eu desconhecia.

No entanto, as muitas situações de 

trabalho/aprendizagem a que tive acesso 

foram frequentemente na situação de 

“interino”, ora substituindo alguém que 

transitara para outras funções (caso  

de Frederico George em 1958), ora 

aguardando o regresso de professores 

qualificados (Roberto de Araújo e Estrela 

Faria), ora assumindo – a título provisório 

– funções que, em muitos casos, estavam 

ainda por definir.

Com a fama de “especialista de ideias  

gerais” e até de “diletante”, fui 

consolidando, à custa de muito esforço e 

entusiasmo, uma honesta reputação  

nas áreas de aquilo a que agora 

chamamos Design.
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1.ª Exposição de Design Português. Capa do catálogo. 

Design gráfico de Alda Rosa e Cristina Reis. 1971

Marca “Sorefame”. Design gráfico de António Garcia. 1961
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Nota

O que distingue principalmente Daciano 

da Costa da grande maioria dos seus 

contemporâneos é uma coerência 

surpreendente no seu percurso de 

aprendiz/estudante/docente.

Nos anos 40 – na Escola António Arroio –  

Daciano teve o privilégio de ter como 

mestre Frederico George (com quem viria 

a trabalhar até à conclusão do curso de 

Pintura na ebal, em 1959). A partir de esta 

data, passa a desenvolver – em atelier 

próprio e como projectista independente –  

uma actividade intensa em arquitectura 

de interiores e design de equipamento. 

É-também aí que decide promover  

em 1961 uma experiência docente  

em que colaboraram – além de  

Frederico George – Roberto de Araújo 

e Lagoa Henriques.

O “estilo docente” de Daciano da Costa é 

apoiado, ora num discurso provocatório, 

ora em textos engenhosamente  

elaborados para enquadrar propostas de 

trabalho sempre estimulantes.

Sem pôr em causa a importância 

assumida por Frederico George, como 

pioneiro, Daciano da Costa consegue 

concretizar um projecto pedagógico 

exemplar, “amadurecido” entre 1961 

(no-seu atelier de Belém) e 1992 

(na-Faculdade de Arquitectura 

de Lisboa).

Foram mais de trinta anos intensamente 

vividos, com uma acumulação invulgar de 

experiências, que permitiram dar forma e 

sentido ao actual curso de licenciatura  

em Arquitectura do Design da 

Universidade Técnica de Lisboa.

Dos cursos de Design que tomamos 

frequentemente como paradigmas no 

contexto internacional, quantos haverá 

que tenham uma tão extensa e ponderada 

linha de propósitos?

DESIGN EM PORTUGUÊS/CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO   Em 1962, fui convidado para  

conceber e executar um stand na Feira  

Internacional de Lisboa, para a 

apresentação do Núcleo de Arte e 

Arquitectura Industrial do Instituto 

Nacional de Investigação Industrial (inii).  

Isto na sequência de uma gentil recusa de  

Max Bill, a quem o meu colega António 

Teixeira Guerra tinha querido confiar o 

projecto. Graças à devoção e à  

competência dos meus parceiros António 

Garcia, Luís-Filipe de Abreu e Mário Novais, 

conseguimos ter o trabalho pronto na data 

prevista, com um nível de qualidade que 

seria invejável para o próprio Max Bill.

Repare-se que a designação adoptada 

para o “Núcleo”

ainda não contemplava a palavra Design

Em 1965, essa mesma instituição  

(criada e dirigida por Magalhães Ramalho) 

viria a organizar a primeira quinzena  

de Estética Industrial, com a participação 

de várias vedetas do design europeu.

Em 1962 é ainda a designação de 

“Gabinete de Estética Industrial” da 

Metalúrgica da Longra que é atribuída por 

Fernando Seixas a um novo departamento 

da sua empresa, criado e dirigido por 

Daciano da Costa.

A palavra Design só aparece “oficializada” 

em 1971, na 1.ª Exposição de Design 

Português, também promovida pelo inii, 

tendo então Torres Campos como director 

e Maria Helena Matos como responsável 

do “núcleo de Design”.

Podemos afirmar que é nesta data que o 

Design obtém em Portugal a sua “certidão 

de registo civil”. Tinham, no entanto, 

decorrido mais de trinta anos desde que 

Frederico George, na Escola António Arroio, 

introduzira o conceito de Design na prática 

docente das disciplinas de Desenho de 

Mobiliário e de Arquitectura de Interiores.

ELOGIO DA TIMIDEZ ESCONDIDA   É corrente 

deliciarmo-nos com a ironia, a clareza e a 

segurança com que Daciano se exprime. 

No entanto, chego a admitir que é uma 

timidez escondida que faz disparar essas 

aptidões de comunicação no cidadão 

consciente que reconhece o dever de não 

ficar calado diante da mediocridade de 

certos discursos ou da indiferença de 

certas audiências. Um estilo de expressão 

oral sabiamente elaborado permite-lhe 

demarcar-se da sensaboria dominante das 

intervenções dos mesários assíduos dos 

colóquios e congressos em que o Design é 

pretexto para repetição de banalidades e 

definições ambíguas.

Já é tempo de expulsar os vendilhões que  

têm proliferado durante as últimas 

décadas nos vários “templos” a que as  

oportunidades de negócio de graus 

académicos têm dado lugar, mas quantos 

de nós terão condições para cumprir a 

parte que nos cabe numa vasta operação 

de saneamento?

Felizmente, Daciano continua vivo e 

actuante. Esperamos que o seu talento, 

a sua lucidez e a sua coragem também 

continuem contagiantes.

1 As suas conversas 

tinham – além de nós –  

um outro grupo de 

ouvintes atentos, 

constituído por 

elementos da Polícia de  

Vigilância e Defesa do 

Estado (futura pide/dgs),  

cuja sede era ali mesmo  

ao lado. A céu aberto,  

nos cafés ou nas 

livrarias do Chiado, 

a discrição e a 

urbanidade deste 

último grupo eram 

irrepreensíveis (excepto 

nos interrogatórios 

à porta fechada).
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José Pedro Martins Barata

nasceu em 1929, em Lisboa. 

Arquitecto pela Escola Superior de 

Belas-Artes de Lisboa. Foi director do 

Gabinete de Estudos do Ministério da 

Educação, Investigação e Ciência (1977), 

consultor artístico dos ctt (1969-1985), 

investigador no Instituto Nacional de 

Administração (1983-1984), presidente 

do Conselho de Administração 

do Centro Português de Design 

(1994-1998). É professor jubilado do 

Instituto Superior Técnico.
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A abordagem à História das Ciências e das Técnicas mostra a  

cada momento uma dualidade de vectores: o caminho para 

uma maior compreensão dos princípios, e um caminho para 

a aplicação desses princípios. O primeiro leva à generalização, 

à abstracção do singular e do especial; o segundo concentra-se 

no único, no circunstancial. A cada momento, também, 

se verifica que são duas faces da mesma moeda. Repare-se, 

por exemplo, num caso extremo: o Large Hadron Collider (lhc) 

– que está a ser construído em conjunto por vários países – 

vai permitir penetrar num domínio extremamente abstracto, um 

mundo inventado com vista à  explicação da matéria. Mas se  

o esquivo bosão de Higgs é uma invenção matemática, tanto 

como o espaço a doze dimensões necessário à teoria das 

“supercordas”, o lhc é um colossal artefacto que acumula 

uma quantidade incrível de técnicas e tecnologias aplicadas, 

conhecidas, testadas – mas construídas a partir de princípios 

que, eles também, começaram por ser inventados.

A “invenção” é entrada no ignorado, é a busca da explicação, 

o encontro fortuito ou longamente preparado com o que não é ainda 

conhecido. A “técnica” é aplicação dos princípios, é concretização 

no domínio dos conhecimentos já adquiridos, e a sua aplicação 

em conjuntos sequenciais e coerentes forma as “tecnologias”.

Ao estro, à brilhante associação inovadora de formas e funções 

que pontua a História do Design, não deve assim ser atribuída 

a designação de “invenção” – elas são naturalmente mais
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Novas instalações do “Risco”. Estudos para balcão 

de recepção. Esquiço. Marcador s/papel opaco. Dez. 1995

Na página ao lado:

Linha Cícero. Estudos para secretária. Esquiço. 

Grafite, marcador e lápis de cor s/papel opaco. 1995
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Estudos para Cartoneira, móvel para habitação. Esquiços. Marcador e lápis de cor s/papel opaco. Maio 2000
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evocadoras do conceito grego, clássico, de 

métis: a capacidade de encontrar soluções 

práticas e engenhosas, de resolver 

problemas concretos com os recursos 

disponíveis, a busca da economia e do 

rigor aplicada à heterogeneidade do 

quotidiano. E é essa métis, esse sentido da  

observação do concreto, da reflexão e 

estudo metódico das condições reais, que 

forma, quanto a mim, o núcleo conceptual 

do Design; neste (e dele admissivelmente 

decorrente), se articulam os valores 

estéticos e significantes.

É, assim, a disciplina da eliminação de graus 

de liberdade supérfluos, a circunscrição de 

cada problema ao essencial, que está na base 

da abordagem concreta no acto de Design.

Que a poesia se evolva da realização, que a 

intencionalidade e o significado se tornem 

intensamente patentes ao observador, são  

coisas que resultam de outras fontes, 

de outros níveis. Tem-se a capacidade de o  

conseguir, ou não se tem. Aí, está-se já no  

campo dificilmente definível, e até por 

vezes indizível do fenómeno artístico.

“Je trouve, aprés je cherche” é uma  

boutade atribuída a Picasso. Mas quantas 

vezes não está implícita no acto de 

Design... A dissecação de uma ideia que  

surge através de um mecanismo mental  

de associação de conceitos e memórias, 

retidas por via cultural ou por 

influências mais ou menos conscientes, 

e apoiada num fundo de conhecimentos 

técnicos, descascando-a do incerto e 

do insignificante, confrontando-a com 

as limitações do concreto, procurando, 

eliminando, ajustando, é já trabalho no 

concreto, na aplicação, na viabilização 

– e aí entra o rigor.

O que me parece evidente na obra 

de Daciano é esse sentido do rigor, 

manifestado na consideração exaustiva dos 

meios existentes, das técnicas disponíveis, 

e na exacta resposta às exigências – o 

perfeito casamento da métis com a poesia. 

Curiosamente, para mim, mais ainda que 

na obra construída ou fabricada, isso 

transparece no desenho, no modo “feroz” 

com que o objecto é representado, seja ele 

real ou ainda imaginário, implacavelmente 

sintético e breve (como eu o invejo!...). 

E é no real, no conhecido, no dominado 

pela experiência, no aplicado ao concreto 

que, finalmente, com simplicidade 

e despojamento, aparece a indefinível 

e admirável qualidade do melhor Design.

Estudos para mobiliário. Esquiços. Grafite s/papel vegetal
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Jorge Spencer

nasceu em 1958, em Matosinhos. 

Licenciado em Arquitectura pela Escola 

Superior de Belas-Artes de Lisboa (1983). 

É docente do curso de Arquitectura 

na Faculdade de Arquitectura da 

Universidade de Lisboa desde 1986. 

Concluiu em Dezembro de 2000 uma 

dissertação para doutoramento em 

Arquitectura naquela Universidade.

Da sua actividade liberal, para além de  

alguns projectos que desenvolve 

individualmente ou em co-autoria, 

salienta-se, entre 1986 e 1988, 

a colaboração com o atelier 

dos arquitectos Cabral de Melo 

e Maria Manuel G. Almeida.

Colaborador do Atelier Daciano da 

Costa desde 1988, participa em  

diversos projectos, dos quais se 

destacam: Porta do Sol da Expo’98, 

Lisboa; Complexo Hospitalar das Torres 

de Lisboa, 1996-1998; Centro Cimpor, 

Maputo, 1994-1998; remodelação e 

ampliação do Casino Estoril, 1990-

1997; Centro Cultural de Belém, Lisboa 

(Arquitectura de Interiores, 1989; 

em associação com “Risco” 

e Gregotti Associatti).



D A C I A N O  D A  C O S T A  D E S I G N E R 23

Quando se escreve sobre a obra de Daciano da Costa,  

refere-se normalmente a sua longa e intensa actividade de  

designer, nomeadamente na sua vertente de produtor 

de objectos. Gostaríamos, no entanto, de destacar aqui as 

facetas de desenhador e de projectista, bem como a de 

formador, também ela desenvolvida ao largo de muitos anos1. 

Estas são, como veremos, facetas profundamente articuladas 

entre si e indissociáveis da sua reflexão teórica que, de um 

modo esparso mas contínuo, sempre foi produzindo.

Parecerá seguramente artificial a separação que forçamos 

daquelas duas vertentes específicas da sua actividade de 

designer – as de desenhador e projectista. Fazêmo-lo, no entanto, 

como modo de enfatizar alguns aspectos dessa dimensão 

da sua actividade, obviamente orientada em primeiro lugar 

para a produção de objectos (sejam eles industriais 

ou de outra natureza). No entanto, do ponto de vista da cultura 

da disciplina a que está profundamente ligado, são vertentes 

que justificam uma reflexão especial. É nesse sentido que, 

da-actividade global e integrada como é a do designer, 

destacamos aqui os aspectos mais imediatamente  

relacionados com a própria actividade de Projecto e os seus 

suportes operativos.

Se é historicamente reconhecida a importância decisiva que o 

desenho assume na actividade dos projectistas, em Daciano 

da Costa essa importância é central, ultrapassando largamente

Agência do Banco Borges e Irmão. 

Avenida da Liberdade/Praça dos Restauradores, Lisboa. 

Desenho de estudo. Planta, cortes e alçados. Esc. 1:20. 

Grafite e lápis de cor s/papel vegetal. 

Desenho realizado por Daciano da Costa. 1966-1970

Na página ao lado:

Hotel Madeira Hilton/Madeira Palácio. Estudos para 

poltrona Flos. Esquiço. Grafite s/papel vegetal. 1970-1971
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os limites da-sua actividade profissional  

e envolvendo-se mesmo com  

a sua vida em geral.

A esse respeito tivemos já a oportunidade 

de tecer algumas considerações a 

propósito da exposição “Croquis de 

Viagem”. Num texto então publicado2, 

referíamos o modo como, no seu  

onjunto, os seus croquis constituem como 

que um diário através do qual se descobre 

a atenção específica que dirige para o 

meio físico que o rodeia, revelando-se 

neles momentos de pausa, de observação 

calma e atenta. Destacávamos também ali 

a capacidade de síntese analítica e linear, 

revelando um princípio de decomposição 

da realidade nas suas formas latentes, 

como modo de procurar compreender  

essa ordem, esses princípios de 

composição.

Num outro texto, escrito alguns anos 

mais tarde com João Paulo Martins, 

referíamos ainda uma distinção entre os  

seus desenhos de início de carreira e 

os mais recentes3. Aos seus desenhos de 

início de carreira reconhecíamos um  

carácter de investigação, não só da forma  

mas também dos aspectos técnico -

-construtivos, enquanto que em relação 

aos outros, mais recentes, referíamos 

o seu envolvimento de um modo mais 

exclusivo com os aspectos lúdicos da  

forma. Os desenhos mais antigos 

– bastante mais elaborados, não só do  

ponto de vista do conteúdo como 

também da grafia, e em séries menos 

exaustivas – seriam assim o registo de 

um processo de pensamento que  

procura, de um modo crítico, proceder a  

sínteses formais que integram não só 

aspectos estéticos e culturais, como 

também técnicos, construtivos e 

ergonómicos. Já desenhos mais recentes 

– em maior quantidade mas menos 

elaborados nos seus aspectos técnicos –  

atribuem maior importância aos aspectos  

plásticos e significativos da forma, 

tomando-a como protagonista do 

processo de invenção.

Esta evolução, que resulta evidente numa 

análise atenta aos seus desenhos de 

estudo, demonstra a progressiva assunção 

do desenho como elemento central no seu  

processo criativo. Desta convicção, 

continuamente consolidada ao longo da 

sua actividade profissional, Daciano da 

Costa extrai conclusões que, de um modo 

igualmente progressivo e sistemático, 

procura implementar na sua actividade 

paralela de docente.

É neste sentido que reconhece ao desenho 

que ensina um carácter vincadamente 

operativo, propondo estímulos para a  

invenção e procurando estabelecer 

métodos para a prática, através da 

implementação de alguns exercícios que  

se tornaram clássicos no ensino de 

Arquitectura ou, mais recentemente, 

de-Design na Faculdade de Arquitectura 

da Universidade Técnica de Lisboa e dos 

quais vem, simultaneamente, recolhendo 

inegáveis efeitos pessoais, que integra na 

sua prática profissional.

Mas, antes mesmo de nos determos  

nesses aspectos, gostaríamos de procurar 

precisar um pouco algumas das bases 

teóricas em que se fundamenta o 

entendimento e a prática do desenho 

propostos por Daciano da Costa: algo  

mais do que uma mera ferramenta  

de registo e de comunicação da área  

do Projecto.

Neste sentido, circunscreveremos o 

âmbito desta reflexão ao universo muito 

particular dos desenhos de estudo tal  

como ele os pratica ou ensina, 

Hotel Madeira Hilton/Madeira Palácio. 

Estudos para cadeira Palace. Esquiço. 

Grafite e marcador s/papel vegetal. 1970-1971

Linha Metrópolis. Estudos para armários. Esquiço. 

Grafite e marcador s/papel opaco. 1988
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comunicar as observações que lhe são  

necessárias. Diz ainda que, como 

linguagem destinada à vista, desfruta das  

propriedades de colocação da percepção 

visual, constituindo como sistema 

monossémico uma parte racional do 

mundo das imagens. “Um sistema é 

monossémico quando o conhecimento do  

significado de cada signo precede a 

observação do conjunto de signos […] 

pelo contrário, um sistema é polissémico 

quando o significado sucede à observação 

e se deduz do conjunto dos signos. 

O-significado é portanto personalizado e  

discutível”5. Ora é precisamente a 

qualidade monossémica que não pode ser  

atribuível aos desenhos de estudo dos 

projectistas, retirando-os portanto do 

quadro daquela definição.

Na verdade, para que um desenho de 

estudo possua um carácter monossémico, 

deverá alcançar um tal grau de 

convencionalidade que só os exemplos de  

carácter muito técnico podem 

efectivamente atingir. Só neste caso, 

através do recurso às convenções de um 

sistema monossémico se poderá dizer que 

cada vez que se define um signo, o seu 

significado seja o mesmo em qualquer 

circunstância. Já os sistemas polissémicos, 

por seu lado, nunca são convencionais, 

visto que o seu significado é interpretado 

de muitos modos diferentes, seja 

simultaneamente por diferentes receptores, 

ou, mais importante ainda naquilo que 

aqui nos interessa, pelo mesmo receptor 

sucessivamente ao longo do tempo.

Logo, não é generalizável aos desenhos de  

estudo a estrutura geral de definição de  

um sistema de representação gráfica 

proposta por Bertin. Não deixam no 

entanto de ser úteis alguns dos elementos 

que aquela definição fornece para a sua  

desenvolvendo três vertentes de análise a 

esse respeito:

•  uma primeira, que, ao acentuar o 

carácter polissémico do desenho de 

estudo, o entende como um meio gráfico 

e não como um sistema gráfico;

•  uma segunda, que acentua e privilegia 

as características operativas do desenho, 

face às características operatórias;

•  uma terceira, que distingue expressão 

gráfica de representação gráfica.

É certo que associamos genericamente o 

desenho de arquitectura à ideia de que 

este se constitui como um sistema  

gráfico. No entanto, embora esta ideia se 

mostre correcta em grande medida,  

se nos servirmos de algumas reflexões 

produzidas no campo da semiologia 

gráfica, poderemos identificar com maior 

rigor alguns dos limites desta asserção no 

caso dos desenhos de estudo.

Jacques Bertin, autor de uma obra de 

referência nesta matéria4, afirma-nos que 

a representação gráfica em geral forma  

parte dos sistemas que o Homem 

construiu para reter, compreender e 

Estudos para interiores. Esquiço. 

Grafite e lápis de cor s/papel vegetal. N/dat.

Estudos para cadeira de trabalho. Esquiço. 

Grafite e marcador s/papel vegetal. Fev. 1971
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interpretação, como seja a ideia do 

recurso a variáveis entre as quais se pode 

optar para a elaboração de qualquer 

gráfico significativo. Reconhecemos nesta 

utilização de variáveis parte dos princípios 

de interacção associados à prática dos 

desenhos de estudo. Deste modo, se a isso  

acrescentarmos o carácter aberto e 

polissémico a que anteriormente fizemos 

referência, será mais apropriado que os 

categorizemos como um meio gráfico e não 

como um sistema gráfico.

Assim, se não nos podemos servir das 

investigações realizadas pela semiologia 

gráfica, que se centraram nos aspectos 

convencionais ou monossémicos da 

representação gráfica, teremos que 

enveredar por outros modos de prosseguir 

a nossa reflexão sobre o tema.

É nesse sentido que nos referiremos em 

seguida, embora de um modo igualmente 

breve, a alguns aspectos heurísticos 

associados à prática deste tipo de 

desenho6. Na verdade, assume-se aqui o  

princípio de que são também regras e 

princípios que necessariamente  

invocamos quando de algum modo 

assumimos uma atitude projectual.

Genericamente, Piaget distinguiu duas 

dimensões dinâmicas no processo de 

representação, propondo o termo  

operatório (relativo às operações no sentido 

estrito) e o termo operativo (relativo às 

acções de todos os níveis e às operações)7.

O primeiro termo – operatório – refere-se à 

lógica que permite organizar um problema, 

ao nível dos seus dados e respectivo 

tratamento, de um modo adequado às 

necessidades de raciocínio. Neste sentido 

poderemos considerar que um  

organigrama é operatório, pois constitui, 

por exemplo, um esquema de-circulação 

entre as partes de um edifício complexo.

O segundo termo – operativo – refere-se 

não só àquilo que é operatório mas 

também ao encadeamento pragmático 

de uma sequência de actos imaginados 

em pensamento. Ora é nesta dimensão 

heurística que o desenho de arquitectura, 

mas sobretudo os desenhos de estudo, são 

claramente operativos pois, para além de 

um conjunto de operações de natureza 

geométrica, exprimem também acções 

com os seus encadeamentos de actos 

que articulam os meios aos fins, sendo 

antecipadamente desconhecido se uma 

sequência de passos particular obterá 

uma solução ou não.

Estabelecida de um modo  

necessariamente breve a dimensão 

polissémica e operativa deste meio gráfico, 

podemos agora levar um pouco mais  

longe a reflexão que temos vindo  

a desenvolver sobre este entendimento  

do desenho como suporte operativo  

no processo de concepção na área  

da Arquitectura e do Design.

Arquitectos e designers, para além 

de representarem objectos através da 

linguagem gráfica, também se expressam 

graficamente. No contexto em que nos 

temos mantido, continuaremos a 

referir -nos exclusivamente à expressão  

dos pensamentos de natureza projectual.  

É neste contexto que quereríamos referir 

o carácter muito particular dos desenhos 

de estudo. O facto de a sua produção ser 

frequentemente desordenada, impulsiva  

e por vezes quase ininteligível, deve-se  

a que normalmente não possuam 

nenhuma intenção de comunicação. Serão 

assim talvez dos exemplos mais puros de 

expressão gráfica, pois o projectista  

traça sobre o papel tudo aquilo que lhe 

vai passando pela mente quando  

Linha Logos. Cadeira de trabalho. 

Desenho para ensaio. Esc. 1:1. 

Grafite s/papel vegetal. Jul. 1986
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procura resolver um determinado 

problema de projecto.

Talvez por isso mesmo, por essa sua 

característica tão pessoal e tão próxima 

dos primeiros instantes criativos, não 

tenham apresentado grandes variações nas 

suas características ao longo dos tempos, 

desde que, nomeadamente a partir da 

Renascença, passaram a ser comummente 

utilizados pelos artistas nos seus processos 

criativos. É nesse sentido que um esquiço 

de Palladio, pelo seu grau de liberdade na 

perseguição de uma ideia em movimento, 

se aproxima tanto das características dos 

desenhos de estudo de qualquer arquitecto 

ou designer contemporâneo.

A relação de proximidade que esses 

desenhos mantêm com o pensamento, 

por vezes não criticado do seu autor, 

fazendo-nos penetrar quase sem filtros 

num mundo secreto e privado, torna-

os particularmente importantes para o 

processo de estudo crítico de uma obra. 

Por vezes revelam aspectos da própria 

personalidade do autor, esclarecendo ainda 

o procedimento pessoal seguido durante o 

processo de concepção das suas obras.

Neste sentido, o grau de liberdade e 

abertura dos desenhos de estudo a que 

temos continuamente vindo a fazer 

referência, prefigura a utilização de 

técnicas de representação e não de sistemas 

de representação. Entendemos aqui o termo 

técnica referido a uma série de regras 

operativas que, agrupadas de diversos 

modos, configuram um procedimento 

ou um método para fazer algo8. Estas 

regras podem ter um carácter muito geral, 

não requerendo que cada suboperação 

implicada seja especificada com absoluta 

precisão. Já o termo sistema, ao aplicar-se 

a um conjunto fechado e muito mais 

rigoroso, constitui-se por um repertório de 

operações bastante mais limitado. É desse 

rigor estrito, assegurando a coerência 

absoluta entre todas as entidades 

derivadas, que decorre a capacidade de 

um sistema e a garantia do carácter 

monossémico a que acima fizemos 

referência.

A prática dos desenhos de estudo, 

partindo de uma panóplia aberta de 

materiais disponíveis e de um conjunto 

igualmente aberto de instruções que 

permitem transformar esses materiais, 

implica necessariamente a utilização 

de uma técnica aberta, servindo-se de 

diversos sistemas, reais ou possíveis, que 

devem harmonizar-se entre si mediante 

compromissos flexíveis. Assim, a prática 

deste tipo de desenhos apoiada num tal 

entendimento das técnicas, legitima-se em 

função dos seus fins, assumindo portanto 

uma verdadeira dimensão heurística.

Pontualmente, a aplicação de uma 

técnica pode apoiar-se na utilização de 

um ou mais sistemas de representação. 

No-entanto, se o objectivo de um desenho 

é possibilitar a fixação ou construção tão 

completa quanto possível de um conceito 

que contribua para a resolução de um 

problema, seria confundir perigosamente 

meios e fins, por exemplo, considerar um 

erro o facto de duas linhas paralelas  

não se encontrarem no horizonte,  

como seria próprio de um sistema  

de representação como é o da  

perspectiva cónica9.

Mantemo-nos aqui no âmbito estrito da 

distinção que formulámos no início desta 

reflexão, entre desenhos de expressão, 

de-prospecção, com um carácter íntimo e 

pessoal, e desenhos de representação, para 

comunicação ou registo perante o autor 

ou terceiros. Este outro tipo de registos 

gráficos, pela sua natureza mais inteligível, 

Hotel Penta. Estudos para poltronas. Esquiço. 

Grafite e marcador s/papel vegetal. 1971-1975

Hotel Madeira Hilton/Madeira Palácio. 

Estudos para assentos para a sala de estar. Esquiço. Grafite 

e marcador s/papel vegetal. 1970-1971
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desenho era o motor da transformação de 

alguns objectos emblemáticos da cultura 

da Arquitectura e do Design. Pedia-se que, 

de um modo rápido, obsessivo e numa 

primeira fase não criticado, se procedesse 

a uma “metamorfose” desenhada 

sequencialmente, embora sempre dentro 

do contexto conceptual de partida do 

objecto em causa. O desenho funcionava 

aqui como um agente exterior  

ao próprio aluno, o qual era  

positivamente conduzido pela  

“descoberta” que ele lhe proporcionava.

Reconhecemos uma influência evidente 

da dimensão heurística implícita neste 

exercício (que tem ajudado a formar 

diversas gerações, tanto de arquitectos 

como de designers) nos esquiços de 

Daciano da Costa, quando, por exemplo, 

desenvolveu a pesquisa dos modelos 

daquilo que viria a ser a linha “Metrópolis” 

da Longra.

Mas é também o caso de outro exercício 

académico, já clássico no seu ensino, 

o-das “Marcas e Padrões”, de natureza 

mais racional e sistemática, cuja 

estrutura foi adoptada como base para o 

desenvolvimento de elementos gráficos 

nos projectos de Arte Pública para  

a Praça da Figueira ou de Design Urbano 

para a Alta de Lisboa.

Poderemos ainda citar um outro exercício, 

o de “Análise Urbana”, onde se solicitava 

que, através de distintas técnicas de 

representação gráfica, se procedesse a 

uma análise sequencial de um percurso 

urbano, identificando diversas situações 

previamente tipificadas. Este exercício,  

tal como a utilização extensiva de 

axonometrias e perspectivas “explodidas” 

que não só pratica como estimula, revela 

exemplarmente o que anteriormente 

temos vindo a afirmar, ou seja, o modo 

permite com maior clareza e rigor a 

leitura dos conceitos a que se referem, por 

parte de terceiros10.

Recoloquemo-nos entretanto perante 

o enquadramento, que nos havíamos 

proposto fazer, da prática dos desenhos 

de estudo e do seu ensino por Daciano 

da Costa. Se retomarmos resumidamente 

alguns dos conceitos que anteriormente 

enunciámos, poderemos agora verificar 

que desde há muito, de um modo 

progressivamente mais lúcido e 

sistemático, Daciano da Costa propõe um 

entendimento do desenho, nomeadamente 

dos desenhos de estudo, como possuindo 

o carácter de um instrumento expressivo, 

que se serve operativamente de técnicas de 

representação como meio de atingir fins. 

Por outras palavras, um suporte operativo 

interveniente e “contaminante” do 

processo de concepção.

Esta é uma assunção que se revela 

implicitamente, tanto na sua prática de 

projecto como na actividade docente. 

Na-verdade, a fronteira entre prática 

projectual e docente em Daciano da 

Costa é muito difícil de traçar, pois a 

sua permanente reflexão teórica sempre 

se expressou, tanto pela dimensão 

frequentemente didáctica da sua 

actividade profissional como também 

pelo refluxo das pesquisas académicas na 

prática de projectista.

Alguns dos exercícios que criou e 

desenvolveu ao longo dos seus muitos 

anos de docência, são exemplos claros 

daquilo que acima afirmamos. É o caso, 

por exemplo, de processos mais inventivos 

como o do exercício da “Metamorfose”, 

proposto aos alunos dos primeiros anos 

do curso de Arquitectura e actualmente 

da licenciatura em Design, no qual o 

Linha Habitat 70. Cadeira de braços CB2. 

Perspectiva explodida. Grafite s/papel vegetal. 

Desenho final realizado por John David Bear. Out. 1969

Plano de renovação urbana da área do Martim Moniz. 

Quiosques. Plantas e alçados. Esc.1:100, 1:20. Grafite s/papel 

vegetal. Desenho realizado por Daciano da Costa. 1981

Projecto Especial do Eixo Central do Alto do 

Lumiar/Alta de Lisboa. Padronagem de pavimentos. 

Tipologias de aplicação. 2000
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1 Primeiro na Escola 

António Arroio,  

mais tarde no seu  

atelier de Belém 

e finalmente no 

Departamento de 

Arquitectura da Escola 

Superior de Belas-Artes 

de Lisboa, o qual viria  

a tornar-se mais 

tarde na Faculdade 

de Arquitectura da 

Universidade Técnica  

de Lisboa.

2 Jorge Spencer –  

“(vi)Ver pelo Desenho”,  

in Daciano da Costa – 

Croquis de Viagem.  

Lisboa: Livros Horizonte, 

1994, pp. 19-21.

3 Jorge Spencer, J. Paulo 

Martins – “O Ofício e o 

Método”, in Daciano da 

Costa – Design e  

Mal-estar. Lisboa: Centro 

Português de Design, 

1998, pp. 106-107.

4 Jaques Bertin, Sémiologie 

Graphique. Paris: Mouton, 

1967, 

p. 6.

5 Idem, Ibidem.

6 O termo “heurístico” 

está comummente 

associado, no sentido 

filosófico, ao método que 

auxilia na descoberta 

ou na apresentação 

de uma verdade, ou 

na solução de um 

problema; no entanto, 

entendêmo-lo aqui tal 

como nos é proposto por 

Peter Rowe em Design 

Thinking, o qual utiliza 

o termo a propósito 

dos procedimentos de 

realização e avaliação 

e dos procedimentos de 

análise de meios e fins. São 

estes procedimentos que, 

ao articularem-se com a 

capacidade de invocar as 

regras apropriadas para 

se relacionar com os 

resultados da avaliação 

de soluções, propiciam 

posteriores tomadas de 

decisão.

7 J. Piaget, Les Mécanismes 

Perceptifs. Paris: puf,  

1961.

8 Javier Monedero 

– “Dibujo Intuitivo 

y Técnicas de 

Representación”, ega. Las 

Palmas: aeduega, 1996, 

n.º 4, p. 109.

9 Idem, Ibidem, p. 110.

10 Não sendo esse o foco  

da nossa reflexão, não 

queremos contudo deixar  

de sublinhar a 

importância cultural 

deste modo de 

representação, que foi  

por vezes um meio 

privilegiado através do 

qual alguns autores se  

puderam exprimir. 

É sobejamente 

conhecida no campo 

da Arquitectura a  

importância da obra, 

não construída mas 

desenhada, de autores 

como Piranesi, Boullée 

ou Sant'Elia. Mais 

recentemente, foi 

também, por exemplo, 

o imaginário proposto 

em projectos não 

construídos, mas 

desenhados, por 

Libeskind, Eisenman, 

Hadid ou Tschumi, que 

esteve na origem de uma  

forte crítica a um 

panorama de construção 

dominado pelos restos do 

Pós-Modernismo ou 

pelos avanços de um 

Neo-racionalismo, 

abrindo e consolidando 

o caminho ao eclectismo 

que presentemente 

vivemos.

como Daciano da Costa, no seu ensino 

do Desenho, o reconhece não como 

um instrumento de mera observação 

e contemplação, mas sim de registo e 

compreensão. Melhor dizendo, de um 

registo compreensivo, afirmação clara do 

velho princípio enunciado por Massironi 

de “Ver pelo Desenho”.

Esta é uma atitude da qual é indissociável 

a influência de uma cultura bauhausiana, 

desde cedo insinuada pelo convívio com o 

seu mestre Frederico George. A influência 

da Bauhaus, aliás, viria a revelar-se uma 

referência intelectual permanente, ainda 

hoje expressa em múltiplos aspectos 

da-sua postura ética e profissional.

No entanto, a herança da sua formação 

original, ainda com marcas evidentes 

de um certo espírito beaux-arts, de que, 

tal como outros da sua geração, cedo se 

quis afastar, é revelada por um talento 

e virtuosismo que por vezes não deixam 

ocultar o inegável prazer com que 

desenha, visível por exemplo em alguns 

dos seus desenhos de pesquisa, onde os 

próprios meios de registo – o carvão sobre 

grandes folhas de papel vegetal – fazem 

lembrar os gestos largos dessas sessões  

de desenho a la prima.

Outra das marcas daquela formação 

original será a de uma certa artesania na 

produção dos seus projectos, que  

procurou preservar até ao limite, 

afirmando de algum modo com isso a 

importância que atribui à relação tangível 

com a prática do pensamento criativo, 

a-qual por si só julga poder preservar 

aquilo a que chama “o toque de mão” na 

produção dos objectos. É nesse sentido 

que tantos dos seus objectos, mesmo 

os de produção industrial, preservam 

secretamente, numa espécie de continuum 

que se inicia no estirador, uma ligação 

a uma “cultura material” que respeita a 

dimensão social e humana do trabalho.

Sendo um grande estimulador do trabalho 

em equipa, a prática do desenho tem, 

no-entanto, para Daciano da Costa uma 

dimensão íntima e privada. Mesmo quando 

forçado pela inevitabilidade da divisão 

do trabalho a partilhar a produção de 

desenhos, busca normalmente relações 

“biunívocas”, convertendo o seu parceiro 

(os seus compagnons de route como 

lhes chama e com quem estabelece 

normalmente relações prolongadas no 

tempo) numa extensão da sua própria 

prática privada do desenho. Essa mesma 

prática é por ele assumida como sendo 

profundamente marcada pelos seus mestres, 

não tanto no método mas talvez na forma 

(no “estilo”), naquilo a que ele próprio 

chama de um “diálogo entre gerações”, 

que de algum modo procura preservar 

com gosto. Esse, aliás, é um “diálogo” que 

mantém e prolonga com diversos dos seus 

próprios colaboradores ou discípulos.

Mais recentemente, no entanto, 

a-instituição dos computadores na 

prática comum de desenho do seu atelier 

e a implícita perda daquela dimensão 

artesanal na construção do projecto, 

significarão porventura o início de um 

inexorável silenciamento desse diálogo  

há séculos iniciado e que teve na prática 

quotidiana e manual do desenho um dos 

últimos elos de ligação a uma “cultura 

material”, de que Daciano da Costa 

sempre foi um acérrimo defensor.

Em contrapartida, expressa-se talvez por 

essa via, e de um modo mais evidente, 

aquilo que sempre foi o seu entendimento 

cultural da prática da criação e do 

projecto: uma actividade colectiva  

e de equipa.

Notas
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– prémio apom (Melhor Exposição), 
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A primeira vez que encontrei Daciano da Costa foi em 1959, 

fora de qualquer contexto profissional. Apenas em 1963 

– e através do arquitecto Frederico George Rodrigues, com  

quem eu trabalhava na altura –, quando fui reapresentado, é que 

fiquei a saber, exactamente, o que Daciano fazia.

Tomei contacto com o seu atelier em Outubro de 1963 

e ingressei no curso de “Design Básico”, que há algum tempo ali 

decorria. Poucos meses depois, já em 1964, Daciano 

convidou-me para trabalhar com ele.

Tudo para mim eram novas descobertas, mas o confronto com 

a ideia de design e a sua prática foi o acontecimento mais 

marcante da minha vida.

À época, os limites da especialização, pelo menos entre nós, 

não estavam muito claros. Eram abordadas todas as áreas do 

projecto, desde os interiores ao design industrial, o mobiliário, 

ou o design gráfico. No fundo, tratava-se de pôr em prática 

a “nova ideia” de intervir cultural e funcionalmente na sociedade.

Vivia-se também um momento importante da consolidação 

do Design e de racionalização da profissão. Historicamente, 

foi a década dos “métodos de design” – “racionalizar”  

o processo de descoberta, domesticar a “inspiração”,  

ultrapassar a aprendizagem por osmose, tudo isto  

eram objectivos programáticos da época.

A revista britânica Design tinha iniciado, ainda em 1963, 

a publicação de uma série de artigos da autoria de Bruce Archer
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Manual de normas gráficas Oliveira & Ferreirinhas. Marca. 

1965

Na página ao lado:

Manual de normas gráficas mdf/Metalúrgica Duarte 

Ferreira. Marca. Grelha construtiva. 1964

Manual de normas gráficas mdf/Metalúrgica Duarte 

Ferreira. Marca. 1964



sobre metodologia do Design. Esta série, 

que se prolongou durante grande parte do 

ano de 1964, tornou-se quase que o centro 

das discussões sobre design. Cada número 

era aguardado com ansiedade, lido com a 

dificuldade de quem domina mal a língua 

inglesa (é preciso não esquecer que a nossa 

segunda língua era o francês), tentando-se 

a tradução desses artigos para consumo 

interno (um esforço enorme de horas 

suplementares de trabalho só explicável 

pela não existência da TV e por uma pobre 

vida cultural).

À hora do coffee breack, ritual salutar e 

quotidiano do atelier de Daciano da Costa, 

o tema central era “o método sistemático”, 

os acontecimentos no mundo do design, 

sobretudo britânico e nórdico, sonhando-

se com possíveis viagens e possibilidades 

de confronto de ideias e de projectos.

A primeira tarefa que me atribuiu foi 

desenvolver o estudo do tecto do Teatro 

Villaret, projecto que estava a decorrer 

e que eu iria acompanhar até à sua 

conclusão no final do ano de 1964 (o Teatro 

Villaret foi inaugurado em Janeiro de 1965).

O tecto, que ainda hoje existe, é constituído 

por um elemento modular, uma peça de 

configuração rectangular com uma parte 

plana e uma parte em declive.

O mestre sentou-se a meu lado, num dos 

velhos estiradores da Olaio, com uma 

planta do tecto do teatro, provavelmente 

à escala 1:50, e preparámos uns cartões 

que representavam o “módulo” à mesma 

escala. Pacientemente, explicou-me 

quais os objectivos pretendidos: criar 

uma modulação no tecto que vivesse da 

geometria do elemento, da sua distribuição 

no espaço e dos efeitos de luz.

Daciano da Costa estabelecia 

conscientemente as regras com as quais 

iria construir o seu espaço. O teatro 

desenvolvia uma personalidade visual, 

a sua imagem, através da sistematização 

feita para os espaços funcionais, que 

haviam sido cuidadosamente desenhados 

em todos os pormenores. O rigor gráfico do 

tecto seguia uma desconstrução simétrica 

em relação à plateia. A mesma modulação, 

agora transposta para outros materiais, 

desenvolvia-se nas paredes laterais e na 

iluminação da boca de cena.

De acordo com este programa e com as 

solicitações das circunstâncias – muitas 

das vezes provocadas pelo próprio 

Daciano – desenvolviam-se projectos 

experimentais em diversas áreas 

do design industrial e também 

na do design gráfico.

Pela primeira vez em Portugal, 

e provavelmente não muito tempo depois 

de o mesmo ter sido realizado noutros 

países, foi organizado, de forma consciente 

e sistemática, um manual de normas 

gráficas para mais de uma empresa: a O+F 

e a Metalúrgica Duarte Ferreira.

O manual da Metalúrgica Duarte 

Ferreira, em que colaborei, e do qual 

tenho, assim, experiência directa, 

afigura-se-me especialmente expressivo 

do tipo de trabalho desenvolvido pelo 

atelier de Daciano da Costa.

Uma vez mais, o projecto era entendido 

claramente num quadro racional e 

organizado, e não apenas como efeito de 

uma mera reformulação estética.

A Metalúrgica Duarte Ferreira vivia, 

na ocasião, uma fase importante de 

expansão e de consolidação no mercado. 

Em certas áreas, como na de produção 

de veículos pesados, era mesmo leader.

Havia pois necessidade de dar uma nova 

imagem a uma empresa com um passado 

reconhecido e credibilizado e com uma 
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Detalhes de tectos:

Teatro Villaret, plateia. 1964-1965

Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 

sala de congressos. 1971-1972

Hotel Penta, restaurante. 1971-1975



posição no mercado moderna e inovadora.

Daciano soube recuperar com inteligência 

a marca do ferreiro Duarte Ferreira com 

a qual este identificava os utensílios 

agrícolas por si fabricados – uma borboleta. 

Numa primeira fase, redesenhou-se 

essa marca, enquanto um outro estudo 

se ia processando, dando origem a 

uma nova borboleta, com uma outra 

figuração, estudada de modo a exprimir 

a modernidade da empresa sem que esta 

perdesse a referência do seu passado.

O desenho desta nova marca 

enquadrava-se perfeitamente nas 

regras da boa comunicação: permitia o 

reconhecimento da iconografia inicial ao 

mesmo tempo que estava tecnicamente 

preparado para que viesse a ser utilizada 

em todos os suportes previsíveis.

Ninguém em Portugal havia realizado um 

trabalho tão sistemático e tão competente, 

em termos profissionais, como este então 

realizado por Daciano da Costa. As normas 

gráficas consideravam todos os elementos 

indispensáveis à definição da caracterização 

da imagem da empresa: símbolo, logotipo, 

construção geométrica, combinações 

símbolo/logotipo, cores, etc.

Na exposição de design gráfico na 

Sociedade Nacional de Belas-Artes no ano 

de 1965, os painéis então apresentados 

pelo atelier de Daciano da Costa eram 

únicos e ninguém, nem mesmo os colegas, 

percebeu o alcance e a importância 

de tal estruturação na definição do 

reconhecimento visual de uma empresa. 

Regras que só voltariam a ser recuperadas 

no mercado português, pelo menos de 

uma forma regular, no período da euforia 

dos “logotipos” dos anos 90 do século 

que findou.

A “obra gráfica” de Daciano da Costa 

projectou-se também em diversos outros 

sectores: no design de selos, cartazes, 

impressos e programas.

Em conclusão, poderemos dizer que são 

dois os aspectos que ressaltam na obra de 

Daciano nesse campo:

• Um, especificamente gráfico, que se situa 

nos anos de 1960-1970, e que, como ficou 

dito, foi em alguns aspectos pioneiro, como 

é o caso da definição rigorosa de imagens 

corporativas.

• E um outro, que atravessa 

transversalmente todas as suas obras: 

trata-se da sua preocupação em criar 

modulações plásticas caracterizadoras 

dos espaços arquitectónicos que aborda. 

Os temas presentes nos seus tectos são 

um dos elementos visualmente estruturantes 

mais importantes, e a sua transposição 

e transfiguração para outros materiais e 

soluções perpetua o reconhecimento do 

espaço criado, conferindo-lhe identidade, 

identidade essa que não é monótona, 

antes pelo contrário; dada a natureza 

tridimensional das soluções elas alteram-se 

pela luz, ângulo de visão ou movimento.

Também nesta área reconhecemos com 

clareza a personalidade do mestre, que 

se traduz na elaboração de raciocínios 

sistemáticos e modulares, na capacidade 

para subverter as suas próprias directrizes 

a favor do engrandecimento das soluções.

Tudo isto me parece importante para 

se compreender a maneira integrada 

como as diversas áreas do projecto ou, 

dizendo de outra maneira, da cultura do 

objecto se integram na obra de Daciano, 

na qual conjuga sempre com a mesma 

perseverança, a qualidade e a síntese 

das duas vertentes fundamentais do seu 

trabalho: a sua enorme, senão excepcional, 

capacidade de dominar o desenho, aliada 

a uma constante atitude de entender o 

projecto – aquilo que João Paulo Martins 

e Jorge Spencer definem como “design em 

contexto”, a procura de uma “obra total”; 

quando determinadas estruturas visuais 

que à primeira vista aparecem como 

meros elementos formais se transformam 

em peças fundamentais integradas 

e identificadoras da obra total.

A grande lição, para quem inevitavelmente 

não pode, nem quer, esquecer os anos de 

convívio e de aprendizagem com Daciano, 

acaba por ser fundamental: a natureza do 

projecto de design é só uma, seja qual for 

a sua expressão final – gráfico, industrial, 

de interiores, mobiliário ou cenográfico, 

ou qualquer outro...
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Hotel Penta. Estudos para tapeçarias de sinalização. 

Película autocolante s/cartão. 1971-1975
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Em Portugal, a profissão de Designer só tardiamente  

se conseguiu implantar1. Apenas pelo final dos anos 50  

do século xx se começou, lentamente, a impor uma 

consciência mais clara do papel do Design e do Designer  

na sociedade. Situado no território das relações entre a Arte  

e a Técnica, a compreensão desse papel envolveu, em primeiro 

lugar, a consciencialização das questões em torno de uma 

estética industrial2 (problemática herdada da segunda metade 

de Oitocentos), cujo suporte teórico se alicerçou na superação 

do impasse entre útil e belo, fractura que se foi esbatendo  

e perdendo eficácia com o evoluir do processo  

da Revolução Industrial.

Esta superação implicou uma atitude pioneira do industrial 

design, ao equacionar e reconduzir o objecto – a produção  

na sua acepção mais ampla – a uma difusão de massas onde 

fosse garantida a qualidade, entendida não só na vertente 

tecnológica do fabrico, mas também na sua vertente estética. 

A produção em massa afectou fabricantes e criadores, sendo 

que os primeiros, quando esclarecidos, compreenderam a 

necessidade dos segundos e, por sua vez, aos criadores 

exigiu-se a capacidade de entendimento do processo  

industrial, de forma a encontrarem uma metodologia  

projectual que respondesse aos problemas  

colocados pela indústria.

Licenciatura em Arquitectura do Design, Faculdade 

de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa. 

Design I, 1.º ano. Objecto tridimensional sem função.  

Construção a partir de matrizes geométricas espaciais com 

repetição e variação de um módulo. Maqueta de apresentação 

(trabalho realizado pelo aluno Carlos Miguel Lopes). 

Ano lectivo 1999-2000

Na página ao lado:

Escola de Artes Decorativas António Arroio.

Daciano da Costa com um grupo de alunos. Ano lectivo 1955-1956



Para tanto fora necessário um esforço 

efectivo no desenvolvimento do ensino 

na sua vertente das Artes aplicadas às 

indústrias. No final do século xix 

assistiu-se – principalmente a partir da 

acção de António Augusto de Aguiar, 

responsável pela pasta das Obras Públicas, 

Comércio e Indústria, de 1883 a 1886 – a 

um projecto mais eficaz no âmbito do 

ensino industrial, uma vez que, conquanto 

a sua criação datasse do início dos anos 

503, a sua implementação esteve longe de 

ser satisfatória até às medidas concretas 

levadas a cabo por aquele ilustre político 

a partir de 18844, e a que Emídio Navarro, 

sucessor de António Augusto de Aguiar 

na pasta das Obras Públicas (entre 1886 

e 1889), deu continuidade através da sua 

notável acção reformadora e legislativa5.

A ESCOLA DE ARTES DECORATIVAS ANTÓNIO 

ARROIO. POR UM ENSINO MODERNO:  

A DIRECÇÃO DE LINO ANTÓNIO E A ACÇÃO  

DE FREDERICO GEORGE   Na tradição das 

escolas vocacionadas para o ensino na 

vertente das Artes aplicadas às indústrias, 

criadas nas duas últimas décadas do 

século xix, encontra-se aquela que na 

centúria seguinte iria desempenhar um 

papel pioneiro na introdução em Portugal 

da pedagogia do Design: a Escola de Artes 

Decorativas António Arroio6.

Daciano Monteiro da Costa, entre 1943 

e 1948, recebeu nesta escola uma 

formação à época sem paralelo no ensino 

artístico português, onde continuavam a 

pontificar valores beaux-artianos bebidos 

num eclectismo fin de siècle, que se 

arrastava pelo século xx português num 

cinzento sistema de longas permanências 

academizantes.

Sob a direcção do pintor Lino António 

(1898-1974), e contando com um corpo 

docente constituído por nomes como 

Rocha Correia, Júlio Santos, Rodrigues 

Alves ou (com particular influência 

na formação profissional de Daciano 

da Costa) Frederico George, a Escola 

António Arroio permitiu a docentes e 

discentes construírem nos anos 407 

um projecto pedagógico, através do 

qual a Modernidade entrava no nosso 

estreito e policiado ensino artístico. 

Numa homenagem à memória de Lino 

António, Daciano da Costa justamente 

lembrou a direcção esclarecida que o 

pintor imprimiu à escola, “ao irromper 

com novos instrumentos, novas técnicas 

e novos modelos da Natureza e da 

Geometria, e com outra maneira de olhar-

ver, Lino António varreu da nossa vida 

aqueles detritos dos estilos históricos do 

Eclectismo extenuado (com o lixo estético 

foi também algum lixo social; nunca há 

apenas revoluções estéticas…). Varreu 

tudo e mostrou-nos o rosto libertário da 

Modernidade”8.

A António Arroio funcionava como uma 

pequena escola – o espaço do edifício 

na Rua Almirante Barroso tinha sido 

pensado para cerca de uma centena de 

alunos – inspirada nos modelos inglês e 

austríaco das escolas de artes e ofícios 

(nascidas por influência do movimento 

Arts and Crafts de William Morris), em 

que as aulas eram dadas no regime de 

atelier. Esta componente oficinal conheceu 

novo impulso através da acção pedagógica 

de Frederico George (1915-1994), cuja 

origem e educação inglesa muito cedo 

o tinham conduzido à adopção do 

repertório Arts and Crafts traduzido nas 

suas experiências de técnicas artísticas e 

artesanais, mas a quem a investigação na 

componente projectual (que o levou da 

Pintura à-Arquitectura), suscitava novas 

interrogações e o fez descobrir o modelo 

bauhausiano, que se tornou no suporte 

da sua intervenção pedagógica, iniciando 

uma pesquisa que conduziria ao debate 

sobre a disciplina do Design.

Daciano da Costa acompanhou de muito 

perto esse debate: no ano anterior 

à-conclusão do seu curso de Pintura 

Decorativa na António Arroio, o jovem 

aprendiz entrava no atelier de Frederico 

George, sendo que “verdadeiramente a sua 

formação profissional deve-a ao regime 

intenso de trabalho (1947-1959) no atelier 

do pintor e arquitecto Frederico George 

que considera o seu mestre dentro da 

tradição artesanal que para si prevalece 

nestas actividades. Durante estes anos 

beneficiou também do convívio com  

Le Mattre de Carvalho, Rolando Sá 

Nogueira, Rocha Correia, Jorge Vieira, 

Sena da Silva, António Mano, Tomaz 

de-Figueiredo e outros igualmente 

empenhados em diversas actividades 

artísticas e artesanais onde já 

predominava um ponto de vista:  

o do Design”9.

Em 1950, incentivado por Frederico George, 

decidiu prosseguir os seus estudos de 

Pintura na Escola Superior de  

Belas -Artes de Lisboa (esbal), o “suporte 

possível”10 para a sua formação 

profissional, num país que em termos 

oficiais continuava arredado dos novos 

caminhos do ensino moderno.

DACIANO DA COSTA E A DISCIPLINA  

DO DESIGN. A CULTURA DO PROJECTO.  

O DESENHADOR É UM EXPLICADOR.  

AS EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS NA ANTÓNIO 

ARROIO   A partir de 1953, a contribuição 

de Daciano da Costa foi decisiva para 

a implantação de novas pedagogias, no 

mesmo ano em que iniciou a carreira 

36
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docente na sua “casa-mãe”, a Escola 

António Arroio, onde leccionou até 1957 

(com uma interrupção no ano lectivo de 

1954-1955, motivada pela sua colaboração 

na representação portuguesa à Exposição 

Comemorativa do iv Centenário  

da Cidade de São Paulo, no Brasil).  

As disciplinas que leccionou, Desenho 

de Observação e Ornato, Composição 

Decorativa, e Oficina de Pintura 

Decorativa, foram “sempre marcadas 

pela experimentação dos materiais, das 

técnicas e dos métodos do Desenho”11, 

iniciando um percurso em que a 

“influência e as lições de Frederico 

George deram conteúdo teórico e prático 

à sistemática (obstinada) pesquisa  

de uma pedagogia do Design”.12

Sob a influência e orientação de Frederico 

George, o ensino na António Arroio 

ganhou uma outra dinâmica nos anos 50, 

marcando uma viragem entre um ensino 

que conseguira, com Lino António,  

superar a obsoleta fractura entre Artes 

“maiores” e “menores”, para um novo 

entendimento da componente didáctica 

apoiada no ensino oficinal que  

ultrapassou a tradição das artes 

decorativas, e colocou o enfoque na arte 

como ofício. Seguindo um entendimento 

bauhausiano, e apoiado num corpo 

docente movido por um pensamento 

moderno – como eram os casos de 

Daciano da Costa, António Sena da Silva, 

Manuel Rio-Carvalho ou Bragança Gil –,  

Frederico George obteve uma prática 

pedagógica em que, intelectualizado o 

ensino do Desenho, se deu a passagem 

para o enquadramento técnico.

Através de uma acção marcada  

por uma visão de grande pragmatismo, 

os saberes do ofício sobrepunham-se às 

especulações teóricas, pelo que não era 

despiciente, mas sim um imperativo, 

o contributo de disciplinas como a de 

Química Aplicada, esta leccionada com 

a qualidade científica assegurada por 

Bragança Gil. Aos alunos eram propostos 

exercícios onde se operava a recuperação 

do substracto artesanal com o estudo e 

produção de objectos tradicionais, ligados 

à vertente do utilitarismo, em aulas cuja 

componente didáctica fortemente oficinal 

era assegurada por Mestres e Professores, 

cabendo aos primeiros a transmissão do 

conhecimento das técnicas tradicionais  

de produção artesanal, incorporando deste 

modo o melhor do legado 

Arts and Crafts que transitou para 

o ensino da Bauhaus.

OS ANOS 60. A CONFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE 

PROFISSIONAL E PEDAGÓGICA. O SABER  

DE EXPERIÊNCIAS FEITO   Em 1959, Daciano 

da Costa conseguiu reunir as condições 

para poder criar o seu primeiro atelier 

(localizado em Belém), onde o exercício  

da sua prática vai ser orientado 

pela necessidade de construir uma 

metodologia projectual que lhe 

permitisse ir “resolvendo as tarefas que 

apareceram (e que decidiu considerar 

problemas de Design) ensaiando e 

desenvolvendo a metodologia e as 

técnicas de representação e comunicação 

adequadas, conforme pôde”13, contando 

para tal com colaboradores que lhe 

possibilitaram a transferência do acto 

criativo de inspiração individual para o 

processo colectivo das metodologias do 

projecto, uma vez que se considerava 

que (como Argan identificou) “o processo 

da passagem do artesanato para a 

indústria deve reduzir-se ao processo de 

desenvolvimento da experiência individual 

em experiência colectiva”14.

Escola de Artes Decorativas António Arroio. Inauguração da 

exposição escolar. Daciano da Costa com o Director-Geral do 

Ensino Secundário e Frederico George. Ano lectivo 1955-1956

Escola de Artes Decorativas António Arroio. Desenho 

preparatório de Daciano da Costa para o enunciado de um 

exercício: realização de uma grande exposição agrícola numa 

cidade do Alentejo. Grafite s/papel vegetal
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Convidado, em 1961, por Varela Aldemira 

e Manuel Lapa para assistente na esbal, 

Daciano da Costa viu a sua tomada  

de posse oficialmente vedada por razões 

políticas. Decidiu então, em 1962, promover 

no seu atelier de Belém, a-pretexto de 

ministrar um curso de Desenho de Estátua 

para preparação de candidatos às 

Belas-Artes, uma experiência pedagógica 

que iria permanecer até cerca de 1966. 

Conscientemente desenvolvido no âmbito 

da disciplina de Design Básico, este curso 

dava continuidade à pedagogia que 

tinha iniciado na António Arroio e, para 

a sua viabilidade, contou com o apoio 

esclarecido do industrial Fernando Seixas, 

da Metalúrgica da Longra – que forneceu 

o equipamento e material pedagógico 

necessários –, bem como reuniu na 

docência Frederico George, Roberto Araújo 

e Lagoa Henriques.

Foi este o curso que permitiu a formação 

de base a vários profissionais do Projecto, 

hoje bem conhecidos em diferentes  

áreas, como são os casos de Cristina Reis, 

José Brandão, Henrique Chicó, José Moura 

George, João Segurado, Manuela Martins, 

José Laranjo, Gravata Filipe, Margarida 

Lopo de Carvalho e Pedro George. No 

atelier de Belém foram sensibilizados 

para os problemas do Design através de 

uma estruturação bauhausiana, em que o 

estudo da génese da forma era informado 

por uma práxis que evoluíra da didáctica 

essencialmente experimental e formativa 

instituída pelas teorias da cor e da forma 

de Johannes Itten, para uma procura 

formal mais directa por influência do 

legado de Laszlo Moholy-Nagy e de  

Josef Albers, estabelecendo cartas de 

sensações tácteis e modeladores do espaço, 

onde a investigação “vai impondo 

uma estética em que a depuração da 

decoração, a organização mecânica, 

os modelos cinéticos aparecem como 

signos de novos horizontes culturais”15.

Os anos 60 foram decisivos para Daciano 

da Costa, quer a nível da sua prática 

profissional como designer16, quer na 

prática pedagógica, sendo que a sua 

experiência também se ampliou através 

de visitas a escolas e exposições no 

estrangeiro. Um dos contactos directos 

marcantes que efectuou foi à Hochschule 

für Gestaltung (Ulm, 1955-1968), ocorrido 

logo em 1956, e que lhe permitiu entender 

o processo de mudança pelo qual 

passava o ensino do Design aí ministrado, 

através da acção de Tomás Maldonado. 

Este procurava imprimir aos programas 

de estudo da escola um carácter mais 

técnico e científico17, conferindo-lhes, 

simultaneamente, uma orientação 

linguístico-informativa em oposição à 

estético-formal que Max Bill (primeiro 

director da escola e antigo aluno da 

Bauhaus, expoente da concepção 

da Gute Form18) tinha defendido.

Para além desta visita particularmente 

importante à escola de Ulm, poucos anos 

depois (em 1962) teve a oportunidade de 

confrontar directamente a experiência 

francesa, com a sua ida à École des Arts 

Appliqués à l’Industrie, dirigida por Henri 

Viénot (filho de Jacques Viénot, o fundador 

da associação Esthétique Industrielle e da 

revista com  

o mesmo nome). O apport, valor 

propedêutico e saber acrescentado que 

tais visitas trouxeram para o designer  

e pedagogo, também se traduziu numa 

visão cada vez mais consolidada sobre  

a especificidade do território da disciplina 

do Design: “Disciplina de charneira 

entre Arte e Técnica, o Design assimila 

legitimamente os produtos da produção 

artesanal e retira a sua própria herança 

da produção cultural do espaço histórico 

generoso da Arquitectura e da Engenharia, 

iniciando um património material e um 

pensamento fundadores do seu objecto e 

do seu corpus específico na perspectiva da 

Cultura Material.”19

A partir do ano lectivo 1967-1968, 

Daciano da Costa passou a colaborar 

numa experiência pedagógica 

independente, o Curso de Formação 

Artística da Sociedade Nacional de  

Belas-Artes (snba), que juntou na docência 

várias personalidades preocupadas com 

o estado do ensino artístico português 

(nomeadamente, com a decadência que 

já afectava também a Escola António 

Arroio) e que encontraram na snba o 

lugar certo para fazerem valer as suas 

propostas, uma vez que estas não eram 

(nem podiam ser…) entendidas pelas 

entidades oficiais. Vocacionado para a 

preparação de quadros profissionais a 

um nível pré-universitário20, o Curso de 

Formação Artística (cfa) teve a dirigi-lo 

Manuel Tainha e Adriano de Gusmão, 

e estava dividido por três anos lectivos 

– no primeiro, o Curso Preliminar 

(estudos básicos), seguido pelos cursos de 

especialidade (Artes Gráficas e Fotografia; 

Design de Interior e Equipamento) nos  

2.º e 3.º anos. Para além de Daciano da 

Costa e dos nomes citados na Direcção, 

encontravam-se a leccionar nos diferentes 

anos outras individualidades como  

José-Augusto França, Santos Simões, 

António Sena da Silva, Fernando Conduto, 

ou Rolando Sá Nogueira.

Em 1970, a propósito da mostra realizada 

na snba com os trabalhos dos alunos 

do curso, Sena da Silva expunha, num 

artigo publicado no Diário de Lisboa (de 

30 de Julho), as intenções dominantes na 
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orientação pedagógica do cfa, sem deixar 

de realçar a ignorância demonstrada  

pelas entidades oficiais com 

responsabilidades no ensino, perante as 

novas exigências que se colocavam de 

forma premente na formação profissional: 

“[…] fala-se muito de ‘novas profissões’, 

ideia restrita com muito eco em sectores 

mal informados, e pretende-se estabelecer 

directrizes para reduzir a termos de 

escolaridade tradicional a preparação 

julgada necessária para essas novas 

profissões, rotuladas frequentemente em 

inglês (industrial designer, graphic designer, 

script-writer, interior designer, etc.). […] 

não é acrescentando algumas novas 

designações às listas das profissões 

tradicionais e estabelecendo programas 

com ‘disciplinas’ mais ou menos 

pomposas que se consegue alguma  

coisa. É todo o sistema de ensino que  

está em causa. É todo o sistema de 

exercício de actividades profissionais  

que está em causa.”21

O curso, de uma forma  

ropositadamente acintosa, colocou a 

tónica no trabalho de grupo, estratégia 

que enfatizava a ausência de uma 

preparação específica em Design, 

e demonstrava como esta não se 

compadecia com a didáctica de um 

ensino tradicional: “[…] concretamente: 

pretendemos afirmar que a tendência 

actual é a decadência do conceito 

do ‘industrial designer’, do ‘urbanista’, 

do-‘arquitecto’ ou do ‘artista gráfico’, 

em-nome individual e impor o conceito  

de grupos de trabalho. Assim, toda a 

preparação escolar deverá radicar-se 

numa linha comum de formação 

cultural que deverá facilitar aos futuros 

profissionais, uma identificação de 

vocabulário e uma ética de grupo.”

A DISCIPLINA DO DESIGN E O ENSINO PARA  

A FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO 

PROJECTO. A FACULDADE DE ARQUITECTURA 

DE LISBOA   Alguns anos volvidos, na 

sequência do 25 de Abril de 1974, 

passaram a existir as condições para 

que esta discussão se pudesse alargar 

de forma construtiva, ainda que com as 

hesitações e os percalços próprios  

do “estado das coisas”. Daciano da Costa,  

no ano lectivo de 1976-1977, leccionou 

nos Cursos Artísticos da Fundação Ricardo 

do Espírito Santo Silva, sob a direcção de 

Frederico George, que reuniu na docência 

um corpo exemplar, onde se encontravam 

Sena da Silva, Fernando Conduto, ou 

Manuel Rio-Carvalho, e em 1977 pôde, 

finalmente, tomar posse como  

assistente na esbal.

A convite de Frederico George 

e de Augusto Brandão, assumiu 

a responsabilidade da disciplina 

de Desenho II do Departamento de 

Arquitectura e, a partir de então, a sua 

experiência como designer e pedagogo tem 

sido uma mais-valia na evolução daquele 

Departamento, devendo-se 

à sua acção a estruturação de um 

debate científico visando a constituição de 

uma nova licenciatura em 

Design de Produtos que, finalmente, 

em 1992, sob a sua coordenação, 

veio consagrar a nível oficial22 

a profissão de designer. 

Já em 1978, Daciano da Costa integrara o 

debate nas instâncias oficiais que passou 

por um subgrupo de trabalho do 

“Plano Nacional de Educação Artística”, 

constituído sob a égide de Madalena 

Perdigão (então com o cargo de  

Directora -Geral do Ministério da  

Educação) mas, ainda que aí tenha 

“trabalhado a favor do Design”23, 

o território privilegiado para a concretização 

de um intenso percurso encontrou-o 

em Arquitectura, o que coloca o debate 

numa perspectiva esclarecedora quanto 

a velhas guerras de Alecrim e Manjerona, 

isto é, “a Arquitectura e o Design têm em 

comum o ‘acto do projecto’ como modo 

de resolver problemas da materialidade 

do Ambiente Humano, mas fazem coisas 

diferentes de maneiras diferentes”24, 

e a provar como complementaridade 

não significa subalternidade (se dúvidas 

houvesse), atente-se na obra do Designer: 

os objectos que Daciano da Costa tem 

projectado relevam de uma capacidade 

de interpretar o contexto arquitectónico, 

sem deixarem de afirmar o seu carácter 

próprio, resultado de um acto de projectar 

específico em que prevalece o  

desígnio de conceber objectos destinados  

a serem produzidos em série  

para servir o consumidor  

anónimo com qualidade.

A compreensão da sua identidade 

profissional passou inquestionavelmente 

pelo carácter signífero de pertencer ao 

grupo de profissionais do Projecto e,  

por essa razão, sempre interrogou o 

lugar que deve ocupar a formação desses 

profissionais. Na “Memória III”, produzida 

e apresentada no âmbito do referido 

subgrupo de trabalho do “Plano Nacional 

de Educação Artística” do mec, em 1978,  

já o ponderava de uma forma muito 

clara: “Por questões de método não deverá 

dispensar-se a caracterização do grupo de 

profissionais que são o produto do Ensino 

Artístico. Pese embora a dúvida quanto 

à oportunidade da sua formação ser 

artística e não técnico-artística  

(ou simplesmente técnica) muito 

especialmente no curso dos profissionais 
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abandonaram a anterior rigidez da 

reprodução da realidade e, logo, do 

acto projectual, ultrapassando o antigo 

esquema de um ensino formal sem 

conceptualização.

DACIANO DA COSTA, DESIGNER E PEDAGOGO. 

A INTERPRETAÇÃO CRÍTICA DO DESIGN   

Dentro do quadro de uma cultura  

do Desenho, no sentido activo de Cultura 

do Projecto, se tem movido a acção  

de Daciano da Costa, “desenhador  

de objectos”, pedagogo formado no 

princípio democrático da colaboração 

entre mestres e alunos, em que o rigor  

do método não implica limite à liberdade 

do ensino, verdadeiro imperativo cívico.

A sua longa experiência permite citá-lo 

de uma forma esclarecedora para quem 

se interessa pelas questões em torno 

da-prática, da pedagogia e da crítica 

do-Design, disciplina que “elabora os 

seus próprios meios para a solução dos 

problemas: ao nível da produção de 

conceitos coerentes e de relações entre 

estes (Teoria), ao nível dos instrumentos 

técnicos de pesquisa e de representação 

(Técnicas específicas) e, finalmente,  

ao nível dos processos criativos 

(Metodologia). Mas é na materialidade  

da sua produção e no recurso directo  

às Tecnologias e à Economia que o Design 

se reconhece e diferencia. Os conteúdos  

e as estratégias das estruturas 

curriculares dos Cursos de Design virão 

a reflectir este universo complexo que é  

a condição de-todas as Disciplinas  

de natureza projectual produtoras das  

estruturas físicas do Ambiente 

Humano.”28

do Projecto”25. Todavia, atendendo à 

realidade concreta do ensino – nos 

idos de 70 como ainda hoje –, o que 

se apresentava (ou apresenta…) 

como método operativo obriga ao 

esclarecimento do “tipo de intervenção 

dos artistas ou dos técnicos criativos,  

[e] teremos de encontrar no interior 

desta formação social a sua própria 

lógica articulando-a com a dinâmica de 

transformação da sociedade […] teremos 

de encontrar a caracterização da sua 

actividade profissional, e como reflexo 

dela, as bases do seu sistema educativo”26. 

Ao equacionar estas duas realidades 

– actividade profissional e sistema de 

ensino existente – Daciano da Costa 

propunha neste documento (apresentado 

com o subtítulo “Caracterização do Grupo 

Profissional dos Artistas e Técnicos 

Criativos”), dentro da categoria geral 

de arquitecto, a seguinte subdivisão: 

arquitecto, arquitecto urbanista e 

arquitecto-designer27,  

ou seja, ao fazer a ponderação do 

presente apontou um caminho futuro,  

por ver claramente visto (o que é sempre 

uma “fórmula” incómoda para os  

que vêem depois).

A consumação das suas propostas na 

Faculdade de Arquitectura de Lisboa 

permitiu-lhe enriquecer e diversificar 

a sua experiência pedagógica, sempre 

apoiada no "Ver pelo Desenho",  

a constante didáctica, mas que,  

ao ampliar-se no âmbito da especulação 

teórica, possibilitou-lhe uma inversão 

da realidade objectiva, deparando-se 

o seu ensino com um caminho mais 

alargado, em que os exercícios propostos 

Licenciatura em Arquitectura do Design, Faculdade 

de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa. 

Design I, 1.º ano. Metamorfoses: mutantes e híbrido. Variações 

sobre dois temas de Gerrit Rietveld. Painel de apresentação 

(trabalho realizado pela aluna Carla Sofia Gonçalves). 

Ano lectivo 1999-2000

Licenciatura em Arquitectura do Design, Faculdade 

de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa. 

Design I, 1.º ano. Signo e padrão. Superfícies caracterizadas: 

construção a partir de matrizes geométricas gráficas com 

repetição e variação de um módulo. Desenhos de apresentação 

(trabalho realizado pelo aluno Carlos Miguel Lopes). 

Ano lectivo 1999-2000
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1 Cf. Maria Helena Souto 
– “O Design Moderno 
em Portugal”, Cadernos 
de Design. Jun. 1992, I, 
n.º 2, p. 26; Rui Afonso 
Santos – “O Design e a 
Decoração em Portugal, 
1900 -1994”, História da 
Arte Portuguesa, dir. de 
Paulo Pereira. Lisboa: 
Círculo de Leitores, 
vol. III, 1995, p. 498.

2 A terminologia 
francesa esthétique 
industrielle utilizada por 
personalidades pioneiras 
do Design (Nikolaus 
Pevsner), nomeadamente 
nos escritos dos 
criadores do Art Nouveau 
belga Victor Horta e 
Henri Van de Velde, 
bem como pelo filósofo 
francês Paul Souriau, 
cuja obra La Beauté 
Rationelle (publicada em 
1904) exerceu grande 
influência sobre o 
funcionalismo e sobre a 
estética industrial. Ainda 
que, com a influência do 
ensino da Bauhaus e o 
exílio dos seus principais 
intervenientes para 
os eua, o termo 
anglo-saxónico “Design”, 
gradualmente, se tenha 
imposto na primeira 
metade do século xx, no 
caso português, devido 
à longa permanência 
na esfera da cultura 
francesa, onde, nos 
anos 50, imperou a acção 
de Jacques Viénot e da 
associação e revista 
Esthétique Industrielle  
(por ele fundadas e 
dirigidas até à sua 
morte em 1959), esta 
terminologia não raras 
vezes foi ainda utilizada 
nos anos 60.

3 O ensino industrial 
foi criado por decreto 
governamental datado de 
30 de Dezembro de 1852, 
tendo sido proposta 
a sua distribuição 
por três graus: 
elementar, secundário e 
complementar.

4 Cf. Decreto de 3 de 
Janeiro de 1884, Diário 

do Governo. Lisboa, 7 Jan. 
1884, n.º 5; Portaria de 
6 Maio 1884, Diário do 
Governo. Lisboa, 7 Maio 
1884, n.º 103. “Aí se 
revela uma orientação 
que podemos apelidar de 
nova. O pretendido agora 
é lançar os primeiros 
lineamentos de uma 
instituição análoga ao 
Real-Imperial Museu 
Austríaco de Arte e 
Indústria, de Viena, e 
ao museu inglês de 
South Kensington, em 
que se tem como ponto 
de partida a difusão 
do ensino racional do 
Desenho Elementar e 
do Desenho Industrial. 
A medida é de suma 
importância, ainda 
que desde 1852 o 
Desenho fizesse parte 
das disciplinas de grau 
elementar do ensino 
industrial. No privilegiar 
o Desenho, torná-lo 
base dos estudos 
subsequentes e fomentar 
o seu conhecimento, 
não só a adultos, 
aprendizes ou mestres, 
mas, principalmente, 
a crianças de menos 
de 12 anos, reside o 
seu aspecto inovador, 
quase revolucionário. 
As cadeiras de Desenho 
criadas e aquelas a criar 
seriam os núcleos das 
escolas industriais do 
futuro” [Mário A. Nunes 
Costa – O Ensino Industrial 
em Portugal de 1852 a 
1900 (Subsídios para a 
sua História). Lisboa: 
Academia Portuguesa de 
História, 1990, p. 64].

5 Logo em fins de 
1886, foi aprovada por 
Emídio Navarro uma 
reforma minuciosa de 
organização do ensino 
industrial (Decreto de 
30 de Dezembro de 
1886), continuada pelos 
regulamentos publicados 
em 1888 (Decretos de 
3 e 23 de Fevereiro).

6 Inicialmente designada 
por Escola Industrial de 
Arte Aplicada António 
Arroio (nome que ainda 

se pode ver inscrito 
na fachada do edifício 
escolar concebido para 
a receber na Rua 
Almirante Barroso),  
em homenagem a 
António José Arroio 
(1856-1934), engenheiro 
formado pela Academia 
Politécnica do Porto 
(1878), antigo Deputado 
da Nação, engenheiro do 
corpo de Obras Públicas 
e Minas, e inspector 
do ensino comercial e 
industrial, foi também 
vogal do Conselho de 
Arte Musical, tendo 
pautado sempre a sua 
acção pela defesa do 
ensino artístico em 
Portugal. Integrou a 
Comissão Portuguesa 
para a Exposição 
Universal de 1900, em 
Paris, na qualidade 
de comissário técnico 
(no ramo industrial 
e comercial), tendo 
sido condecorado pelo 
Governo francês com a 
Legião de Honra. Autor 
de uma vasta bibliografia 
– nomeadamente 
sobre temas literários 
e artísticos –, entre as 
suas obras podemos 
destacar Soares dos Reis 
e Teixeira Lopes, ou a sua 
colaboração na revista 
A Águia.

7 Exactamente no ano 
anterior ao ingresso de 
Daciano da Costa na 
Escola António Arroio, 
ou seja, a partir de 
“1942, Artur do Cruzeiro 
Seixas (n. 1920), João 
Moniz Pereira (n. 1920), 
António Domingues (n. 
1921), Mário Cesariny 
(n. 1923), Fernando 
de Azevedo (n. 1923), 
Vespeira (n. 1925) e outros 
estudantes desta escola 
começaram a encontrar-
se no café Herminius 
(posteriormente 
desaparecido), na 
Avenida Almirante 
Reis. A actividade 
destes estudantes era 
provocatória, de cariz 
dadaísta, mas procurou 
também comparticipar 
a partir de 1944, 

no movimento 
neo-realista” (Rui Mário 
Gonçalves – História da 
Arte em Portugal. Pioneiros 
da Modernidade. Lisboa: 
Alfa, 1986, vol. 12, p. 178).

8 Daciano da Costa 
– “Lino António. A 
Manhã do Modernismo: 
Um Depoimento 
Sentimental”, Lino António 
(1898-1974). Leiria: 
Câmara Municipal de 
Leiria/Banco de Portugal, 
1998, p. 36.

9 2.ª Exposição de Design 
Português (catálogo), 
Lisboa, 1989, p. 116.

10 Ibidem.

11 Daciano Monteiro da 
Costa, Curriculum Vitae. 
Lisboa, 1985, p. 89.

12 Ibidem.

13 Design & Circunstância 
(catálogo). Lisboa, 1989, 
p. 117.

14 Giulio Carlo Argan 
– Walter Gropius e 
a Bauhaus. Lisboa: 
Presença, 1984, p. 14.

15 António Jacinto 
Rodrigues – A Bauhaus e 
o Ensino Artístico. Lisboa: 
Presença, 1989, p. 121.

16 A partir de 1962, 
Daciano da Costa 
passou a colaborar 
com a Metalúrgica da 
Longra, como consultor 
e designer projectista 
dos seus produtos de 
série, ligação profícua 
que se iria prolongar por 
várias décadas, até ao 
início dos anos 90. Uma 
das primeiras séries de 
mobiliário de escritório 
que desenhou para a 
Longra, a série Prestígio, 
nasceu em 1962 “como 
reacção imediata a 
uma crise da indústria, 
[e] viria a tornar-se um 
sucesso de mercado. 
As séries que se seguiram 
(Cortez, Dfi, Logos), 
foram sucessivamente 
conduzindo à renovação 

do escasso mercado 
português de mobiliário 
de escritório, propondo 
uma modernidade 
formal até então quase 
inexistente entre nós” 
(Jorge Spencer; João 
Paulo Martins – “O Ofício 
e o Método”, in Daciano 
da Costa, Design e 
Mal-estar. Lisboa: Centro 
Português de Design, 
1998, p. 106).

17 “Mudança houve,  
e importante, mas 
num campo específico: 
o atinente à doutrina 
educativa e ao seu 
correspondente 
complemento didáctico 
e organizativo. Muda 
substancialmente o 
plano de estudos, que 
reflecte a importância 
atribuída, no novo 
conceito, às disciplinas 
científicas e técnicas. 
Muda a orientação 
didáctica do curso 
fundamental  
(Grundlehre), que 
procura reduzir ao 
mínimo a presença dos 
elementos de activismo, 
intuicionismo, e 
formalismo herdados da 
didáctica propedêutica 
da Bauhaus. Muda, 
finalmente, o programa 
da secção de design 
industrial, que se 
orienta para o estudo 
e o aprofundamento 
da metodologia da 
criatividade. Aquilo que, 
mais tarde, se chamará 
o ‘conceito Ulm’ e que 
exercerá profunda 
influência sobre todas 
as escolas de design 
industrial do mundo, 
deriva exactamente 
destas mudanças” 
(Tomás Maldonado – 
Design Industrial. Lisboa: 
Edições 70, 1999, p. 75).

18 Idem, Ibidem, p. 72.

19 Daciano da Costa – 
“O Design como Disciplina 
– Ensinar o Projecto" 
[Universidade de Aveiro. 
Lição de Abertura do ano 
lectivo 1997-1998], Design 
e Mal-estar, op. cit., p. 97.

20 “Beneficiando das mais 
avançadas experiências 
pedagógicas no campo do 
ensino artístico, o Curso 
de Formação Artística 
da snba oferece uma 
educação artística de nível 
pré-universitário, visando 
muito especialmente a 
preparação de quadros 
profissionais […]. 
A frequência do cfa 
habilita ao diploma em 
Artes Gráficas e Fotografia; 
Design (equipamento 
e interior)” [Curso de 
Formação Artística. Sociedade 
Nacional de Belas -Artes. 
Lisboa: s.ed. (textos 
policopiados contendo a 
informação respeitante ao 
cfa), s.d., p. 2].

21 Este artigo foi também 
publicado na revista 
Arquitectura, Mar.-Abr. 
1970, n.º 114, pp. 46-47.

22 A nível do ensino 
privado, o iade, fundado 
por António Quadros 
em 1969, desde o início 
que procurou vocacionar 
o seu ensino para a 
disciplina de Design, 
contribuindo desde então 
para a sua afirmação 
enquanto tal, devendo-se 
a esta escola a formação 
de vários profissionais ao 
longo de já três décadas.

23 Design & Circunstância, 
op. cit., p. 117.

24 Daciano da Costa, 
“A Arquitectura, 
o Design e a Barbearia 
do Sr. Gaudêncio” [1995], 
Design e Mal-estar, op. cit., 
p. 82.

25 MEC, Plano Nacional 
de Educação Artística, 
Memória III (Anexo ao n.º 1 
do Capítulo II das Bases do 
Plano Nacional de Educação 
Artística), 25 Jul. 1978.

26 Ibidem.

27 Cf. ibidem.

28 Daciano da Costa, 
“O Design como 
Disciplina – Ensinar o 
Projecto”, art. cit., p. 98.
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Fundação Calouste Gulbenkian, edifício-sede e Museu. 

Planta geral do piso de entrada (Arquitectura, n.º 111. 

Set.-Out. 1969)

Na página ao lado:

Fundação Calouste Gulbenkian, edifício-sede e Museu. 

Vista aérea (Arquitectura, n.º 111. Set.-Out. 1969)

A actividade dominante de Daciano da Costa tem sido  

a do Design de Interiores e Equipamento. Encarando projecto  

e construção com um sentido amplo e integrador que  

relaciona gestos e necessidades de um quotidiano,  

Daciano da Costa constitui referência maior do Design em 

Portugal, cuja história se confunde com a sua própria carreira.

No final dos anos 60 foi convidado a intervir no design e 

na arquitectura de interiores da obra mais emblemática da 

arquitectura moderna portuguesa, a novíssima Sede e Museu 

da Fundação Calouste Gulbenkian. Daciano da Costa  

já tinha prática da grande escala do edifício de  

equipamento, tendo trabalhado como designer com o 

arquitecto António Pardal Monteiro, quer na Reitoria da 

Universidade de Lisboa como na Biblioteca Nacional.  

Essas grandes obras de equipamento público,  

projectadas por Porfírio Pardal Monteiro (1897-1957), 

respondiam à arquitectura da grande monumentalidade, 

na esteira de um espírito clássico de raiz beaux-artiana, que 

se caracterizava por uma composição axialmente hierarquizada 

aplicada a um dimensionamento sumptuoso de que resultava 

uma evidente grandiosidade retórica. E, já aí, o trabalho de 

Daciano da Costa constitui a contribuição mais moderna que, 

sem trair a arquitectura, agencia no espaço interior um conforto 

e uma escala humana que aliam à dignidade clássica uma 

elegância contemporânea.



O projecto da Sede e Museu da Fundação 

Calouste Gulbenkian apresentava um 

desafio inesperado à Arquitectura de 

Interiores de grande escala, porque é 

justamente, creio, na adopção de um 

novo conceito de monumentalidade 

que reside um dos aspectos mais 

inovadores da aposta de modernidade 

contida nesta proposta arquitectónica. 

Para além disso, esta obra reveste-se 

de particular significado, no quadro da 

produção arquitectónica portuguesa, 

pelo carácter inédito do empreendimento 

que reuniu pela primeira vez no país 

um internacional, multidisciplinar 

e qualificado grupo de técnicos, 

especialistas e consultores, e no qual a 

arquitectura dos interiores foi encarada 

com a mesma exigência.

PARA UMA NOVA MONUMENTALIDADE:  

O SIGNIFICADO DA FUNDAÇÃO CALOUSTE 

GULBENKIAN NO PANORAMA DA 

ARQUITECTURA PORTUGUESA   O legado 

generoso de Calouste Gulbenkian  

(1869-1955)1 permitiu uma amplitude 

de obra nunca vista em Portugal e, 

curiosamente, uma tradução formal do 

maior rigor, sem ostentações supérfluas 

ou marcas arrogantes de poder, revelada 

numa imagem de sobriedade e de subtil 

contenção, que acabou por contribuir para 

a definição do conceito de modernidade 

e de prestígio da própria Fundação. 

E, simultaneamente, no quadro da 

produção arquitectónica portuguesa, 

para a afirmação de uma “nova 

monumentalidade”, como vinha sendo 

reclamada no quadro da historiografia do 

Movimento Moderno2.

Com efeito, a “amplitude e a  

complexidade da obra […], senão a  

própria importância da Fundação, 

mobilizaram métodos de trabalho pouco 

comuns entre nós […] conduzindo a um 

trabalho a todos os níveis notável, 

resultado da coesão e bom entendimento 

da equipe”3. Após dois anos de estudos 

aturados, realizados pelo grupo de 

consultores4, que levaram à definição de 

um programa “exaustivo, minucioso e 

exigente”5, foi lançado um concurso por 

convites a três equipas de arquitectos, 

em Abril de 1959. O edifício da Sede e 

Museu da Fundação devia representar 

“uma perpétua homenagem à memória de 

Calouste Gulbenkian, em cujas linhas se 

adivinhassem os traços fundamentais do 

seu carácter, espiritualidade concentrada, 

força criadora e simplicidade de vida”6. 

“O museu, que fora o centro de interesse 

da vida de Gulbenkian, seria o fulcro da 

Fundação”7, articulado com as instalações 

administrativas, com uma biblioteca 

vocacionada para estudos de arte e uma 

série de auditórios, de que se destaca 

um grande auditório, como Lisboa ainda 

nunca tivera, estudado com o rigor e as 

possibilidades técnicas dos novos tempos, 

destinado à realização de concertos, 

espectáculos de ballet e música de 

câmara. O local “foi excelentemente 

escolhido no Parque de Santa Gertrudes 

à Palhavã com uma área de cerca de sete 

hectares arborizados situados no coração 

da cidade de Lisboa”8.

Os três projectos apresentados traduzem, 

com diferente sentido de radicalismo, 

a crise de valores esboçada no período do 

pós-guerra, resultado do questionamento 

do dogmatismo do Estilo Internacional 

e da necessidade de uma aproximação 

humanista pela via organicista,  

permitindo uma permeabilidade de 

influências das diversas tendências e 

revisões operadas no seio do Movimento 

Moderno9. A equipa vencedora reunirá  

um grupo de profissionais da geração  

do pós-Congresso10 (que já tinham 

trabalhado isoladamente em obras 

de extrema qualidade), apostados 

na afirmação de uma arquitectura 

referenciada à pureza dos conceitos 
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Fundação Calouste Gulbenkian, edifício-sede e Museu. Maqueta da proposta de concurso. Alberto Pessoa, Pedro Cid 

e Ruy Jervis d’Athouguia. 1959



seminais do Movimento Moderno: Alberto 

Pessoa (1919-1985), Pedro Cid (1925-1983) e 

Ruy Jervis d'Athouguia (1917-)11.

Escolhendo a zona mais alta e mais a 

norte do parque para a implantação 

do conjunto a construir, os autores 

organizam uma sequência de volumes 

que articulam uma dupla relação: quer 

com a rua a norte, assumindo um claro 

sentido urbano, quer com o jardim a 

sul, conjugando os diversos volumes em 

síntese com a morfologia do terreno. 

A secura da forma, a aparente rigidez da 

articulação dos volumes concebidos em 

franca horizontalidade, a sábia adaptação 

ao terreno, revelam-se na essencialidade 

da proposta. Um aprofundado estudo 

do programa, interpretado com 

racionalidade e claramente sintetizado, 

permitiu desenvolver uma concepção 

apostada numa deliberada economia 

de meios e depuração da expressão 

formal, que conduziu à proposta mais 

inteligente, mais económica, com menor 

área de construção, ocupando apenas 

13% da área do parque12.

Embora desenvolvida como um “objecto 

arquitectónico” assumido, a obra da Sede 

da Fundação atinge uma inteligente 

simbiose entre a monumentalidade 

e a representatividade desejadas e os 

valores da escala humana que serviram 

de módulo à configuração deste espaço 

moderno e civilizado13. A um programa 

extenso e complexo respondeu-se com 

um sistema distributivo simples e eficaz, 

traduzido espacialmente numa articulação 

fluida e de hierarquização bem legível. 

Os volumes, secos e racionais, subtilmente 

aderentes ao terreno através de 

embasamentos reentrantes, que chegam 

a tornar o edifício como que suspenso 

na natureza, são submetidos a uma 

dominante horizontal e a uma disciplinada 

articulação, revelando a filosofia de 

contenção adoptada que se manifesta na 

cuidadosa integração da massa construída 

no sítio, no parque envolvente projectado 

por Gonçalo Ribeiro Telles e António 

Viana Barreto. Na simplicidade revelada 

na escolha e utilização dos materiais 

transparece o respeito pela natureza do 

sítio, e o desejo de criar uma intimidade 

dialogante entre interior e exterior, 

buscando os valores mais secretos, 

escolhendo as mais belas árvores como 

referências projectuais potenciadoras 

do diálogo com o preexistente e à volta 

delas trabalhando na procura de um 

entendimento sensível com o contexto, 

de-uma conciliação entre o artificial  

e o natural.

A serenidade poética atingida resulta da 

paradoxal conjugação entre a rigidez da 

composição volumétrica e a maleabilidade 

espacial. Uma secreta disciplina, não 

evidente porque portadora do sentido de 

“ordem” suprema, impõe-se, por isso, com 

naturalidade. Valores de transparência e 

opacidade sucedem-se com rigor gráfico. 

A interpenetração espacial desenha 

percursos interiores de prazer: espaços 

diferentemente caracterizados sucedem-se 

tranquilamente, resultado de um sábio 

jogo de planos a diversos níveis que se 

adaptam ao terreno, e que são tratados 

com valores de sombra e luz enquadrando 

as vistas para o exterior.

A solução, muito simples, articula 

basicamente dois corpos dispostos em 

“T”, com entradas diferenciadas mas 

com continuidade através da galeria de 

exposições temporárias. Argutamente 

situada na ligação do corpo do Museu 

com o volume massivo, longamente 

horizontal, tratado laminarmente,  
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da Sede (Administração, serviços e 

auditórios), a-entrada principal assume-se 

como charneira funcional de todo o 

conjunto. A-resolução deste grande hall 

representa um momento de singular 

mestria no domínio da escala e da 

iluminação, que se revela na alternância 

de níveis, de planos cegos e abertos, 

na fluidez controlada dos percursos 

que articulam a sucessão de espaços 

diferenciados.

A grande dimensão dos vãos estruturais 

utilizados – 13,6 metros no edifício da 

Sede e chegando a atingir 18 metros 

no corpo do Museu – permitiu acusar 

expressivamente no exterior os densos 

“cutelos” das vigas que são rematadas por 

longas e horizontais “cintas” assumidas 

na crueza do betão simplesmente 

descofrado, entendido com a mesma 

nobreza dos revestimentos em granito, 

das caixilharias e remates da cobertura 

em bronze. Consequência deliberada da 

modulação estrutural, a expressão formal 

depurada, precisa, essencial, concretiza-se 

igualmente na intransigente disciplina 

do diálogo dos materiais, explorando 

os valores da luz na textura da pedra 

jogando com o betão assumido na sua 

rudeza elementar como uma escultura, 

onde se abrem longos e estreitos panos 

contínuos de vidro bronze.

Aposta de uma obra de equipa, situação 

projectual e disciplinar que parece 

caracterizar os novos tempos, os seus 

autores reconhecerão que “se não 

puderam individualmente fazer obra de 

cada um souberam colaborar na defesa 

dos seus pontos de vista e de uma 

expressão arquitectónica de extrema 

simplicidade, depurada e precisa que 

pudesse constituir a plataforma de 

entendimento entre si: continência 

formal, domínio da escala, articulação 

volumétrica, espacial e estrutural de 

leitura imediata”14.

As qualidades aparentemente paradoxais 

desta obra – sobriedade e carácter, 

discrição e afirmação –, anunciam com 

suprema poesia o caminho da revisão 

amadurecida do Movimento Moderno, pela 

via de um racionalismo radical, silencioso 

e seguro, transformado em brutalismo tão 

sensível quanto essencial que atinge um 

desejado e espiritualizado organicismo.

Obra de princípios racionalistas, adopta 

os cânones do Movimento Moderno, 

sem ruptura, revendo tranquilamente os 

mitos da “Tradição Moderna”, ao sabor 

de uma natural continuidade orgânica, 

traduzindo o lema de Mies van der Rohe, 

“Less is More”, com a fluida organicidade 

das propostas de Frank Lloyd Wright, 

reclamando o valor sereno da natureza, 

do lugar. Lugar, entendido com verdadeiro 

sentido global, dos espaços interiores 

ao-envolvimento paisagístico,  

“numa relação total e íntima entre  

os elementos”15.

"Obra da nossa época, ao mesmo tempo 

funcional e monumental”16, fecha a 

produção arquitectónica dos anos 50 

em Lisboa na fidelidade aos princípios 

do Movimento Moderno, validando a 

sua filosofia. Imagem da Arquitectura 

ao serviço da Comunidade e da Cultura, 

consolida a presença de uma  

“Nova Arquitectura”, propondo um  

“Novo Tempo”, e, por essa via,  

uma outra monumentalidade  

reconciliada com a história, com a 

identidade do lugar,  

com o valor do contexto, com a 

contemporaneidade atemporal.

Obra notável não só da afirmação dos 

caminhos em discussão no final do 

decénio, mas da arquitectura moderna 

46

Hall de entrada (Colóquio, n.º 56. Dez. 1969)



em Portugal, o facto de civilização que 

constitui o seu espaço e o seu uso, 

é certamente a sua mais suprema 

confirmação.

DESIGN E ARQUITECTURA: A AFIRMAÇÃO  

DA ARQUITECTURA DE INTERIORES COMO 

PROJECTO GLOBAL   Neste quadro, foi 

possível a Daciano da Costa desenvolver 

em total coerência um desenho moderno 

apostado na síntese com a Arquitectura, 

em que o projecto de arquitectura de 

interiores surge no contexto global da 

valorização do Design como disciplina 

emergente nos anos 6017 e no momento 

em que se começou a impor em Portugal  

“uma consciência mais clara do papel 

do design e do designer na sociedade”18, 

generalizada a um leque alargado de 

sectores: as indústrias, os projectistas 

ou as instituições, de que a Fundação 

Calouste Gulbenkian constituiu 

um exemplo paradigmático 

e um caso modelar.

Se a obra da Fundação Calouste 

Gulbenkian marcou uma outra situação 

na arquitectura portuguesa, constituiu 

igualmente momento da afirmação 

de um design global transformado 

sociologicamente em facto de civilização, 

criador de uma imagem do prestígio 

moderno, praticado num espaço de 

representação e uso público. Isto é, 

simultaneamente requintado e austero, 

paradoxalmente luxuoso e essencial. 

Demonstrou-se que mesmo nos grandes 

equipamentos públicos era possível 

agenciar um conforto com matriz 

contemporânea, em que os objectos no 

interior reflectiam os mesmos conceitos 

de articulação dos volumes no espaço. 

Como Daciano da Costa justamente 

referiu, os equipamentos criados para a 

Gulbenkian corresponderam a um 

prolongamento da arquitectura19. 

Reinterpretando o velho ideal da “obra 

de arte total”, o projecto de Design 

aproximava-se do projecto  

de Arquitectura num processo de “procura 

das estruturas permanentes”20. Com 

Daciano da Costa a decoração dava lugar 

ao conceito de Arquitectura de Interiores21 

entendida como um desenvolvimento 

orgânico do projecto de Arquitectura, 

como disciplina integradora e valorizadora 

do sentido da própria Arquitectura. 

Adoptando o modo de pensar por sistemas 

modulares, submetidos a uma regra 

métrica e geométrica, potenciava-se  

o uso de componentes repetíveis, numa 

lógica construtiva referenciada à prática 

do design industrial.

Daciano da Costa iniciou os projectos 

e arquitectura de interiores e o 

desenho de equipamentos da Fundação 

Calouste Gulbenkian no final de 1966, 

prolongando a sua acção durante cerca 

de três anos, até à data da inauguração 

em 1969. Pedro Cid tivera oportunidade 

de se aperceber do método e dos 

conceitos do jovem Daciano da Costa 

aquando da realização do Pavilhão de 

Portugal em Bruxelas em 1956. Já nessa 

altura Daciano defendeu corajosamente 

a necessidade de fazer “design em 

contexto”. Isto é, que o desenho dos 

interiores do pavilhão, nomeadamente 

os dispositivos expositivos, deveria 

surgir na sequência da arquitectura, 

ultrapassando assim a atitude 

dominante apostada na resolução do 

projecto da exposição, sem investir 

numa correspondência directa com o 

espaço criado.

Na Fundação, Daciano desenvolve duas 

grandes áreas. A primeira corresponde ao 

vestíbulo, biblioteca e bar, situados por 

baixo das salas de exposição do Museu. 

A segunda corresponde ao piso superior 

do corpo da Sede, onde concebeu os 

serviços de restauração para funcionários 

e Administração. Interviu também  

no Foyer e Bar do Grande Auditório, 

e-desenhou o equipamento dos auditórios 

dois e três.

O Vestíbulo, que articula a entrada 

lateral com a Biblioteca e o Bar e 

estabelece a ligação com o Museu e 

Exposições Temporárias no piso superior, 

constituía uma das zonas de resolução 

potencialmente ingrata com uma 

relação espaço/programa complexa e 

problemática. Tratava-se de uma enorme 

área com baixo pé-direito (chega a ter 

apenas 2,6 metros sob as vigas) que 

reunia funções de passagem e articulação 

de espaços, a que Daciano acrescentou a 

possibilidade de estada, exposição e venda 

de publicações. Para além destes aspectos 

programáticos, uma outra condicionante 

se apresentava determinante: não havia 

qualquer possibilidade de iluminação 

natural ou de contacto com o exterior. 

Não se tratava de uma zona encarada no 

projecto de arquitectura com a nobreza 

da entrada principal, mas de um espaço 

que implicava um tratamento especial 

que ultrapassava claramente o universo 

de intervenção do arquitecto e que 

requeria um especialista. É, pois, com este 

programa difícil, que Daciano realiza uma 

obra a todos os títulos notável.

Tomando precisamente como referência 

a-métrica construtiva, estabelece uma 

modulação de painéis de revestimento 

decorrente do sistema estrutural do edifício, 

que irão funcionar como uma segunda pele 

ao longo do pano de parede que atinge 

cerca de 30 metros lineares.  
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Museu. Vestíbulo principal

1. Planta. Esc. 1:50. Grafite e marcador s/papel vegetal. Desenho final realizado 

por Cristóvão Macara. Jul. 1967

2. Cortes. Esc. 1:50. Grafite e marcador s/papel vegetal. Desenho final realizado 

por Cristóvão Macara

3. Detalhes 5 a 21 (painéis em granito e perfis em aço). Esc. 1:10. Grafite 

s/papel vegetal. Desenho final realizado por Cristóvão Macara. Jul. 1967

4. Detalhe 1 (tecto) e pormenores. Esc. 1:20, 1:10, 1:1. Grafite e marcador 

s/papel vegetal. Desenho final realizado por Jorge Vieira. Jun. 1967

5. Pormenores 1 a 4 (elementos de remate em aço inoxidável). Esc. 1:1. 

Grafite s/papel vegetal. Desenho final realizado por Jorge Vieira. Jul. 1967

1
3

2
4
5



Os painéis são coordenados em sistema, 

como se se tratasse da organização de 

peças de um kit para montagem,  

numa lógica de irrepreensível precisão. 

O-conjunto de desenhos de pormenor 

referentes ao estudo do vestíbulo traduz  

o processo exaustivo de procura de uma 

ordem, estabelecendo as conjugações 

possíveis no quadro desta lógica exigente. 

As vitrinas dispõem-se naturalmente 

a partir desta modulação, fixando-se 

aos elementos de junta e afastadas do 

plano de parede. Os materiais escolhidos, 

blocos de granito claro para os painéis e 

perfis de aço para as alhetas, revelam a 

disponibilidade intelectual que o quadro 

rígido da regra estabelecida pode contudo 

acolher. Se por um lado a utilização do 

granito introduz um sentido clássico de 

nobreza ao espaço que conduz à solenidade 

do Museu, o uso do aço inoxidável revela 

a abertura à modernidade e a um jogo de 

significados entre valores de complexidade 

e contradição22 integrados na racionalidade 

do processo, que reflectem o debate em 

curso na cultura arquitectónica  

ao longo dos anos 60.

Para adequar ao espaço a iluminação 

artificial, arrisca-se uma solução que 

não repete os tectos falsos da galeria de 

exposições temporárias ou do Museu e 

Sede. É criado um ripado constituído por 

elementos de “grelha” em madeira de 

casquinha muito leve e clara, dispostos 

naturalmente sob o mesmo módulo,  

que filtra a luz artificial. O resultado é um 

ambiente surpreendentemente diurno e 

solar, onde praticamente não se sente a 

presença da luz artificial. Pelo contrário,  

é criada uma atmosfera que, apesar 

de fortemente luminosa, é dominada 

por-uma serenidade, para o que  

concorre a conjugação com os  

restantes materiais.

Também o mobiliário desenhado para  

a zona de estadas – com bancos em 

pele azul-turquesa coordenados com 

o jogo entre a humanidade táctil da 

madeira das consolas-secretárias  

e o aço dos remates estruturais –, 

reafirma uma inquietude experimental 

que contamina positivamente o rigor  

e a racionalidade do desenho  

com a inovação mais ousada.

Para este vestíbulo foi ainda estudado 

um puxador. Peça robusta, é concebida 

a partir do entendimento estrutural da 

função que desempenha numa porta  

de folhas em vidro. Por isso, 

é simultaneamente evidente e sólida, 

embora a sua presença não interfira 

deliberadamente na transparência global 

do conjunto. Acabado em madeira, com os 

topos em aço inox, este puxador integra  

o duplo sentido, belo e útil, da peça de 

Design. A sua utilização acabou por se 

generalizar a outras zonas do edifício.

Na Biblioteca e no Bar, espaços associados 

directamente ao grande vestíbulo,  
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Puxadores

Museu. Vestíbulo principal. Puxadores A e B. Esc. 1:2, 1:1. Grafite e marcador s/papel vegetal. 

Desenho final realizado por Carlos Costa. Jan. 1968



a questão do reduzido pé-direito é 

naturalmente ultrapassada pela presença 

dos grandes vãos a toda a largura que 

estabelecem uma ligação franca com 

o jardim e a paisagem envolvente. 

A iluminação natural é moderada, 

quer pelo grande balanço da laje do piso 

superior do Museu quer pela utilização do 

vidro bronze. O tecto falso surge contínuo 

nas lamelas de madeira morrendo à altura 

do lintel dos vãos, realizando assim uma 

perfeita continuidade entre o interior e o 

exterior.

Na Biblioteca, o espaço organiza-se 

segundo duas grandes áreas: a zona de 

leitura, ao longo da frente envidraçada,  

e a zona de atendimento e consulta de 

ficheiros recuada para a área de entrada. 

O retrato de Fernando Pessoa por Almada 

Negreiros foi colocado em zona de 

destaque, na transição das duas áreas, 

articulando a ligação com a área mais 

reservada de leitura de periódicos. Quer 

as estruturas fixas, estantes e consolas, 

como o mobiliário são concebidos à escala 

do espaço, valorizando a horizontalidade 

dominante. A solução de distribuição dos 

leitores em mesas contínuas pressupõe 

uma sábia adaptação ao espaço de uma 

pequena sala de leitura. O desenho das 

mesas de leitura reproduz o princípio 

do sistema estrutural da construção do 

edifício, demonstrando a permeabilidade 

de escalas deste projecto global.  

No mesmo espírito, os balcões de 

atendimento estruturam-se em planos 

laminares que, referenciados a um 

neoplasticismo e à contribuição de 

Mies van der Rohe, prolongam a síntese 

construtiva. Também o uso de diversos 

materiais, madeiras e serralharias 

revela um processo de detalhe inovador 

na conjugação e domínio de várias 

tecnologias. Valorizando-se a unidade do 

espaço, criou-se um ambiente inédito, 

porque simultaneamente  

público e confortável, requintado 

e acolhedor.

O Bar, hoje lamentavelmente alterado,  

foi igualmente pensado como um todo 

coerente, coordenando mobiliário fixo 

e móvel de modo a racionalizar o uso 

do espaço. O conforto dos paramentos 

em madeira escura de sucupira, onde 

disciplinadamente se organizavam as 

pinturas a óleo, contrasta com o fundo 

envidraçado aberto sobre a paisagem do 

jardim. Mesmo neste pequeno espaço 

um cuidado especial é colocado na 

diferenciação de ambientes, usando-se  

o princípio de uma racionalidade 

disciplinadora para introduzir o 

carácter que qualifica o ambiente e 

humaniza os espaços habitualmente 

mais indiferenciados da arquitectura do 

Movimento Moderno.

O piso superior do corpo da Sede 

constituiu seguramente uma área de 

projecto menos problemática, por se 

tratar de um espaço amplo, envidraçado 

nos seus limites e rodeado por terraço. 

Contudo, a sua grande extensão 

requeria a organização de espaços com 

distintos sinais sob pena da criação de 

uma zona massificadamente neutra. 

50

Museu. Biblioteca

1. Ergonomia da zona de recepção. Esc. 1:20. Grafite s/papel vegetal. Desenho final realizado por Jorge Vieira. Dez. 1967

2. Zona de catálogo e zona de espera (Arquitectura, n.º 111. Set.-Out. 1969)

3. Balcão de recepção. Perspectiva. Grafite s/papel vegetal. Jul. 1968
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Deliberadamente, Daciano da Costa 

assumiu a diversidade necessária de 

atmosferas e ambientes a criar: uma 

grande área, a poente, destinada à zona 

de refeições e repouso dos funcionários; 

e, virada a nascente, sobre o edifício e o 

coração do jardim, a área de restaurante 

da Administração e de recepção de 

convidados, um espaço de representação 

por excelência. O rigor metodológico  

está patente mais uma vez na  

modulação austera que organiza o sistema 

e se reflecte na adequação  

dos materiais escolhidos.

Na zona da Administração a madeira 

de pau-santo é usada como matéria 

dignificante de uma elegante sofisticação. 

Os paramentos da sala de refeições 

recriam a regra do sistema, modulado, 

que é requintadamente subvertido com 

a utilização de uma matéria de textura e 

cor inusitadas: veludo de linho “cor chá”. 

Os sofás de pele preta organizam o espaço 

de estar, aliando o conforto a um preciso 

controle de escala onde requinte é rigor 

e economia de meios. Pelo seu desenho e 

qualidade atemporais estes sofás ficaram 

célebres, demonstrando a capacidade 

de autonomia que certos equipamentos 

acabam por adquirir, constituindo uma 

das peças clássicas  

do Design português.

O longo e extenso espaço de convívio 

dos funcionários é organizado de modo 

a diversificar ambientes, dando sentido e 

transformando caracterizadamente um 

open space de vocação indiferenciada. Para 

além da racionalidade estrita aplicada 

ao agenciamento das várias atmosferas 

criadas, um sinal singular surge neste 

ambiente de conforto austero: a parede 

divisória em tijolo refractário usado com o 

poder de uma vibração introduzida como 

uma “pele” de excepção ao conjunto que 

na sua textura vernácula funciona como 

surpreendente contraponto.

O desenho do Foyer do Grande Auditório 

retoma a disciplina estruturante e a 

economia de meios expostas. Um extenso 

balcão de serviço, que se desenvolve ao 

longo da parede forrada a madeira escura, 

é projectado segundo uma estruturação 

modulada e um detalhe construtivo 

decorrentes do princípio de articulação 

laminar dos planos. Do outro lado, ao 

correr do envidraçado, pequenos bancos 

forrados de pele conformam a escala 

e a dimensão horizontal que enfatiza 

requintadamente este espaço.

ARTE E TÉCNICA: IDEIA, MÉTODO E PRÁTICA 

DO DESIGN   A procura da regra que unifica 

e torna evidente o essencial passa por 

um trabalho minucioso, virado não só 

para as questões técnicas mas sobretudo 

para a sua racionalização visível. Busca-se 

a ordem essencial das coisas num 

processo lógico que adapta o programa 

à função e à utilização, ao quadro da 

vida. Disciplina-se o espaço com exigente 

aplicação. Desenvolve-se a noção apurada 
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Restaurante dos funcionários. Maqueta de estudo

Zona da Administração. Estudo de implantação. Esc. 1:50. Grafite s/papel vegetal. Maio 1968



de escala: no desenho de mobiliário, 

no estudo da sua implantação, na 

organização das estruturas permanentes, 

no controle da luz, na conjugação das 

qualidades matéricas, da valoração das 

texturas, cores, densidades,  

espessuras, dos valores sensoriais,  

do tacto ao olhar, do conforto sonoro  

à dimensão aromática.

A Fundação Calouste Gulbenkian 

constitui um caso onde foi possível 

aderir solidariamente à estrutura 

essencial, definida por grandes espaços 

sem elementos portantes intermédios. 

A intervenção de Daciano da Costa 

surge no seio da própria arquitectura 

que é fixada e valorizada, através do 

desenvolvimento da unidade lógica que 

humaniza com rigor o grande espaço 

e devolve escala à clareza estrutural. 

A intervenção e os objectos surgem como 

detalhe da própria arquitectura. Daciano 

da Costa tem a capacidade de dar ordem, 

de encontrar o cânone e de o desenvolver, 

sem contudo se perder a marca da sua 

criação. É neste paradoxo, de um trabalho 

aparentemente neutro que apenas 

parece prolongar com eficácia o que é 

sugerido, que reside o momento supremo 

da criação. Uma criação não objectual, 

porque justamente realizada em contexto. 

Por isso, na concepção destes objectos e 

equipamentos destinados a veicular uma 

imagem de prestígio como se tratava, 

predomina a depuração formal, a gestão 

económica dos recursos, a preocupação 

de constituir sistemas coordenados, o 

bom senso. A procura de regra é, porém, 

pontualmente perturbada com a pequena 

subversão do previsível. Sob o risco do 

espaço indiferenciado, esta subtil inversão 

do sistema, que introduz a liberdade no 

mundo rígido da racionalidade radical, 

apenas confirma a marca de carácter  

de Daciano da Costa e o modo como,  

num quadro classizante, desenvolve, avant 

la lettre, os princípios de um “Design 

Chão”23.

Defendendo o Design como um ponto de 

vista operativo nas actividades artísticas 

e artesanais, Daciano da Costa define-o 

como método e prática racionais do 

processo criativo em que o “Projecto é 

[entendido como] uma actividade de 

pesquisa paciente”. Recusando a invenção 

enquanto tal, o desejado equilíbrio entre 

Arte e Técnica é assegurado por um 

método de trabalho rigoroso, minucioso, 

perseverante, de obsessiva exigência, 

e onde o experimentalismo e a investigação 

alimentam este processo perfeccionista. 

Simulações à escala de maqueta de 

trabalho suportam o estudo exaustivo  

da organização dos espaços com a 

distribuição do mobiliário. Painéis 

simulando os materiais finais revelam 

o trabalho aplicado de coordenação das 

matérias. Finalmente, a organização 

metódica dos desenhos, desde a 

sequência de escalas à evolução 

obsessiva dos pormenores de projecto, 

à lógica coordenada da dimensão das 

folhas, traduz um trabalho rigoroso, 

pacientemente perseverante, de 

implacável exigência, onde todos os 

detalhes são pensados, experimentados e 

testados. Ao que se segue naturalmente 

um atento acompanhamento da obra, 

exigente na execução, no controle dos 

pormenores, no fazer efectivo que 

concorre para o irrepreensível  

resultado final.

Daciano da Costa tem trabalhado a 

ideia e a prática do Design, entre Arte e 

Técnica, entre Produção e Consumo. Para 

ele, “o design é uma metodologia para 

equacionar e resolver problemas, de que 

resulta um produto para satisfação de 

necessidades humanas e para o controlo 

do ambiente; quer esse produto seja uma 

estrutura física e se passe à escala da 

cidade (urbanismo), da casa (arquitectura) 

ou do objecto (design industrial), quer se 

passe ao nível da comunicação gráfica 

(design gráfico)”24. A sua produção 

demonstra justamente a capacidade de 

fazer “design em contexto”, de conceber 

objectos em função de um ambiente e 

da sua relação com o utilizador. Duráveis 

e eternamente modernas, são peças 

que resistem à passagem do tempo e ao 

desfile das modas efémeras. Também o 

modo como são encarados os materiais 

revela a mesma racionalidade e princípio 

de economia de meios. Conforto e função 

sobrepõem-se, sem preconceitos,  

a questões de estilo ou a dogmatismos  

de desenho, com uma lógica dura que 
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integra afectividade e requinte porque 

“há materiais tradicionais com que o 

homem mantém uma relação afectiva 

e também há outros tecnologicamente 

evoluídos que este aceita sem reservas por 

irem ao encontro do seu desejo de viver 

situações novas”25.

Trata-se, afinal, de humilde sabedoria, 

de usar o bom senso com elegância, como 

“um ‘Design Chão’, que vá ao encontro 

das necessidades reais de uso e de fruição, 

que na prática considere a função como 

qualidade intrínseca dos objectos  

e os torne formalmente representativos  

do seu tempo”26.

1 Instituição criada por 

disposição testamentária 

do capitalista Calouste 

Sarkis Gulbenkian. 

A Fundação, criada 

em 1953, só seria 

organizada após a 

morte de Gulbenkian, 

com existência legal 

formalizada no 

Decreto-Lei n.º 40 

690 de 18 de Julho de 

1956. Cf. José-Augusto 

França – A Arte em 

Portugal no Século xx 

(1911-1961). 2.ª Edição. 

Lisboa: Bertrand, 1981 

[1.ª Edição. Lisboa, 1967], 

vol. II, p. 505.

2 Cf. Sert, Léger e 

Giedion – “Nine Points 

on Monumentality” 

[1943], in Joan Ockman, 

Architecture Culture, 

a Documentary Anthology. 

New York: Rizzoli, 1996, 

pp. 29-30.

3 Cf. “Depoimento Arqs. 

Alberto Pessoa, Pedro 

Cid e Ruy Athouguia”, 

Arquitectura. 3.ª Série. 

Lisboa, Set.-Out. 1969, n.º 

111, p. 215.

4 Francisco Keil do 

Amaral (1910-1975), 

juntamente com Carlos 

Ramos (1897-1969), 

foram os arquitectos 

nacionais designados 

pela Fundação para 

formarem equipa 

com o italiano Franco 

Albini (1905-1977), 

responsável pela 

criação e renovação dos 

mais recentes espaços 

museográficos italianos, 

e com o inglês Sir Leslie 

Martin (1908-2000), 

que trabalhara no 

célebre Royal Festival 

Hall (1948-1951). Este 

grupo de consultores 

permanentes 

era coordenado 

superiormente pelo 

Eng. Guimarães Lobato, 

director dos Serviços 

de Projectos e Obras da 

Fundação.

5 Cf. “Depoimento Arqs. 

Alberto Pessoa, Pedro Cid 

e Ruy Athouguia”, art. 

cit., p. 215.

6 “Relatório do Presidente 

da Fundação Calouste 

Gulbenkian” [1961], cit. 

por José-Augusto França 

– Op. cit., p. 516.

7 Idem, Ibidem, p. 508.

8 Idem, Ibidem.

9 A solução da equipa 

de Arménio Losa 

(1908-1988), Formosinho 

Sanchez (1922-) e 

Pádua Ramos (1929-) 

interpretou “a essência 

da própria Fundação” 

como um organismo de 

proporções invulgares, 

aproximando-se de 

uma outra noção de 

“monumentalidade” 

com uma evidente 

marcação urbana: 

a torre dos serviços 

administrativos, elevada 

sobre um corpo de 

franca horizontalidade, 

articulava-se com 

o volume de planta 

circular do Museu 

situado sobre o gaveto 

da Praça de Espanha. 

Defendendo conceitos 

opostos, a proposta 

da equipa de Arnaldo 

Araújo (1925-1984), 

Frederico George 

(1915-1994) e Manuel 

Laginha (1919-1985) 

opta pela ideia de 

estender o conjunto das 

instalações no parque 

dispersando-as ao longo 

do arvoredo através 

de uma construção 

de sentido claramente 

orgânico. Finalmente, 

a solução vencedora, 

subscrita por Alberto 

Pessoa, Pedro Cid e Ruy 

d’Athouguia, construía 

o compromisso entre 

a continuidade dos 

conceitos racionalistas 

e uma aproximação 

à nova corrente 

organicista. Cf. Ana 

Tostões – Os Verdes 

Anos na Arquitectura 

Portuguesa dos Anos 

50 [1995]. Porto: faup 

Publicações, 1997, pp. 

187-191.

10 Referimo-nos ao 

I Congresso Nacional de 

Arquitectura realizado 

em Lisboa, em 1948. 

Pela primeira vez, os 

arquitectos portugueses 

reunidos reivindicam 

a arquitectura do 

Movimento Moderno. 

Cf. Ana Tostões – Op.-cit., 

pp. 33-39.

11 Alberto Pessoa 

realizara o conjunto 

da Avenida Infante 

Santo (1955), Pedro Cid 

o conjunto da Avenida 

dos Estados Unidos 

da América (1955) e o 

Pavilhão de Portugal na 

Exposição Universal de 

Bruxelas (1956-1958) 

e Ruy d’Athouguia o 

Bairro das Estacas 

(1949-1955) e a Escola 

do Bairro de São Miguel 

(1949-1953). Para além 

disso tratava -se de 

autores já distinguidos 

com o Prémio Valmor.

12 A área de construção 

do projecto vencedor 

é de 36 536 metros 

quadrados, contra os 

50 314 metros quadrados 

do projecto da equipa 

de Arménio Losa, 

Formosinho Sanchez 

e Pádua Ramos, ou os 

63 667 metros quadrados 

da equipa de Arnaldo 

Araújo, Frederico George 

e Manuel Laginha, 

correspondendo 

respectivamente a 13%, 

20% e 30% da área de 

ocupação do jardim. 

Cf. Relatório de Apreciação 

dos Três Estudos de 

Ante-projecto da Construção 

da Sede e Museu 

da Fundação Calouste 

Gulbenkian (Lisboa, 

Mar. 1960).

13 Carlos Duarte 

– “A Sede e Museu da 

Fundação Calouste 

Gulbenkian”, Arquitectura, 

n.º-111, p. 211.

14 Cf. “Depoimento Arqs. 

Alberto Pessoa, Pedro Cid 

e Ruy Athouguia”, art. 

cit., p. 215.

15 Cf. “Depoimento 

Arqs. Paisagistas 

Gonçalo Ribeiro Telles e 

António Viana Barreto”, 

Arquitectura, n.º 111, 

p. 217.

16 “Relatório do 

Presidente da Fundação 

Calouste Gulbenkian” 

[1961], cit. por 

José -Augusto França 

– Op. cit., p. 517. 

17 Cf. Ana Tostões e 

João Paulo Martins 

– “A Construção do 

Design em Portugal: 

de 1960 à Revolução de 

Abril de 1974”, Anuário 

do Design. Lisboa: Centro 

Português de Design, 

2000.

18 Maria Helena Souto – 

"O Design Moderno em 

Portugal", Cadernos de 

Design. Jun. 1992, I, 

n.º 2, p. 26.

19 Lourdes Féria – 

“Daciano Costa, um 

Mestre do Design” [1992], 

in Daciano da Costa – 

Design 

e Mal-estar. Lisboa: 

Centro Português de 

Design, 1998, p. 56.

20 Idem, Ibidem, 

p. 57.

21 Foram vários os 

decoradores convidados 

a intervir de acordo 

com o documento 

Fundação Calouste 

Gulbenkian, Sede 

e Museu, Nota Descritiva, 

1969. Embora nessa 

ficha técnica Daciano 

da Costa tenha sido 

integrado no grupo dos 

autores do “projecto 

de mobiliário e 

decoração” e designado 

como “Decorador 

Daciano Costa”, ao 

lado, entre outros, 

de Eduardo Anahory, 

a verdade é que o 

carácter global da sua 

intervenção ultrapassa 

a função estrita da 

decoração, dando -

-lhe um sentido mais 

global de intervenção 

total no espaço no 

quadro do conceito de 

Gesamkunstwerk.

22 Cf. Robert Venturi 

– Complexity and 

Contradiction in 

Architecture [1968]. 

Barcelona: Gustavo Gili, 

1974.

23 Ver “Design Chão 

para Transformar a 

Actualidade” [1993], 

in Daciano da Costa – 

Design e Mal-estar, op. cit., 

pp. 60-62.

24 Cf. “Entrevista, por 

Leandro Paul” [1992], 

Ibidem, p. 49.

25 Cf. “Design Chão 

para Transformar a 

Actualidade” [1993], 

art. cit., pp. 60-62.

26 Ver Jorge Spencer 

e João Paulo Martins, 

“O Ofício e o Método”, 

in Daciano da Costa – 

Design e Mal-estar, op. cit., 

p. 105.
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Carlos Duarte

nasceu em 1926, em Lisboa.  

Diplomou -se em Arquitectura pela 

Escola Superior de Belas-Artes de 

Lisboa, em 1958.

Foi co-autor, com o arquitecto Rafael 

Botelho, do Plano Geral de Urbanização 

de Olivais Sul.

Entre 1968 e 1978 trabalhou nas 

Habitações Económicas – Federação 

de Caixas de Previdência; a partir 

de 1974 Comissão de Equipamentos 

Colectivos da Secretaria de Estado da 

Segurança Social.

Foi professor do Departamento de 

Arquitectura da Escola Superior de 

Belas-Artes de Lisboa e da Faculdade de 

Arquitectura da Universidade Técnica 

de Lisboa (1976-1987). É membro da 

Secção Portuguesa da Associação 

Internacional de Críticos de Arte, tendo 

sido seu presidente de 1978 a 1981. 

Participou da direcção das revistas 

Arquitectura (1957-1975 

e 1979-1984) e Arquitectura Portuguesa 

(1984-1986). Publicou cerca de uma 

centena de artigos de crítica e ensaio 

sobre arquitectura e urbanismo. 

Foi comissário da exposição itinerante 

“Tendências da Arquitectura Portuguesa”.

DESIGN EM 
PORTUGAL
NOS ANOS 60



Em princípios dos anos 60 assiste-se em Portugal  

ao despertar do interesse pelos problemas do desenho 

industrial, até então envolto na designação ambígua de 

esthetique industrielle e área de quase exclusiva e incerta 

actuação de alguns arquitectos e decoradores. Entendido 

por muitos como actividade artística menor, ligada ao fabrico 

de objectos industriais “decorados” pelos estilos das artes 

plásticas da moda, no caso do desenho industrial, ou como 

simples prolongamento dos projectos de arquitectura, no caso 

do desenho de interiores, o Design1 (usando a palavra inglesa 

que seria universalmente adoptada), passou a ser objecto 

de acções individuais, de discussões de grupo e de alguns 

esforços de divulgação junto da opinião pública.

A esta tomada de consciência não foram alheias as mudanças 

que se verificavam na política económica seguida pelo  

Governo da época e cuja expressão mais visível eram os 

Planos de Fomento, então em fase de arranque. Portugal, 

como outros países periféricos da Europa, de escassos 

recursos em matérias-primas, não tinha conhecido a  

Revolução Industrial e, naturalmente, não era por acaso que o 

desenho industrial se tinha consolidado justamente em países 

como a Inglaterra, os Estados Unidos e a Alemanha, que mais 

cedo a tinham vivido. Por outro lado, esta décalage parecia 

constituir uma vantagem, já que nos permitia evitar muitos  

erros que os outros tinham cometido e aprender com a sua 
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experiência. Na nossa situação de 

possuidores de uma indústria com 

tecnologias intermédias, o desenho 

industrial poderia acrescentar uma 

mais -valia importante para a conquista 

de mercados em áreas como o mobiliário, 

a cerâmica, o vidro, em diferentes tipos 

de máquinas e ferramentas, etc. Assim 

tivéssemos a lucidez e a tenacidade 

suficientes para criar condições  

para isso.

Uma das pessoas que mais cedo teve 

consciência dessa situação foi o arquitecto 

Frederico George, formado em Pintura 

e mais tarde em Arquitectura, discípulo 

de António Soares, com quem teve 

uma primeira experiência de Design 

num projecto de uma fábrica. A este 

se seguiriam outros trabalhos menores 

que culminariam, ainda em 1959, nos 

projectos para a Exposição Comemorativa 

do v Centenário do Infante, uma obra 

unanimemente elogiada pelo bom gosto 

e fluidez dos espaços, rigor técnico dos 

equipamentos, grafismo e luminotecnia 

impecáveis. Anos depois viria a realizar 

trabalhos de maior dimensão, como o 

Museu de Marinha e o Planetário, em que 

reafirmaria as mesmas qualidades  

de bom gosto, rigor técnico e saber 

profissional. Em todos eles contou com 

a colaboração de um grupo de jovens 

estudantes, entre eles Daciano da Costa. 

Aliás, talvez a sua maior qualidade fosse 

essa mesma, de mestre e professor, 

actividade que exerceu na Escola António 

Arroio e na Escola Superior de Belas-Artes 

de Lisboa (esbal). Essa acção pedagógica 

prolongava-se no seu atelier da Escola 

Politécnica, lugar habitual de encontro 

de intelectuais, artistas e numerosos 

estudantes de Belas-Artes. Muito 

influenciado pela cultura anglo-saxónica 

e por uma estada que realizara nos Estados 

Unidos, onde conheceu Gropius e Mies van 

der Rohe, tornara-se um fervoroso defensor 

da causa do Design junto de amigos 

e colaboradores, o que fazia num estilo 

low profile, e que era motivo de estímulo 

para aqueles que com ele conviviam.

De resto, esta foi uma época de 

descobertas intelectuais essenciais à 

formação dos que se interessavam 

pela Arquitectura e o Design. Foi um 

tempo de leituras intensas e discussões 

apaixonadas, em que os nomes de Gillo 

Dorfles, Bruno Munari, Tomaz Maldonado 

ou Max Bill eram frequentemente  

citados. Alguém disse, em certa altura, 

“salvemos o mundo com o design”, 

e, para muitos de nós, essa boutade  

era simplesmente… razoável.

Mas, falando de influências, há que 

não esquecer as revistas estrangeiras, 

nomeadamente as italianas Domus, 

Casabella e L’Architettura, onde 

pontificavam Gio Ponti, que mantinha a 

tradição racionalista, Ernesto Rogers,  

que abraçara o neo-liberty e que por  

isso era muito criticado, e Bruno Zevi,  

fiel de Wright e de Aalto, que lá ia 

zurzindo os milaneses.

Entre nós, a revista Arquitectura 

mantinha, desde 1963, uma secção  

regular de Design, dirigida por Manuel 

João Leal, que aí divulgava vasta 

matéria teórica e fornecia informações 

do estrangeiro e do País. Prestava-se 

particular atenção aos congressos do 

icsid (International Council of Societies 

of Industrial Design), que reunia já 

representantes de trinta e dois países, e às 

realizações do coid (Council of Industrial 

Design). Por essa altura as exposições 

do Design Center eram local obrigatório 

de visita para aqueles que rumavam 

a Londres.

Para muitos de nós os aspectos éticos 

e morais da intervenção do designer 

pareciam-nos tão importantes como a 

prática profissional, as relações com 

a indústria e as imposições do mercado.  

No vi Congresso do icsid realizado em 

Londres, Tomaz Maldonado, Presidente 

em exercício, afirmava: “[…] o Congresso 
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espera poder demonstrar que a nossa 

profissão não sobreviverá se não for capaz 

 de contribuir para um futuro à escala 

humana […]”; “não podemos  

simplesmente contentarmo-nos em 

deplorar os horrores que nós todos, 

conscientes ou não, ajudámos a criar: 

superpovoamento, congestão do tráfego, 

poluição da atmosfera e das águas e 

tantos outros perigos que ameaçam a 

nossa saúde física e mental.” E terminava: 

“[…] este Congresso tem a intenção de 

determinar as possibilidades e também os 

limites da nossa contribuição  

profissional.”

Mas para além dos congressos do icsid e 

da informação escrita que nos chegava, 

muitas coisas aconteciam que  

constituíam referências e influências 

importantes: além dos muito admirados 

ingleses havia o Design finlandês com as 

cerâmicas da fábrica Arabia, os vidros de 

Timo Sarpaneva, os tecidos estampados e, 

mais que tudo, as cadeiras de Aalto e, na 

Dinamarca, o mobiliário e as cutelarias de 

Arne Jacobsen, e muitas mais coisas que 

não é possível enumerar; e depois havia 

os italianos, que eram acusados,  

por vezes, vezes de superficialidade 

e stylismo, mas que fascinavam pela 

imaginação, elegância e requinte dos seus 

trabalhos; e era em Itália que se realizava 

a mais famosa mostra da época, a trienal 

de Milão, sempre visitada por muitos 

portugueses.

E em Portugal? Bem, em Portugal as  

coisas mexiam, embora devagar. Sob 

a direcção do engenheiro Magalhães 

Ramalho, o inii (Instituto Nacional 

de Investigação Industrial) criou um 

Núcleo de Arte e Arquitectura Industrial 

que levou a cabo várias iniciativas, 

nomeadamente a da realização em 1965  

de uma Quinzena da Estética Industrial, 

 que teve lugar na fil e em que 

participaram alguns especialistas 

estrangeiros. Saudada pela imprensa  

como um primeiro passo a nível oficial, 

não deixou esta de sublinhar o facto  

de serem Portugal e a Grécia os únicos 

países da Europa que não possuíam  

um organismo vocacionado para  

a produção e melhoria de qualidade  

do Industrial Design.

Pela mesma altura da referida quinzena 

teve lugar no Palácio Foz uma exposição 

de produtos de várias origens, incluindo 

portuguesa, em que se destacavam os 

trabalhos de Miria Câmara Leme (faianças 

da Secla), os vidros de Maria Helena Matos 

(fábrica Irmãos Stephens) e o mobiliário 

de escritório de Daciano da Costa 

(Metalúrgica da Longra).  

A exposição revelava ao público a 

existência de um núcleo apreciável de 

designers que iriam, em acções ulteriores, 

confirmar as suas capacidades, mas 

denunciava também o desinteresse 

da grande maioria dos industriais, 

mais virados para a cópia de modelos 

estrangeiros e repetição ad infinitum das 

mesmas soluções do que para a pesquisa 

e criação de produtos originais.

Já nos anos 70 e com o patrocínio do 

Fundo de Fomento de Exportação e da 

Associação Industrial Portuguesa, tiveram 

lugar na fil duas exposições (em 1971 

e 1973) que dariam a medida do grande 

progresso que se verificara na década  

de 60. Os catálogos dessas exposições 

impressionam pelo número de  

projectistas participantes e pela variedade 

e qualidade de muitos produtos, que 

iam desde o mobiliário e as faianças à 

cristalaria, aos materiais plásticos e ao 

lettering. Pela mesma altura (em 1972),  

teve lugar na Sociedade Nacional de  

Belas-Artes (snba) a expo aica 1972 
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(organizada pela Secção Portuguesa da 

Associação Internacional de Críticos de 

Arte). Nela surgia pela primeira vez um 

sector de Design em que participaram 

Sena da Silva e Daciano da Costa.

Muita gente, animada pelo entusiasmo 

contagiante da dedicação a uma causa, 

tinha contribuído para o êxito destas 

exposições. Citemos alguns.

Falámos acima de Frederico George. Um 

dos seus discípulos foi António Sena da 

Silva, que se diplomou em Arquitectura. 

Mas não se limitou a ser arquitecto. 

Como Victor Palla, que com ele partilhava 

muitos entusiasmos, dedicou-se (e dedica-

se) a imensas actividades que incluíam 

o desenho gráfico, o desenho industrial, 

o-desenho de exposições, a pintura e 

ilustração e a fotografia, uma das suas 

grandes paixões. Foi também professor 

na esbal, na António Arroio, no iade, 

na-Fundação Ricardo do Espírito  

Santo Silva, na snba…

Com António Garcia concebeu as baterias 

e pilhas Autosil (forma, rótulo, grafismo); 

com um grupo de colaboradores projectou 

um conjunto de equipamentos, entre 

os quais um bloco sanitário em poliester 

reforçado; a partir de 1964 dedicou-se à 

construção escolar em colaboração com 

a arquitecta Leonor Oliveira e os dois 

elaboraram o “Projecto Módulo Escolar”, 

um sistema cujos equipamentos se 

caracterizavam por ter componentes 

de montagem rápida e se destinava 

a iniciativas de autoconstrução. Este 

conjunto de elementos normalizados ia 

desde os pavilhões ao mobiliário, que 

poderia ser produzido artesanalmente ou 

em grandes séries pela indústria. Mesas 

e cadeiras, apresentadas em variantes 

diversas, iriam mais tarde ser produzidas 

em grande número, inicialmente em 

madeira de tola, depois, na versão 

da-Longra, em contraplacado de faia  

e perfis de aço.

Em todos estes equipamentos se  

observam as mesmas características de 

simplicidade e facilidade construtiva, 

a-mesma funcionalidade e eficácia e o 

mesmo “bom senso”, uma qualidade  

não desprezível deste versátil  

e brilhante designer.

Falemos agora de António Garcia. 

Tornou -se conhecido do grande público 

por ter projectado em 1969 uma cadeira 

em madeira e pele natural (a famosa 

Osaka). Mas antes disso já tinha uma 

extensa produção no design de mobiliário, 

exposições e equipamentos. Colaborador 

de Sena da Silva, dedicou-se durante 

largos anos ao design industrial e gráfico  

e neste último campo realizou, ao longo 

dos anos 60, um conjunto impressionante 

de trabalhos (logotipos, embalagens, 

rótulos de marcas de cigarros, etc.), 

dedicou-se à decoração e ao desenho 

de exposições e stands e, como se disse, 

ao-desenho de móveis.

Tentaríamos agora, muito sumariamente, 

dar uma ideia da contribuição do 

Arquitecto Conceição Silva ao longo 

dos anos 60. Em complemento da 

sua actividade de arquitecto, cedo se 

dedicou ao design de equipamentos, 

que geralmente integrava nos projectos 

que fazia e que, nos princípios dos anos 

60, incluíam muitos estabelecimentos 

comerciais e um hotel (o Hotel do Mar,  

em Sesimbra, de 1963). Com a  

colaboração de Manuel Rodrigues 

desenvolveu uma actividade notável 

que foi desde o mobiliário até projectos 

de iluminação, candeeiros de jardim e 

apliques, cinzeiros, revestimentos em 

materiais cerâmicos, etc., etc.,  

que prolongavam os seus projectos de 

interiores até ao mais ínfimo pormenor. 

No Café Tofa e na Papelaria Progresso, 

em colaboração com Manuel Rodrigues, 

levou essa preocupação ao nível dos 

expositores, dos suportes de iluminação 

e mesmo ao logotipo, papel de carta, 

envelopes, cartões e até o papel  

e fita de embrulho.

Antes de colaborar com Conceição Silva, 

Manuel Rodrigues trabalhara com Roberto 

Araújo e Tom no Secretariado Nacional de 

Informação (sni) e realizara decorações 

de interiores e artes gráficas, além de 

cenários e figurinos para o Verde Gaio. 

Caso raro entre os designers da época, 

interessou-se pelo vestuário e desenhou 

muitos modelos de moda feminina e 

masculina. Anos depois, já em 1971, 

seria a vez de Eduardo Afonso Dias 

colaborar com Conceição Silva numa 

secção de Equipamento e Design que 

este tinha criado no seu atelier. Antes 

disso tinha trabalhado com Frederico 

George, Sena da Silva e Daciano da 

Costa. Numa fase posterior participaria 

nas empresas Coplano e Uniteam, onde 

exerceria intensa actividade nas áreas de 

desenho industrial, exposições, desenho 

de interiores, desenho gráfico, etc.

Folheando o catálogo da exposição  

de 1973 do inii encontramos numerosos 

trabalhos de Afonso Dias: conjuntos 

de candeeiros de mesa e de parede, 

faqueiros de mesa, jarras para flores, 

cinzeiros. Como em numerosos outros 

trabalhos, também aqui demonstra 

as mesmas qualidades de bom gosto, 

sobriedade, saber profissional e respeito 

pela funcionalidade própria de cada 

objecto, qualidades que certamente terá 

desenvolvido no convívio com  
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Frederico George, Daciano da Costa  

e Sena da Silva.

Outra colaboradora de Conceição Silva 

foi Carmo Valente (desde 1958). Trabalhou 

como designer no sector vidreiro, 

na-Fábrica-Escola Irmãos Stephens, 

na-Fábrica Venini (em Murano), e na 

Crisal. Desenhou mobiliário e diversos 

equipamentos expressamente para obras 

do atelier, entre elas uma espreguiçadeira 

ergonómica, poltrona e mesa de fumo 

em resina de poliester e fibra de vidro, 

que seriam utilizadas no complexo 

Torralta Tróia. Devido à sua dimensão 

e ao papel de total responsabilidade do 

atelier Conceição Silva no projecto, esta 

obra iria mobilizar os esforços do sector 

de Equipamentos e Design na fase final 

da sua actividade, permitindo a produção 

industrial de mobiliário e equipamentos 

em número apreciável.

Além de Carmo Valente, mais duas 

mulheres desenvolveram acção 

continuada e valiosa ao longo dos anos 60: 

Miria Toivola Câmara Leme e Maria 

Helena Matos. A primeira era finlandesa, 

tendo-se formado na Escola Central de 

Arte Industrial de Helsínquia e dividido a 

sua actividade entre o seu país de origem 

e Portugal. No nosso país a sua actividade 

incluiu o desenho de tecidos estampados 

manualmente para a Del e os serviços de 

chá e café que desenhou para a Secla. Em 

todas as suas obras manifestou a mesma 

procura de formas adequadas, de forte 

sentido prático, inspiradas em motivos 

florais nos  

tecidos e de grande elegância 

e sobriedade nas faianças.

Quanto a Maria Helena Matos, escultora 

de formação, tornou-se conhecida como 

designer da Fábrica-Escola Irmãos 

Stephens e da Fábrica de Faianças e 

Porcelanas Sado. Na Stephens projectou 

um serviço de mesa em vidro (Luna), 

e o conjunto Centenário, de um cristal 

lapidado; também para a Sado desenharia 

um serviço de mesa de formas simples e 

funcionais. Dirigiu durante alguns anos 

(1969-1976) o núcleo de Design Industrial 

do inii e aí adquiriu justa fama pela sua 

competência e determinação.

Os limites deste trabalho não nos 

permitem dar notícia do muito que 

aconteceu ao longo dos anos 60 quando 

o Design foi a descoberta e a paixão de 

muita gente.

Mesmo assim seria injusto não lembrar 

alguns daqueles que foram em anos 

anteriores pioneiros do Design ou que 

viriam a dar uma contribuição “à causa”, 

mesmo se tardia. Foi o caso de Tom, 

colaborador do sni e decorador que soube 

apreender o espírito do tempo e mostrou 

espírito inventivo e imaginação no 

trabalho realizado em várias exposições 

a partir de um sistema de ligações em 

madeira que fez para a foc; de Eduardo 

Anahory, arquitecto que não precisou de 

ser formado em escola nenhuma, autor, 

entre outros projectos, do Café Vá-Vá 

onde aplicou os painéis rotulados para 

tectos, em madeira, que eram imagem de 

marca desse café; de José Espinho, homem 

dedicado e delicado, que trabalhou muitos 

anos na Olaio, onde desenhou muitos 

móveis em madeira  

(foi de sua autoria o famoso estirador e 

cadeira alta modelo J. E. que se podia ver 

em todos os ateliers da época); de Rogério 

Ribeiro, que manteve actividade intensa 

e se dedicou à pintura mural, à gravura, 

à-tapeçaria, aos mobiliários e a muitas 

outras artes; de Victor Palla, que praticou 

com brilho o design gráfico e a fotografia; 

e de Sebastião Rodrigues, considerado 
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por todos como o melhor gráfico desta 

época, senão de todas as épocas, e que 

desenvolveu acção inovadora  

neste sector do Design.

Mas a lista não fica por aqui. Lembremos 

apenas, para terminar, os nomes de José 

Aurélio, Espiga Pinto, José Brandão, Gastão 

Cunha, Carlos Rocha, Vítor Manaças, 

Cristóvão Macara, José Daniel Santa-Rita  

e Artur Parrinha.

O quadro que mostrámos dá ideia 

do entusiasmo e confiança no futuro 

das gerações que viveram os anos 60. 

O tempo não confirmaria essa confiança 

e traria desilusões de que na época não 

se suspeitava. Cedo se viria a verificar 

que a colaboração com os empresários 

industriais tardava a concretizar-se e 

era afinal o maior problema a resolver 

(depois do ensino e do apoio do Estado, 

que dera já alguns passos positivos). 

No fundo, tratava-se de um problema de 

profunda raiz cultural e, como alguém 

escreveu, “é-no binómio produção 

e cultura que reside a verdadeira 

natureza do desenho, do industrial design”. 

Isto é, tratava-se de criar um estado 

de espírito onde arte e indústria, unindo 

esforços, fossem factores de progresso 

e civilização.

Daciano da Costa, que sempre mantivera 

uma posição realista e de grande 

bom senso, resumiria anos mais tarde 

(em 1974) da seguinte forma o que pensava 

da posição do designer na sociedade: 

“[…] ao fim e ao cabo, o que é o designer?… 

O designer deve esforçar-se, ao intervir 

na produção e distribuição de bens de 

consumo e equipamento, por melhorar 

os métodos e técnicas de produção e 

adequar a qualidade e preço do produto 

às necessidades autênticas do seu 

uso, procurando melhorar o ambiente, 

o-trabalho e o lazer do seu semelhante. 

Quer dizer, não poderá ser muito mais do 

que isto nem muito menos; é tudo quanto 

se fez até aqui.”2

Estes objectivos pressupunham a 

existência no nosso país de laços de 

colaboração estreita entre designers e 

industriais e, como já se disse,  

a resposta destes últimos era rara  

e inconsequente.

Mas havia excepções e uma delas revelar-

se-ia de grande importância. 

Foi o caso do industrial Fernando Seixas. 

Homem culto e esclarecido, já nos anos 

50 se revelara sensível à participação de 

artistas plásticos nas obras a que esteve 

ligado através dos laboratórios Sanitas. 

Além dos murais que o pintor Luís Dourdil 

realizou para a sede, foi este ainda 

encarregado de um conjunto de trabalhos 

que incluíam prospectos, cartazes 

(uma área onde Kred Kradoffer tinha 

realizado obra inovadora), embalagens 

e muitos trabalhos de Design Gráfico. 

Este tipo de preocupações manter-se-

ia noutras obras da empresa (Cinema 

Império, Café Império) mas só assumiria 

importância decisiva quando, em 

princípios dos anos 60, se toma a decisão 

de fabricar equipamento de escritório, 

através da Metalúrgica da Longra, uma 

metalomecânica entretanto adquirida pela 

Sanitas.

O que distinguia esta iniciativa de 

anteriores tentativas no sector era que 

Fernando Seixas encarava a produção 

como um elo numa estratégia global de 

mercado, um contínuo que englobava 

o produto, o mercado e o consumidor. 

Nessa estratégia o designer assumia um 

papel indispensável, assim ele se soubesse 

integrar na empresa e aceitasse as 

disciplinas inerentes, isto é, fosse capaz de 

abandonar o papel habitual de free lancer 

que actuava de forma independente no 

seu atelier, como era o caso da maioria 

dos profissionais.

Convidado para o lugar, Daciano da Costa 

integrou a Metalúrgica da Longra em 1961 

e aí permaneceu largos anos, trabalhando 

nas várias fases de organização do 

trabalho, produção, comercialização, etc., 

em diálogo permanente com gestores, 

economistas, engenheiros e operários. 

O resultado desse trabalho foram as linhas 

de mobiliário para escritório da Longra, a 

primeira das quais, a famosa Cortez, teve 

um êxito imediato e viria a ser um clássico 

do Design português.

Pode dizer-se que esta experiência foi 

decisiva para arrancar os designers ao 

isolamento do atelier e para demonstrar 

que a sua participação “de dentro” 
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no processo produtivo era indispensável 

e altamente compensadora  

para a indústria.

Fica ainda por abordar a relação entre 

Design e Arquitectura, o modo como ela 

se processava na altura. Ela foi, de uma 

forma geral, difusa e limitada a um núcleo 

reduzido de protagonistas. Poucos foram 

os arquitectos que ao longo dos anos 

60 se aventuraram no Design Industrial 

(ou “de Produtos”, como hoje se diz); 

em compensação, muitos prolongaram 

o projecto dos edifícios no desenho 

dos interiores e alguns fizeram-no com 

criatividade e espírito inovador: para 

além de Conceição Silva, cuja produção 

já percorremos, devemos referir Victor 

Palla, Maurício de Vasconcellos e a 

equipa dos arquitectos Carlos Roxo, 

Carlos Tojal e Manuel Moreira, entre 

outros. O Design Gráfico foi outra área 

em que ocasionalmente os arquitectos 

participaram (o exemplo mais notório foi 

o de Victor Palla).

Houve também outros casos em 

que os profissionais das duas áreas 

se completaram. Um exemplo 

incipiente dessa relação tivera lugar 

quando da construção do Hotel Ritz 

(com arquitectura de Pardal Monteiro). 

A participação de decoradores e designers 

fez-se ali pontualmente, por acréscimo 

em relação ao projecto geral, apesar 

do excelente trabalho desenvolvido 

por alguns designers, como foi o caso 

de Eduardo Anahory e Sena da Silva. 

Ainda nos anos 60, a Sede e Museu da 

Fundação Calouste Gulbenkian seria o 

exemplo de maior sucesso desse tipo de 

colaboração. Mas, no essencial, e para 

lá das amizades (frequentes), tratava-se 

de duas actividades seguindo percursos 

próprios e partindo de situações históricas 

e culturais diferentes: a Arquitectura, 

uma das mais velhas actividades 

do homem, coabitava com o Design, 

uma descoberta recente num país de 

fraca industrialização, onde persistiam 

confusões e complexos corporativos e 

onde, à falta de regras, as fronteiras 

se estabeleciam no dia a dia de acções 

pragmáticas. Enfim, uma situação 

que hábitos de trabalho e uma escola 

comum, e a consciência crescente da 

complementaridade das duas profissões, 

tenderiam a corrigir.

Nos anos já distantes da década de 60, 

a influência da Bauhaus era muito forte 

e a liberdade formal era inseparável da 

funcionalidade, da economia e do respeito 

pelos direitos dos consumidores. Prevalecia 

um certo pudor e contenção que se iria 

perder na década de 80. A verdade é que, 

naquela altura, a Arquitectura e o Design 

eram encarados por muitos como um 

ideal e não como uma profissão.

Éramos jovens e acreditávamos no futuro.
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1 A palavra “design” 

aplica-se a um conjunto 

de áreas de intervenção 

considerável: entre 

outros, há o design 

de interiores, o design 

gráfico, o design de 

exteriores, o design 

urbano e o design 

industrial, ou, como 

hoje se diz, o design de 

produtos. Este último, 

pelas suas repercussões 

na vida económica e 

social de cada país, 

justifica atenção 

particular. É o que 

fazemos no texto que 

se segue.

2 Em Arquitectura, n.º 

29, p. 4.

Notas

Snack-bar Pique-Nique, Lisboa. Victor Palla e Bento de Almeida. 1952
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Analisar o trabalho de Daciano da Costa significa avaliar a 

importância daquele que é, porventura, o mais relevante 

designer português do século xx e, desta forma,  

percorrer a própria fortuna do processo do Design  

em Portugal, das suas origens efectivas à sua  

consolidação e maturidade.

Na verdade, a génese do design contemporâneo em Portugal 

foi extremamente tardia, no quadro de um país eminentemente 

rural, de indústria incipiente, com uma cultura artística 

insuficiente e um ensino académico desactualizado e que não 

poderia, portanto, deixar de ficar à margem da problemática 

da aliança entre as artes e a indústria. De facto, praticamente 

durante toda a primeira metade do século xx, a insuficiência 

industrial do país, as rotinas do ensino académico, da oferta 

e do consumo permaneceram o grande obstáculo a uma 

pesquisa orientada para a génese do Design e,  

por consequência, até as mais modestas tentativas  

de renovação artesanal propostas pelos artistas plásticos pouca  

ou nenhuma receptividade alcançaram1.

Nos anos 50, o Estado Novo salazarista consolidou-se pelas 

ligações às democracias ocidentais, pelo desafogo financeiro, 

pela situação favorável da balança comercial e pela repressão 

da oposição. Apesar do endurecimento do regime, a década 

de 50 trouxe novas perspectivas para o Design em Portugal, 

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

desenvolvimento económico propiciado 

pela abertura do país à actividade 

económica internacional (adesão,  

em 1959, à Associação Europeia de 

Comércio Livre – efta) deixavam antever 

novos estímulos à industrialização. 

Como corolário desta realidade, em 1952  

a revista Arquitectura elogiava o trabalho 

de Fred Kradolfer, Roberto de Araújo, 

Carlos Ribeiro e Tomás de Mello/Tom  

na decoração de montras e na montagem 

de exposições para, logo em seguida, 

criticar o autodidactismo e reclamar  

a necessidade de escolas que preparassem 

tecnicamente os profissionais  

de exposições, pela primeira vez 

denominados “designers”.

Já então o jovem arquitecto Conceição 

Silva (1922-1982) aspirava à integração 

do Design entre as diversas expressões 

artísticas, em sintonia com o fundamento 

teórico dos pioneiros do Movimento 

Moderno europeu e, sobretudo, com  

a teoria e práxis norteadas pelo ideal 

democrático da geração de designers 

escandinavos, norte-americanos  

e italianos emergentes após a Segunda 

Guerra Mundial. À semelhança dos 

arquitectos-designers que então se 

dedicaram à criação de mobiliário 

inovador de qualidade, idealmente 

acessível, Conceição Silva dedicou 

particular atenção ao desenho de 

mobiliário que procurou renovar pela 

valorização plástica integrada e pela 

libertação da estilização historicista ou 

folclórica. Na sua notável Exposição de 

Decoração Moderna (1951) promovida na 

casa Jalco, do decorador João Alcobia,  

a pintura e a escultura (de Júlio Pomar,  

Sá Nogueira, Rocha Correia, Querubim 

Lapa, Jorge Vieira e Vasco da Conceição) 

aliaram-se aos equipamentos e mobiliário 

desenhados numa gramática inovadora, 

algo orgânica, através da qual Conceição 

Silva optava pela reabilitação da noção 

mais tradicional de conforto, à luz de um 

ideal humanista, expressa num interior de 

forte plasticidade (com recusa absoluta do 

historicismo e do folclorismo dominantes 

na oferta comercial) e com largo recurso a 

madeiras, em detrimento de uma vertente  

mais tecnológica orientada para a 

exploração dos novos materiais que, de 

resto, a insuficiência industrial crónica do 

país impossibilitava2.

Estendendo este conceito de ambiente 

global aos espaços comerciais lisboetas, 

Conceição Silva riscou (em colaboração 

com José Daniel Santa-Rita Fernandes) 

a excelente loja Rampa (1956), no 

Chiado, cuja radicalidade inovadora 

da arquitectura e dos equipamentos 

foi valorizada pela própria qualidade 

dos produtos disponíveis, alguns 

especialmente desenhados (entre  

os quais, cerâmicas de Querubim Lapa e  

vidros dos pintores Júlio Pomar,  

Alice Jorge, Sá Nogueira e da jovem 

arquitecta Carmo Valente, executados sob 

sua direcção na Fábrica-Escola Irmãos 

Stephens). Assim se promovia uma nova 

oferta e relação comercial e se exercia 

uma acção não negligenciável de  

educação do gosto do público, 

desenvolvendo, desta forma, a didáctica 

encetada na casa Jalco. Aliás, já desde 

o final da década anterior que a dupla 

de arquitectos Victor Palla (n. 1922) e 

Bento de Almeida (1918-1997) tinha 
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Vidros de Alice Jorge e Júlio Pomar. Prod. Fábrica-Escola 

Irmãos Stephens (Arquitectura, n.º 57-58. Jan.-Fev. 1957)

Loja Rampa, Lisboa. Conceição Silva. 1956



revolucionado os hábitos urbanos e de 

consumo com a abertura do Terminus, 

primeiro snack-bar de Lisboa, ao qual se 

seguiram o Pique-Nique (1952) e o Galeto 

(1966), revelando notório sentido plástico 

e expressivo na decoração, no uso da cor 

e no desenho integral dos equipamentos, 

para o que muito contribuíram  

os novos materiais, como os  

termolaminados.

Nas exposições, a gramática 

arquitectónica e decorativa foi evoluindo, 

em abandono definitivo do historicismo, 

da estilização folclórica e da própria 

estética modernizada proposta pelo 

Secretariado Nacional da Informação, 

Cultura Popular e Turismo (sni), tal como 

sucedeu na moderna representação 

portuguesa (risco e decoração de 

Conceição Silva, Sena da Silva,  

J. D. Santa -Rita e Manuel Rodrigues, com 

colaboração plástica integrada de Almada 

Negreiros, Querubim Lapa e Jorge Vieira) 

enviada à prestigiada Feira Internacional 

de Lausana (1957), promovida pelo 

Fundo de Fomento de Exportação com 

finalidades industriais e comerciais.

Os resultados deste surto industrial 

seriam, porém, melhor explicitados no 

moderno e notável pavilhão português 

que o arquitecto Pedro Cid riscou para 

a Exposição Universal e Internacional de 

Bruxelas (1958). Com comissariado-geral 

do conde de Penha Garcia, e comissariado 

técnico do arquitecto Jorge Segurado e do 

Dr. Mário Neves (este último fundador da 

Feira das Indústrias de Lisboa – fil),  

o espaço da representação portuguesa 

teve as suas secções entregues a uma 

plêiade de artistas plásticos  

(Júlio Resende, Querubim, Menez,  

Branco de Paiva, Barata Feyo, Jorge 

Vieira) e, sobretudo, de decoradores que 

trabalharam em parceria  

(Manuel Lapa/Fernando de Azevedo; Tom/

Marcelo de Morais;  

Manuel Rodrigues/Sebastião Rodrigues; 

Roberto de Araújo/Jorge Matos Chaves,  

e, finalmente, a dupla  

Fred Kradolfer/Frederico George, que 

contou com a colaboração do próprio 

Daciano da Costa), enquanto  

Eduardo Anahory se ocupou do espaço  

do restaurante. Contudo, uma envelhecida 

legitimação histórica e um discurso 

humanista inspiraram a programação 

desta representação, procurando colmatar 

a contradição fundamental entre um 

regime dirigista, colonial e repressivo  

e um incompatível surto económico 
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Planta ao nível do Rossio

Planta da cave

Pavilhão de Portugal na Exposição de Bruxelas (1958). Pedro Cid (Arquitectura, n.º 57-58. Jan.-Fev. 1957)

Snack-bar Pique-Nique, Lisboa. 

Victor Palla e Bento de Almeida. 1952



e desenvolvimentista, científico e cultural 

ligado ao relacionamento externo  

e de inspiração mais liberal3.

Estimulados pelos novos exemplos, 

os próprios decoradores do sni (Manuel 

Rodrigues, Eduardo Anahory, Roberto  

de Araújo) actualizaram a sua linguagem 

em stands de propaganda internacional  

de produtos portugueses enviados pelo 

Fundo de Fomento de Exportação às 

feiras de Hamburgo, Munique e Estocolmo 

(1958), depois remontados (1959) na fil. 

Nesse mesmo ano (1959), a Exposição 

Evocativa das Obras da Rainha D. Leonor, 

realizada no Convento da Madre de Deus 

em Xabregas, notavelmente agenciada por 

Conceição Silva, J. D. Santa-Rita e Raul 

Santiago Pinto, e decorada por Manuel 

Rodrigues, marcou a ultrapassagem  

da estética grandiloquente e ecléctica 

nascida com a Exposição dos Centenários 

de 1940 que presidia habitualmente  

às evocações históricas, a favor de 

um equilíbrio constante entre o poder 

evocativo e a precisão exposicional,  

com recurso às modernas propostas da 

museografia italiana.

Este processo empírico do Design era, 

contudo, prejudicado pelo autismo dos 

empresários industriais, o que se traduzia 

numa insuficiência da oferta. Assim se 

compreende que arquitectos como  

Nuno Teotónio Pereira e Bartolomeu Costa 

Cabral desenhassem expressamente,  

com alguns colaboradores, equipamentos, 

lettering e numbering originais para o 

luxuoso Bloco das Águas Livres (1953 -

1959) nas Amoreiras, manifestando um 

acerto moderno, unidade e funcionalidade 

na resolução de necessidades práticas, 

que, em obras de prestígio como o Hotel 

Ritz (Lisboa, 1959) foram preteridos por 

estilizações de estilos defuntos ou por 

propostas desarticuladas de uma miríade 

de arquitectos, decoradores, pintores 

e escultores.

A estruturação destas iniciativas  

dispersas, tanto ao nível prático como 

teórico, numa sedimentação do conceito 

de design e do papel do designer, deveu-se 

à importante acção desenvolvida pelo 

pintor e arquitecto Frederico George 

(1915-1994): uma viagem de estudo aos 

eua (1952) possibilitou-lhe o contacto 

directo com a metodologia do ensino 

da Arquitectura nas universidades 

americanas e, sobretudo, com 

personalidades como Walter Gropius 

e Mies van der Rohe, despertando-o 

para a importância do Design e da sua 

vocação abrangente e globalizante, 

à luz dos fundamentos da teoria e 

prática bauhausiana4. Na Escola António 

Arroio (onde leccionava Arquitectura 

de Interiores, Desenho de Mobiliário 

e Tecnologias de Pintura Decorativa), 

Frederico George realizou, em 1952-

1954, a primeira experiência de ensino 

de Design no nosso país, prosseguindo-a 

depois na Escola Superior de Belas-Artes 

de Lisboa (esbal), onde ingressou como 

assistente (1957), e ampliando-a pela 

prática profissional e pelo convívio no 

seu atelier com colaboradores e alunos, 

(nomeadamente Daciano Monteiro da 

Costa e António Sena da Silva).  

Da conjugação destes esforços nasceu  

a primeira geração, de facto, 

de designers em Portugal.

Pioneiro do Design no nosso país,  

Frederico George praticou-o 

exemplarmente, com a colaboração 

de Daciano da Costa, nos projectos  

(1958-1959) para a Exposição Comemorativa 

do v Centenário do Infante D. Henrique, 

inaugurada em 1960, ultrapassando a 

renovação proposta por Conceição Silva  

na exposição da Madre de Deus e 

assinalando um rigor projectual sem 
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precedentes no desenho dos espaços e 

equipamentos a que mais tarde,  

no novo hangar de exposições (1962-1964) 

do Museu de Marinha, daria expressão 

perene.

Se bem que as insuficiências industriais 

do país prosseguissem ao longo das 

décadas de 60 e 70, numa continuidade 

de hábitos de produção e consumo 

rotineiros, o Design foi oficialmente 

reconhecido como disciplina e 

instrumento fundamental para suprir 

aquelas carências. Ao nível privado, um 

exemplo decisivo (no qual Daciano da 

Costa desempenharia papel  

determinante) adveio da iniciativa do 

industrial Fernando Seixas (n. 1918),  

homem esclarecido, bibliófilo e 

coleccionador de arte que, no início dos 

anos 60, reorientou a actividade da  

mit/Metalúrgica da Longra da produção 

de mobiliário tubular para hospitais 

(produção essa então em crise, pois os  

limites da encomenda para equipamento  

dos novos hospitais se haviam esgotado)  

para o fabrico de mobiliário de escritório,  

aliado a uma atitude inovadora que  

visava a satisfação racional das 

previamente estudadas necessidades 

do consumidor.

Iniciava-se assim uma inovadora 

estratégia de marketing (relacionando 

dinamicamente o produtor, o mercado  

e o consumidor), à qual era indispensável 

o designer que, integrado numa equipa, 

interviria nas diversas fases do fabrico 

de um produto de série, desde a sua 

criação ao aspecto final, determinando-

lhe as qualidades formais. Esta política 

pioneira de industrial design iniciada pela 

Longra opunha-se à esthétique industrielle 

de raiz francesa, que se traduzia pela 

aplicação no âmbito industrial dos estilos 

inventados pelas artes plásticas, e,  

por outro lado, estava muito para além do 

styling de raiz norte-americana, entendido 

como mera intervenção no aspecto final 

de um produto, alheia às características 

de utilização e às estruturas básicas de 

concepção e produção.

À luz do impulso funcionalista e racional 

de matriz bauhausiana que Frederico 

George despertou nos seus discípulos, 
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Exposição Henriquina, Lisboa. Atelier Frederico George. 1960

Stand Metalúrgica da Longra, Feira Internacional de Lisboa. Mobiliário para escritório anterior à colaboração de Daciano da Costa. 

1959



onde o “belo” e o “útil” surgiam como 

sinónimos e o styling era absolutamente 

desconsiderado, desenvolveu-se na 

Longra aquela que foi, porventura, a mais 

significativa e continuada experiência de 

industrial design em Portugal. Fernando 

Seixas começou por convidar Frederico 

George para elaborar o projecto de 

remodelação da empresa e contou com 

os serviços especializados do Instituto 

Nacional de Investigação Industrial (inii) 

para a reorganização do sector produtivo. 

O convite feito por Fernando Seixas a 

Daciano da Costa (que fora, juntamente 

com Frederico George, autor do mobiliário 

e equipamentos do projecto da residência 

particular do industrial, da autoria 

do arquitecto Chorão Ramalho) para 

trabalhar na Longra culminou, em 1962, 

na criação de um Gabinete de Estética 

Industrial na empresa. Esta iniciativa 

permitiu a adopção de novos métodos de 

trabalho e a reestruturação dos sistemas 

comerciais, numa ultrapassagem do 

período artesanal que a acção de Daciano 

da Costa tornou decisiva, através da 

especialização da produção em linhas de 

mobiliário de série por ele concebidas. 

Esta longa colaboração, justificada pela 

resposta à importância crescente e 

decisiva do sector terciário, iniciou-se 

com a bem-sucedida linha de móveis 

de assento Prestígio (1962) – cadeiras de 

estrutura metálica estofadas a tecido, 

espuma de latex ou napa – e prolongou-se 

na linha de mobiliário de trabalho Cortez 

(1962), sedimentando o Design como 

disciplina autónoma e instrumento 

fundamental do processo industrial.

Daciano Monteiro da Costa (n. 1930) 

estudou na Escola de Artes Decorativas 

António Arroio (1943-1948) onde foi 

professor (1953-1957), praticou no atelier 

de Frederico George (1947-1959), diplomou-

se em Pintura na esbal (1961) e abriu 

atelier próprio em 1959, onde desenvolveu 

intensa actividade de design de interiores 

e equipamento, industrial  

e de exposições. Ao conceber os interiores 

e equipamentos do edifício da Reitoria da 

Universidade de Lisboa (1960-1961),  

da Aula Magna ao gabinete do reitor, 

revelou de imediato uma pesquisa 

orientada por valores de racionalidade  

e funcionalidade atenta ao exemplo 

dos pioneiros do design moderno, 

particularmente evidente no desenho  

de mobiliário. O acompanhamento  

da execução deste mobiliário, pelas casas 

Olaio e Sousa Braga, respectivamente, 

permitiu-lhe o entendimento da tradição 

oficinal como garante da identidade  

de um produto, mesmo se  

produzido em série.

Estas qualidades revelaram-se 

exemplarmente na sensacional linha 

Cortez de mobiliário de escritório, 

desenhada em 1962 e produzida 

pela Longra a partir do ano seguinte 

(constituída por mesas de dactilografia, 

secretárias, cadeiras e estantes-arquivo, 

em chapa metálica quinada, estampada 

e pintada). Verdadeiro clássico do 

Design nacional, totalmente inovador 

no panorama industrial, comercial e do 

consumo, o sucesso sem precedentes 

desta linha, prolongado por cerca de 

três décadas5 e gerador, até, de plagiatos 
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Cadeira Prestígio. Daciano da Costa. 

Prod. Metalúrgica da Longra. 1962

Reitoria da Universidade de Lisboa, sala de pequenos banquetes. Cadeiras. Daciano da Costa. 

Prod. Móveis Sousa Braga. 1960-1961



coevos, justificou a criação continuada e 

ampliada de novas linhas de mobiliário 

metálico, igualmente desenhadas por 

Daciano da Costa: a linha Dfi (1971), 

de mobiliário de escritório em chapa de 

aço macio, com secretárias de trabalho 

de diversos modelos, mesas de reunião, de 

máquina de escrever e de telefone, todas 

com pés tubulares, arquivo classificador, 

armário, painel-biombo, cesto para 

papéis, cinzeiro e até linha gráfica, tudo 

desenhado em colaboração com Cristóvão 

Macara e Carlos Costa; a linha de cadeiras 

de braços simples e com plaqueta para 

escrita lnec/cb (1971), com estrutura 

em aço macio; a notável linha lnec/pa 

Quadratura (1971), constituída por mesa 

de bar, em varão de aço, com tampo 

circular em vidro e cadeirão em varão 

de aço estofado a pele, outro clássico de 

uma atemporalidade bauhausiana; sem 

esquecer, ainda, a linha Mitnova (1975). 

A associação de Daciano da Costa com 

a Longra traduziu-se também no design 

de outros equipamentos, como cadeiras 

metálicas estofadas de série para plateias 

de teatros e cinemas (em substituição 

dos velhos modelos em madeira em cuja 

construção se especializara, 

desde os anos 40, a casa Olaio), 

com as quais foram equipados o 

Teatro Villaret (1965), o cineteatro do 

Casino do Estoril (1967), os auditórios 

da Fundação Calouste Gulbenkian (1969) 

e o Cinema Castil (1972).

No seu atelier, Daciano da Costa desenhou 

(em conjunto com os designers José 

Brandão, José Santa Bárbara e Cristóvão 

Macara) outro tipo de objectos, como 

o trem de louça em aço esmaltado 

Dona (1965), produzido pela Metalúrgica 

Duarte Ferreira; o faqueiro Osaka (1967), 

produzido pela Chromolit; um serviço 

de mesa em porcelana (1970) que foi 

1.º prémio do Concurso de Design spal;  

os protótipos das torneiras Euroliva (1976); 

e ainda mobiliário em madeira (cadeira 

Barclays e cadeira Alvor, desenhadas 

para o Hotel Alvor Praia, 1966-1968; 

linha de mobiliário doméstico Habitat 

70 e cadeira Palace, esta concebida para 

o Hotel Madeira Palácio, 1970-1971), de 

vários modelos, produzido por Móveis 

Sousa Braga e Olaio. O rigor projectual, 

a racionalidade e a sobriedade são 

características comuns destes objectos, 

que Daciano da Costa procurou 

transmitir através da actividade teórica e 

pedagógica que desenvolveu, esta última 

prosseguida (gorada que foi por motivos 

políticos a sua indigitação, em 1961, para 

assistente da esbal) através de um curso 

de “Design Básico” promovido (a partir 

de 1962) no seu próprio atelier, com a 

participação dos professores Frederico 

George, Roberto de Araújo (1908-1969) 

e Lagoa Henriques (n. 1923)6 e apoio 

material do industrial Fernando Seixas 

e da Longra. Esta actividade pedagógica 

de design foi continuada por Daciano da 

Costa no Curso de Formação Artística 

promovido na Sociedade Nacional de 

Belas-Artes (snba) (a partir de 1967), 

onde leccionou juntamente com, entre 

outros, o Doutor José-Augusto França, o 

engenheiro Santos Simões, o arquitecto 

Manuel Tainha e o arquitecto-designer 

Sena da Silva. Posteriormente, Daciano 

da Costa foi assistente convidado (1977-

1986) do Departamento de Arquitectura 

da esbal, professor auxiliar convidado 

(1986-1991) da Faculdade de Arquitectura 

da Universidade Técnica de Lisboa/utl, 

depois professor associado convidado 

(1991-1992) do curso de Arquitectura e, 

finalmente, professor associado convidado 
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da Secção de Design do Departamento de 

Arquitectura (1992-1998), elaborando e 

implementando o Plano de Estudos e os 

Programas das Disciplinas Implicadas 

no Design, para a licenciatura em 

Arquitectura de Design de Produtos. 

Como corolário desta actividade 

pedagógica, desde 1998 que Daciano da 

Costa é professor catedrático convidado 

do Departamento de Arte e Design da 

Faculdade de Arquitectura da utl e foi, 

em 1990-1991, professor visitante no 

mestrado em Design do Instituto de 

Design da Universidade do Porto (idup).

Antes, porém, do reconhecimento 

pedagógico oficial do Design como 

disciplina, foram fulcrais neste processo 

de emergência e consolidação do Design 

português a prática teórica e pedagógica 

desenvolvida por A. Sena da Silva  

(n. 1926), arquitecto e designer de 

actividade plurifacetada, bem como o 

contributo prático dos designers António 

Garcia (n. 1925), Cruz de Carvalho 

(n. 1930), Eduardo Afonso Dias (n. 

1938), Miria Toivola (Câmara Leme) (n. 

1933), Maria Helena Matos (n. 1924) e 

Carmo Valente (n. 1930), com actividade 

variada, do design de exposições, 

interiores e equipamentos, ao design 

gráfico e ao design de vidros, cristais, 

têxteis, cerâmicas, cutelaria, candeeiros 

e electrodomésticos. Sob o estímulo 

destes designers, decoradores como José 

Espinho (1917-1973), Tom (1906-1994) e 

Eduardo Anahory foram evoluindo para o 

campo projectual específico do design de 

interiores e de equipamentos. A própria 

incursão dos artistas plásticos de gerações 

mais recentes no âmbito do Design 

permitiu, aliás, realizações de grande 

importância, assinalando-se o contributo 

de escultores e pintores como José Aurélio 

(n. 1938), Fernando Conduto (n. 1937),  

José Santa Bárbara (n. 1936),  

Rogério Ribeiro (n. 1930), Eduardo Nery 

(n. 1938) e Espiga Pinto (n. 1940).

Paralelamente, Conceição Silva 

desenvolveu no seu atelier um trabalho 

de equipa pluridisciplinar sustentado por 

uma atitude essencialmente empresarial, 

adquirindo progressivamente uma 

consciência programática e continuada 

de designer especializada, sobretudo, pela 

concepção integral dos espaços pedidos 

para satisfação da encomenda comercial 

(Papelaria Progresso, 1956; café/loja Tofa, 

1961) e, sobretudo, do boom da encomenda 

turística, este grandemente responsável 

pela expansão do design português  

(Hotel do Mar, 1963, primeiro hotel 

integralmente desenhado; Hotel da Balaia, 

1967, com equipamentos desenhados  

em colaboração com Carmo Valente  

e Carlos Calvet), num processo  

comum ao do seu colaborador  

Manuel Rodrigues (1924-1965) que, 

naquelas empresas comerciais,  

anunciou e procedeu à elaboração de 

um verdadeiro conceito de imagem 

corporativa7.

Designer confirmado, Daciano da Costa 

assinou o inovador design de interiores e 

de equipamento do Teatro Villaret 

(1964-1965), de notável unidade conceptual: 

o foyer e o bar respectivo foram tratados 

como um espaço aberto e transparente, 

numa paleta de negro, branco e vermelho,  

que um jogo de guardas cromadas, 

banquetas cúbicas e tapetes circulares 

modulava suavemente; a sala 

proporcionava uma sensação inusitada  

de conforto, com paredes revestidas a 

painéis de tola, tecto com um jogo de 

módulos quadrangulares em gesso que 

proporcionavam iluminação indirecta  
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(que se repetiam nos lados do proscénio), 

piso alcatifado e a plateia com 

inovadoras cadeiras metálicas estofadas 

expressamente desenhadas. O trabalho 

de Daciano da Costa prosseguiu na 

filial lisboeta, na Avenida da República, 

do Banco do Alentejo (1966-1967), 

recentemente destruída, logo considerada 

o melhor interior bancário no país, 

onde recorreu a idêntica sobriedade de 

materiais (madeira de freixo nas paredes, 

mármore e alcatifa de lã nos pavimentos, 

aglomerado de cortiça nos tectos, aço 

inox e madeira de jacarandá nos balcões, 

caixas e guardas da escada) e equipou com 

poltronas originais (providas de receptáculos 

de impressos, braço-escrivaninha  

e cinzeiro) e mobiliário de série da Longra.

Nesse mesmo ano, decidindo dotar 

o mercado nacional de uma linha 

de mobiliário estofado para salas de 

convívio e recepção, a fim de servir 

simultaneamente a indústria hoteleira, 

os escritórios e as habitações, a Longra 

obteve o licenciamento de modelos da 

fábrica francesa Airborne (que dominava 

a tecnologia dos estofos), entre os quais 

a célebre linha de mobiliário de assento 

Djin, da autoria do designer Olivier 

Mourgue. A experiência revelou-se 

decisiva no apuro tecnológico da Longra e 

fundamental para a produção de cadeiras 

de escritório, sendo a mesma tecnologia 

utilizada na cadeira de cinema  

Orquídea/Castil (1971-1972), generosamente 

estofada e revestida a jersey elástico. 

Decidindo a divulgação daqueles 

produtos, a Longra promoveu em 1967 

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 tecto 

foram suspensas centenas de lâminas 

de alumínio, de efeito espectacular, e 

nas paredes, inteiramente forradas a 

tecido negro, destacavam-se biombos 

com fotogramas de Tomás de Figueiredo. 

Igualmente em 1967 era inaugurado o 

Hotel Alvor Praia: José Espinho e António 

Garcia decoraram o vestíbulo, os quartos, 

o bar e a entrada  

do restaurante; Eduardo Medeiros e Paulo 

Guilherme, os salões e a escada principal; 

e Daciano da Costa, com a colaboração de 

Eduardo Afonso Dias, o grill-boîte 

e o coffee-shop da piscina, este último 

certamente o espaço mais acertado e 

unitário do conjunto, com suas paredes 

em casquinha com listas de cores vivas, 

pavimento de pinho, tecto em aglomerado 

de cortiça e notável mobiliário em 

madeira lacada, de formas depuradas 

e funcionais. Em 1966-1967, as duplas 

José Espinho/António Garcia e Daciano 

da Costa/Eduardo Afonso Dias, seriam 

as autoras do design de interiores e 

equipamentos do novo Casino do Estoril. 

Daciano da Costa tratou da boîte, onde 

voltou a utilizar madeiras lacadas nas 

paredes e tecto, alcatifa no pavimento e 

singulares discos de alumínio suspensos 

que se harmonizavam com a forma 

semicircular das cadeiras estofadas, 

bem como do cineteatro, em cujo tecto 

utilizou elementos circulares de reflexão 

acústica e iluminação, em gesso moldado, 

e na plateia cadeiras de série de estrutura 

metálica estofada. Por fim, para o grande 

salão-restaurante, Daciano da Costa 

desenhou um tecto espectacular de 

três sancas circulares sobrepostas, com 

projectores metálicos de iluminação, 

paredes percorridas por réguas 

verticais, pavimento alcatifado, 

e despojadas cadeiras em madeira, 

com e sem braços, estofadas.

O notável edifício da Fundação Calouste 

Gulbenkian (1966-1969), riscado pelos 

arquitectos Alberto Pessoa, Pedro Cid 

e Ruy d’Athouguia, teria design de 

interiores e de mobiliário a cargo de 

uma vasta equipa em que se destacaram 

José Sommer Ribeiro, Fernando Libório, 

Eduardo Anahory, Rogério Ribeiro  

e Vítor Manaças, este último autor 

de uma notável sala Arte Nova (hoje 

lamentavelmente destruída), reunindo o 

magnífico acervo Lalique, desenhada em 

D A C I A N O  D A  C O S T A  D E S I G N E R 71
DACIANO DA COSTA
E OS PERCURSOS DO DESIGN PORTUGUÊS

Exposição Metalúrgica da Longra/Airborne.  

Daciano da Costa. 1967

Cinema Castil, Lisboa. Cadeira de plateia Orquídea 

(1971-1972). Eduardo Afonso Dias/Atelier Conceição Silva.  

Daciano da Costa. Prod. Metalúrgica da Longra. 1968-1972



acertado Art Nouveau Revival. O trabalho 

que aí desenvolveram foi notável, de uma 

grande unidade nas cores, revestimentos  

e equipamentos, contribuindo fortemente 

para a integração das obras de arte e 

conseguindo uma grande variedade 

de soluções sempre sob critérios 

fundamentais de descrição e sobriedade. 

Integrado na equipa da casa como 

projectista independente (o que lhe 

proporcionou liberdade, protagonismo  

e capacidade de intervenção diferentes), 

Daciano da Costa tratou do vestíbulo, 

do refeitório, do bar e da biblioteca, 

criando verdadeiros clássicos do design 

de interiores. O mobiliário dos primeiros, 

simples e funcional, em madeira clara 

envernizada, era igualmente versátil, 

permitindo uma multiplicidade de 

combinações. Na biblioteca as poltronas 

cúbicas estofadas a pele natural e os 

cadeirões de braços, de formas 

igualmente simples, conjugavam-se 

perfeitamente com as estantes e mesas 

em madeiras claras e com os ficheiros 

longitudinais de frentes metálicas, 

desenvolvendo, a uma escala mais 

intimista e arrojada, a proposta oficial 

coeva, também de sua autoria, do  

desenho dos interiores da sala dos 

ficheiros, da sala de leitura geral e do bar 

(recentemente desprovido do seu 

funcional balcão de singulares bancos 

altos metálicos) da Biblioteca Nacional 

de Lisboa (1965-1968). Sóbrios seriam 

igualmente os interiores do Pavilhão de 

Portugal na Exposição Internacional  

de Osaka (1970), projecto de arquitectura 

efémera de Frederico George onde  

Daciano da Costa colaborou com António 

Garcia: as ortogonais predominavam, num 

espaço modulado por cubos e painéis 

verticais com fotografias, pontuado por 

zonas de luz, numa acertada proposta 

formal que assinalou, paradoxalmente,  

a última grande representação 

internacional do moribundo Estado Novo8.

Em todos estes trabalhos, Daciano da 

Costa assumiu-se, fundamentalmente, 

como um “desenhador de objectos” (e 

que são os seus complexos tectos senão 

grandes objectos caracterizadores dos 

espaços?) – na medida em que os concebe 

em função de um ambiente e da sua 

relação com o utilizador, autonomizando-

os para além da produção em série e 

do consumo anónimo –, tendo sempre 

subjacente uma ideia de “Design em 

contexto”, na procura das afinidades 

estruturais ou formais entre os objectos 

e a arquitectura, bem como, no caso dos 

seus projectos para a indústria, na atenção 

ao contexto técnico, cultural e social dos 

produtores e dos consumidores9.

Noutro diapasão, subvertendo os códigos

 da Arquitectura e do Design, o arquitecto 

Tomás Taveira (n. 1938) riscou a excelente

Loja Valentim de Carvalho (1969) em 

Cascais – com colaboração plástica e 

poética de Sá Nogueira, Espiga Pinto e 

Herberto Helder –, protestando contra as 

teorias funcionalistas e reclamando uma 

poética Pop centrada na comunicação, 

contrastante com a globalidade da 

Arquitectura e do Design (de interiores, 

gráfico e de equipamentos) então 

praticados, numa revisão inédita das 

fronteiras do Design e dos limites 

convencionais das disciplinas artísticas, 

anunciadora de novos percursos10. 

Associação duradoura neste domínio  

foi a dos arquitectos Carlos Tojal 

(n. 1929) -Manuel Moreira (n. 1933)-Carlos 

Roxo (n. 1935), o “Trio Maravilhas”, autores 

de sofisticados espaços comerciais 

lisboetas (Betesga, 1970; Traje, 1971), 

de grande fluidez espacial e provocantes 

superfícies curvas, intensamente 

cromáticos e gráficos, assimiláveis a uma 

estética Pop, também detectável nos 

interiores space age (Banco Pinto & Sotto 

Mayor, 1973) do arquitecto e designer 

Paulo Guilherme d’Eça Leal (n. 1932).

A receptividade dos poderes públicos ao 

Design firmou-se quando, por iniciativa  

do engenheiro Magalhães Ramalho, 

foi criado no inii o Núcleo de Arte 

e Arquitectura Industrial (1960), 

especificamente vocacionado para a 
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pesquisa, fomento e divulgação junto 

dos industriais da então ainda chamada 

estética industrial. Apresentado na Feira 

Internacional de Lisboa (1962), o Núcleo 

promoveu a 1.ª Quinzena de Estética 

Industrial (1965), realizando conferências 

sobre industrial design (pelos designers 

europeus Henri Vienot, Madini Moretti, 

J. Noel White, H. O. Gumerus Sergio Asti 

e Xavier Auer), uma exposição (colocando 

em confronto produtos finlandeses, 

franceses, ingleses e italianos com as 

qualificadas propostas de Daciano da 

Costa, Miria Toivola e Maria Helena  

Matos, entre outros) e cursos de Design  

(1966), leccionados por Sergio Asti 

e Xavier Auer. A acção do Núcleo 

distinguiu-se com a direcção de Maria 

Helena Matos (1969-1976), reunindo um 

corpo de assistentes como os escultores 

e designers José Santa Bárbara e Eduardo 

Sérgio (n. 1937), e as designers Alda Rosa 

(n. 1936), Cristina Reis (n. 1945),  

Conceição Espinho (n. 1946), Margarida 

d’Orey (n. 1947) e Regina Andrade 

(n. 1952), numa unidade de prossecução 

de objectivos anunciadora da Associação 

Portuguesa de Designers, constituída em 

1976, e da qual o próprio Daciano da 

Costa seria membro fundador.

Se a 1.ª Exposição de Design Português 

(1971), promovida pelo Núcleo e pela 

Interforma, manifestou a crença nas 

possibilidades industriais e na utopia 

das formas e objectos racionalmente 

concebidos como meio de transformação 

da sociedade e do mundo, já a 

2.ª Exposição do Design Português (1973), 

realizada pelo já então denominado 

Núcleo de Design Industrial do inii, foi 

programada e coordenada por Sena da 

Silva que, com o apoio da cooperativa 

praxis, lhe imprimiu um carácter 

polémico e globalizante, culminando 

numa exposição de Design extremamente 

consistente – e em ambos os certames 

a presença acertada dos trabalhos de 

Daciano da Costa confirmou a maturidade 

de relevância internacional então já 

atingida por um designer português.

A revolução de Abril de 1974 assinalou o 

fim da ditadura do Estado Novo, pondo 

igualmente termo à guerra colonial  

(1961 -1974) e marcando o processo de 

transição para uma futura iii República 

democrática. Se os factores de ordem 

externa tinham sido preponderantes 

no progresso da economia portuguesa 

durante os anos 60, os choques 

petrolíferos de 1973-1974 e de 1979 

afrouxaram esse crescimento e agravaram 

a instabilidade económica (que se 

prolongaria até aos meados da década 

de 80), já de si reforçada, ao nível interno, 

pelas consequências da descolonização 

e das perturbações revolucionárias que 

se seguiram (1974-1975) à mudança de 

regime político.

Fiel à sua esclarecida prática de 

“Design em contexto”, Daciano da 

Costa desenhou para a Longra a linha 

“de crise” de mobiliário de escritório 

Mitnova (1975), despojada e de baixo 

custo, com superfícies metálicas lisas 

em chapa de aço macio quinada com 

pintura a tinta de poliester, e prateleiras 

e divisórias inclinadas em substituição 

das onerosas gavetas, requerendo um 

mínimo de trabalho. Porém, ao contrário 

do que o Designer pensara, “o mercado 

nesse período de crise (1975) estava 

escancarado aos produtos de luxo, 

dispensando-se exercícios de austeridade” 

e, significativamente, a linha Mitnova 

não passou da fase de lançamento e não 

entrou em comercialização, perante um 

mercado alimentado agora pelos excessos 

nos aumentos salariais e “escancarado 

aos produtos de luxo”, particularmente 

receptivo (como já o era nos anos 60) 

aos produtos de design importados.

Para além das repercussões da crise 

internacional e destas importações (e da 

inflação decorrente) no desenvolvimento 

do Design em Portugal, também os 

novos tempos revolucionários abalaram 

a orientação do Núcleo que, do estímulo 

ao design industrial, passou a dedicar-se 

à pesquisa e diagnóstico das indústrias 

artesanais (o que evidenciou a incipiência 

e agravamento das rotinas industriais, 

fundadas agora num novo sistema 

económico de modelo socialista),  

antes da sua integração definitiva na  

Direcção-Geral da Qualidade. As sementes 

do Núcleo frutificariam, porém, na 

exposição “Design & Circunstância”, 

realizada pela Associação Portuguesa de 

Designers em 1982, num quadro de crise 

generalizada (fruto do segundo choque 

petrolífero e da má política económica 

prosseguida, em 1980, pelo Governo 

português), perante o qual emergiam 

já outros entendimentos do Design.

No domínio do ensino do Design em 

Portugal, tardiamente nascido fora dos 

tradicionais quadros académicos, a snba 

criou (1965) o Curso de Formação Artística 

(cfa), proporcionando a especialização 

em três áreas do Design (Comunicação 

Visual, Equipamento e Objectos ou 

Têxteis/Moda). Ao cfa sucedeu o iade 

(1969), primeira escola vocacionada para 

o ensino específico de Design e, em 1973, 

foi ainda criado o Ar.Co. O ensino oficial 

só reconheceu o Design como disciplina 

autónoma com a criação, desde a reforma 

de 1975-1978, dos cursos de Design nas 

escolas superiores de Belas-Artes do Porto 
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e de Lisboa e, posteriormente, das escolas 

superiores de Artes Decorativas das  

Caldas da Rainha (1988), de Matosinhos 

(1989) e da Fundação Ricardo do Espírito 

Santo Silva (1990), concluindo-se em 1992 

o primeiro mestrado em Design no idup.

Ao longo dos anos 80, a postura 

racionalista e funcionalista permitiu o 

desenvolvimento de notáveis criações de 

design industrial, destacando-se o  

trabalho dos designers Jorge Pacheco 

(n. 1941) (Telefone 8P, 1981) e José Santa 

Bárbara (design dos comboios da 

Linha de Sintra, 1990-1994, premiado 

internacionalmente). Desde os anos 

60, aliás, que também o celebrado 

arquitecto Siza Vieira (n. 1933) praticou 

exemplarmente uma poética racionalista, 

tanto na Arquitectura como no Design, 

através da revisitação das origens do 

Movimento Moderno e, em virtude do 

reconhecimento internacional, viu desde 

esta década o seu trabalho finalmente 

editado em Portugal (Cómoda 1, 1985, 

edição Fago; acessórios de banho Taipas, 

1984-1997, edição ddi). Encontramos ainda  

esta estética do despojamento e do rigor  

racionalista em arquitectos e designers 

como Fernando Távora (n. 1923), Alcino  

Soutinho (n. 1930), Eduardo Souto Moura  

(n. 1952), Adalberto Dias (n. 1953) 

e José Manuel Carvalho Araújo (n. 1961),  

enquanto o pós-modernismo 

internacionalista adquiriu na prática de 

designer de Tomás Taveira uma vertente 

marcada pela exploração de novas formas 

aliada à transfiguração das memórias e 

dos ícones historicistas.

Ainda nesta década de 80 assinalou-se,  

aliás, uma nova fase da economia 

portuguesa, marcada pela adesão do país  

à cee (1986), pela estabilidade política 

assegurada por um governo de maiorias 

parlamentares absolutas e pela 

importante melhoria no nível de vida 

(desde 1986), assinalando um período 

de evidente prosperidade entre 1985 e 

o começo dos anos 90. A redução do 

intervencionismo do Estado, o reforço 

da actuação das forças de mercado, o 

optimismo e as melhorias no consumo 

privado estiveram, naturalmente, ligadas 

à expansão da produção e ao interesse 

renascido pelo Design em Portugal – 

embora o Design português continuasse a 

assinalar uma especificidade notória,  

fruto dos difíceis condicionalismos 

anteriores e da persistência das rotinas 

industriais e tecnológicas associados, 

paradoxal e singularmente, ao desejo 

contínuo de acerto com o panorama 

internacional.  

Na verdade, como falar de sociedade de 

consumo num país onde tanto tardou o 

modelo capitalista e onde a abundância 

foi recente e relativa, de pós-modernismo 

numa sociedade onde o próprio 

modernismo teve uma expressão limitada, 

ou de era pós-industrial num meio onde 

a indústria jamais atingiu a expressão de 

grandes corporações?

Assim, ao longo deste período, modelos 

tradicionalmente associados à Pintura, 

Escultura, Ourivesaria, Fotografia e às 

próprias Artes da Decoração intervieram 

no âmbito do Design; fenómenos como  

o styling foram reavaliados, muitas vezes 

através da revisitação do passado ou da 

emergência de poéticas que retomaram  

o streamlining; a moda emergiu como 

um fenómeno marcante, associado a 

novos hábitos de representação, utência 

e consumo; o Design adquiriu um forte 

estatuto de distinção e promoção social;  

a crónica insuficiência industrial do país 

obrigou ao recurso a matérias e processos 

artesanais; e, frequentemente, o debate 

teórico fundador foi preterido. Tudo isto  

é reflexo de uma era cujo individualismo 

fomentou a diversidade, ultrapassando  

a universalidade e ortodoxia modernista  

e promovendo o Novo Design, praticado 

por uma nova geração de designers, 

criadores de verdadeiros objectos icónicos, 

como Pedro Silva Dias (n. 1963) (cadeira 

Mitsuhirato, 1987; móvel Igor, 1991),  

Filipe Alarcão (n. 1963) (poltrona Onda, 

cadeira Sol, 1990), Margarida Grácio Nunes 

(n. 1953) (mesa Litoral, 1988; estante 

Pap’Açorda, 1992) e Fernando Sanchez 

Salvador (n. 1953) (cadeira Atalaia, 1986; 

aparador Entremuros, 1988) cuja produção, 

frequentemente editada em séries 

limitadas pela Loja da Atalaia, demonstra 

a utilização e recuperação da tradição 

artesanal e o reforço da componente 

plástica no Design.

Os próprios artistas plásticos  

dedicaram -se à criação de mobiliário e 

objectos, numa diluição e questionamento 
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das fronteiras do próprio Design, 

destacando-se neste domínio o contributo 

de José Pedro Croft (n. 1957), Pedro Cabrita 

Reis (n. 1956) e, sobretudo, de Francisco 

Rocha (n. 1958), o qual, através do 

excelente arranjo efémero de interiores e 

ambientes (decoração-instalação do bar 

Frágil, 1988) ou do desenho de móveis e 

objectos francamente escultóricos e até 

absurdos, propôs um verdadeiro “regresso 

à decoração”. O design de interiores e 

equipamentos respectivos à luz destes 

novos entendimentos é ainda visível na 

obra do arquitecto, escultor e designer 

Miguel Arruda (n. 1943) (loja Valentim 

de Carvalho, 1991) e paradigmático 

no trabalho da dupla de arquitectos e 

designers Manuel Graça Dias  

(n. 1953)/Egas José Vieira (n. 1962) 

(Pavilhão de Portugal na Expo de 

Sevilha, 1992), cujos interiores assumem 

frequentemente a dimensão de um work 

in progress em constante transformação 

(Restaurante Casanostra, 1985/1993-1994; 

loja Ana Salazar, desde 1988).

Assinalou-se ainda a eclosão do 

Movimento de Criadores de Moda: 

Ana Salazar (n. 1941) foi, desde os anos 

70, pioneira do movimento em Portugal, 

libertando-a do plagiato da haute-couture, 

vindo também a destacar-se neste 

domínio, desde os anos 80, Manuela 

Gonçalves (n. 1945), as duplas Manuel 

Alves (n. 1952)/José Manuel Gonçalves 

(n. 1961), Eduarda Abbondanza (n. 1959)/

Mário Matos Ribeiro (n. 1959)  

e José António Tenente (n. 1966), entre 

outros, cuja interligação a joalheiros, 

fotógrafos de moda e designers gráficos 

criou uma dinâmica fortemente mediática.

Indústrias artísticas tradicionais como a 

joalharia foram também renovadas, num 

processo iniciado em 1963 por Alberto 

Gordillo (n. 1943) e Kukas (n. 1928), 

repudiando o historicismo e o folclorismo 

dominantes, e prosseguido desde 1977 

com a vinda para Portugal das joalheiras 

Tereza Seabra (n. 1944) e Alexandra 

Serpa Pimentel (n. 1954), iniciando 

uma produção marcada pela quebra de 

entendimentos tradicionais e repúdio da 

vertente comercial, aliada à receptividade 

a processos específicos de outras áreas 

(pintura, escultura, cerâmica, têxteis)  

e à acção didáctica no Ar.Co, vertente 

que outros ainda, como Filomeno Pereira 

de Sousa (n. 1949), desenvolveriam já no 

contexto de um verdadeiro Movimento da 

Moderna Joalharia Portuguesa11.

Factores positivos foram ainda a 

afirmação do Centro Português de Design 

(1990), na ligação e estímulo, sempre 

insuficientes, entre o Design e a indústria 

portuguesa, bem como a divulgação 

regular do Design português em 

exposições internacionais promovidas  

pelo icep/Investimentos, Comércio e 

Turismo de Portugal. Ao icep se deve, aliás, 

e sob a eficiente direcção da designer 

Madalena Figueiredo (n. 1944),  

a realização do Concurso Jovem Designer, 

com edições anuais desde 1986, visando 

a promoção do Design em Portugal a 

partir das escolas (actualmente oito) e 

o desenvolvimento da relação entre os 

designers portugueses e os estrangeiros, 

com continuada revelação dos designers 

mais marcantes do panorama português 

recente e consequente estímulo industrial.

Como era de esperar, o próprio Daciano 

da Costa mostrou-se sensível ao evoluir 

dos tempos e, desde os finais dos anos 

80, conjugou a sua anterior herança 

racionalista “com uma redescoberta  

(pós -moderna) do humor, do inesperado 

e de algumas tradições ancestrais das 

artes decorativas”12 – logo evidenciada na 

linha de mobiliário de trabalho de série 

Metrópolis (1988, produção Longra),  

com sua maior liberdade de exploração 

cromática e sobretudo volumétrica, esta 

última característica ainda desenvolvida na 

série Práxis (1990-1991, produção Longra).

O processo desenvolveu-se no mobiliário 

desenhado para integrar os interiores 

do Centro Cultural de Belém (projecto 

de arquitectura vencido em 1989, em 

concurso internacional, pelos arquitectos 

Vittorio Gregotti e Manuel Salgado, 

em cuja equipa Daciano da Costa se 

integrou), das áreas públicas (poltronas 

Boroa 1 e 2, 1991, produção Sunviauto),  

do módulo de reuniões (poltrona e sofá  

La Stupenda, 1991, produção Sunviauto),  

do Grande Auditório (cadeiras de plateia, 

produção Longra, 1991; cadeira de 

camarote Belém, produção Olaio/ddi,  

1991 -1996) e da Sala de Jantar da 

Presidência (cadeira ccb, 1991, produção 
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Olaio), e culminou em modelos de 

mobiliário urbano (banco Urbis, 1994, 

produção Julcar), doméstico (cadeira 

da série Sancho, 1997, produção Ângelo 

de Sousa Braga) e destinado a espaços 

públicos (cadeira Coliseu/Café, 1994, 

produção Julcar; cadeira Coliseu/Camarote, 

1994, produção Olaio).

Do lado das exposições, se a exposição 

“Design Lisboa’94”, promovida em Lisboa 

(1994), se assemelhou a uma mostra 

comercial na sua procura exacerbada de 

estabelecimento dos necessários vínculos 

com a indústria e pugnou pela ausência de 

espírito crítico e de reflexão teórica, devem 

assinalar-se as exposições internacionais 

“Manufacturas – Criação Portuguesa 

Contemporânea” (Bruxelas, Festival 

Europália 1991) – onde se apresentou o 

grupo Ex-Machina (1989 -1992), reunindo os 

jovens designers José Viana (n. 1960), Paulo 

Parra (n. 1961), Marco de Sousa Santos 

(n. 1962) e Raul Cunca (n. 1963) –, “Diseño 

Português” (Madrid, 1992), “El Diseño 

Portugues en Movimiento” (Barcelona,  

1995) e “Design aus Portugal” (Frankfurt, 

1997). Tal como a anterior, esta última 

exposição, organizada pelo icep e 

comissariada por Madalena Figueiredo, 

Volker Fischer e Dagmar Altgeld-Peters, 

reuniu e confrontou designers recentes 

e consagrados: assim, entre outros, a par 

da apresentação de notáveis trabalhos 

do jovem designer Miguel Vieira Baptista 

(n. 1968), foi também possível expor com 

vantagem a cadeira para plateia de teatro 

Galba (edição Julcar) do próprio Daciano 

da Costa, bem como os protótipos de 

mobiliário urbano para a Expo’98 criados 

pelo arquitecto João Carrilho da Graça 

(n. 1952). Para a Expo’98, aliás, Daciano da 

Costa concebeu a Porta do Sol (1997-1998), 

projecto de “Cenografia Urbana” e instalação 

de serviços para a entrada principal dos 

visitantes à última grande exposição 

internacional do século que findava.

No final do século xx, o Design em 

Portugal questiona-se, apresenta uma 

multiplicidade de propostas e discursos  

e é susceptível de variados entendimentos. 

Na esteira das sugestões internacionais 

da alternativa de um design mais 

pragmático e responsável como resposta 

a certos excessos cometidos durante o 

optimismo do mercado da década de 

80, assumem particular importância as 

preocupações de índole ecológica através 

do reaproveitamento criativo de objectos13. 

Significativa deste facto foi a inauguração 

na Loja da Atalaia, em Lisboa, 

da exposição “Qualquer Semelhança é 

Inevitável” (1994): quarenta  

personalidades vindas do design,  

da arquitectura, da escultura, da pintura, 

da joalharia e da moda apresentaram uma 

produção onde o ready-made, a arte povera, 

o conceptualismo, a instalação,  

o artesanato, a pintura, a escultura, 

o design, a decoração, a joalharia e a 

moda proporcionaram uma construção 

e desconstrução do próprio design – e 

como objectos icónicos do evento, editados 

pela Loja da Atalaia, podemos eleger os 

candeeiros Peúgo, de Pedro Silva Dias,  

e Cartucho, de Filipe Alarcão14, ambos 

concebidos pelo reaproveitamento 

e reconversão lúdica de objectos 

preexistentes do quotidiano e 

posteriormente apresentados, em 1997,  

na exposição de Frankfurt.

A abertura, em 1999, do Museu do 

Design no Centro Cultural de Belém, 

reunindo a colecção de Francisco Capelo, 

permitiu a apresentação pública de um 

acervo de design internacional de grande 

relevância, “de 1937 até hoje” – e nele, a 
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par dos objectos icónicos universalmente 

reconhecidos dos maiores designers 

mundiais, a presença de Daciano da Costa 

contou-se entre as raras e qualificadas 

marcações portuguesas.

A realização, em Setembro de 1999,  

da primeira edição da bienal (a primeira 

bienal portuguesa sobre cultura 

material) de âmbito internacional, 

“Experimentadesign 99”, dirigida pelos 

designers Marco Sousa Santos (atelier 

Protodesign) e Guta Moura Guedes 

(atelier Elementos Combinados) sob o 

tema genérico de “Intersecções do  

Design”, pretendeu “fomentar a cultura 

do Design”, já de si tão incipiente em 

Portugal, através de “um conjunto de 

acontecimentos que reflectissem o estado 

da arte desta disciplina e ensaiassem um 

novo olhar sobre as direcções do sistema” 

para o novo milénio, nomeadamente 

pela ligação entre “Poética/Estética/Arte”, 

“Pesquisa/Inovação/Tendência”  

e “Mercado/Produção/Distribuição”15. 

Balanço necessário do estado do Design 

em Portugal foi o resultado que se 

depreendeu do evento, bem como o 

experimentalismo a ele inerente 

e o enunciado de desenvolvimentos futuros 

que eventualmente daí decorreram,  

à beira de um novo milénio que, como 

os organizadores reconheceram, será 

indubitavelmente dominado pelo Design  

na medida em que, citando Ezio Manzini, 

esta é a disciplina por excelência que 

torna exequível o pensável e, como 

tal, uma disciplina de charneira e 

convergência, subjacente a toda a 

actividade humana16. Integrada no evento, 

apresentada no Convento do Beato 

lisboeta e, posteriormente, na “Primavera 

del Disseny” em Barcelona, a exposição 

“Experimentáveis ou Experimentais?”, 

organizada pelo icep e comissariada por 

Madalena Figueiredo, pôs em confronto 

três gerações diferentes de designers 

portugueses e, com ele, a demonstração 

da importante consistência entretanto 

adquirida, justificativa da sua presença 

marcante no panorama europeu. 

Demonstrativa da pluralidade das 

tendências do Design do próximo milénio, 

do design irónico ao arquitectónico 

e ao redesign, passando pelo design 

racionalista, escultórico, minimalista, 

lúdico ou historicista, a exposição contou 

com a presença certa de Daciano da 

Costa que, através de uma cadeira em 

contraplacado moldado, estofada a estopa 

e dotada de rodas como apoios  

posteriores, fundiu singularmente 

as vertentes racionalista e lúdica, 

demonstrando a vitalidade de uma obra 

que, passadas quase quatro décadas, 

permanece como uma referência 

incontornável e actual do Design 

português para cuja eclosão, consolidação, 

maturidade e evolução continuada 

contribuiu decisivamente.

A Daciano da Costa, portanto, a nossa 

reconhecida homenagem  

e agradecimento.
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O design de Daciano da Costa tem sido muito justamente 

valorizado pela coerência, rigor profissional e maturidade de 

desenho; pelo equilíbrio no uso dos materiais, acerto da 

proporção, elegância do detalhe; pela exemplar ligação que 

estabeleceu com a indústria, pelo modo inteligente como tem 

sabido integrar a cultura do seu tempo.

Esta ideia – reforçada pela prática pedagógica de décadas, 

reclamando a definição de uma nova classe profissional, 

levando gerações de jovens arquitectos a “ver pelo desenho”, 

conferindo sentido universitário à formação dos designers1 – 

é também uma consequência da sua militância na defesa e na 

consolidação da disciplina, fazendo a apologia de um método, 

empenhado numa causa, intransigente. 

No entanto, este é um retrato necessariamente redutor, 

simplista, demasiado linear. O seu percurso profissional, 

mesmo se resumido em breves parágrafos, deixa adivinhar 

a complexidade que o tem caracterizado. Muito cedo, 

optou pelo abandono de uma carreira promissora nas artes 

plásticas, investindo nas disciplinas do projecto convicta e 

irreversivelmente. Num primeiro momento, ainda no atelier 

de Frederico George, repetiu os passos de muitos artistas da 

geração anterior à sua, passando a ocupar-se do desenho 

de pavilhões e stands para feiras e exposições. Depois, 

“circunstância, vocação e acaso” –-como sempre repete, 

parafraseando Ortega y Gasset – rapidamente o conduziram
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ao desenho de interiores públicos. 

A passagem gradual da Decoração à 

Arquitectura de Interiores reconhece-

se claramente, num percurso em 

que o compromisso com a totalidade 

do organismo arquitectónico, o 

recurso à metodologia do projecto e a 

intelectualização do processo criativo vão 

assumindo uma importância crescente. 

Na década de 1960, uma prática pioneira 

de grafismo corporativo (projectos para a 

mdf e a o+f) e, sobretudo, uma experiência 

exemplar de Design para a indústria 

(na Metalúrgica da Longra) permitem-

lhe desenvolver um apurado sentido de 

“sistema”. Os grandes empreendimentos 

hoteleiros dos anos seguintes dar-lhe-iam 

a oportunidade para realizar exercícios 

inéditos, e irrepetíveis, de design global.

Com a Revolução, sentiu o apelo da 

utopia social e reconheceu “a fragilidade 

do Design frente à irracionalidade 

do mercado”2. Depois, passado o 

período de invenção e consolidação 

do território da disciplina, libertou-

se dos constrangimentos impostos 

pelo entendimento estrito do ideal 

funcionalista. Na década de 80, participou 

na redescoberta pós-moderna do humor 

e da liberdade de desenho, passando a 

assumir sem complexos a herança da 

história; desde então, vem ensaiando uma 

nova aproximação às artes decorativas, 

quase uma recuperação erudita do 

artesanato, em que sistematicamente 

introduz ambiguidades de expressão, 

inesperadas notas de desproporção 

e de instabilidade3. 

PARA ALÉM DAS FRONTEIRAS DISCIPLINARES   

Daciano da Costa sempre revelou uma 

especial apetência para definir o seu 

mercado em “tarefas intersticiais”, 

nas margens das disciplinas 

convencionadas. Ao longo do tempo, havia 

de se afirmar como um especialista em 

coisas que outros não faziam, ocupando 

posições tradicionalmente descuradas 

pelas compartimentações profissionais 

estanques, pelas visões demasiado 

condicionadas aos compromissos 

corporativos. Foi certamente essa atitude 

–-servida por um talento seguro, múltiplo 

e flexível –-que lhe permitiu promover 

hibridações e contaminações frutuosas e 

estimulantes, procurando respostas para 

problemas que eram então ainda demasiado 

novos. Inaugurou tarefas que, no contexto 

português, estavam apenas em fase de 

enunciação, actividades que, por vezes, 

só depois desse seu contributo fundador 

viriam a ganhar efectiva definição.

Quando recusou o estatuto de artista iria 

manter a capacidade do desenho singular 

e expressivo, do gesto único e irrepetível, 

que domina com mestria. E saberia 

importar para o projecto a disponibilidade 

para entender, e tirar partido, da 

potencialidade comunicativa dos objectos, 

da relação sensível com os materiais, 

as cores e as texturas. 

Tomar o caminho do projecto, na esteira  

de Frederico George, pareceu-lhe, 

na época, ser a resposta mais  

consequente e progressista ao imperativo 

de empenhamento social, então sentido 

com particular intensidade no meio 

intelectual português. Embora, como 

o próprio hoje reconhece, essa escolha 

acabasse por se apresentar como o  

recuo para uma materialidade pragmática, 

um refúgio na técnica, no utilitarismo, 

no quotidiano, no mundo do trabalho. 

Era ainda a herança de um ideal 

romântico que encarava o artesanato 

rústico como grande reserva ética e 

estética do presente, e onde a dimensão 

utópica residia justamente na esperança 

de uma remota compatibilização entre 

o artesanato e a produção industrial, 

na abolição de fronteiras entre o 

vernacular e o erudito. Trocar as artes 

plásticas pelo projecto implicava também 

um outro conflito: aceitar a dependência 

da encomenda oficial ou da lógica 

capitalista, em fase de afirmação, 

e fixar-se numa posição de maior 

fragilidade, onde a resistência e a 

intervenção social estariam afinal 

ferreamente condicionadas, forçadas 

muitas vezes à condescendência. 

A resolução deste dilema iria passar pela  

defesa de um posicionamento ético 

empenhado em restabelecer as dimensões 

humanas da arquitectura e dos objectos: 

humanizar, antes de mais, o espaço 

colectivo; tornar mais afável o ambiente 

de trabalho (evitando a encomenda 

doméstica e os compromissos, quase 

inevitáveis, que ela pressupunha). 

A oportunidade para o concretizar em 

pleno chegaria com os primeiros projectos  

de mobiliário para escritório: um 

mergulho resoluto no mundo da produção  
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industrial em série, do objecto para 

as massas, com uma perspectiva 

diametralmente oposta à colocada pela 

prática da decoração para as elites.

O EFÉMERO E O TEATRAL   Uma das 

principais chaves para uma leitura 

compreensiva do trabalho de Daciano da 

Costa poderá ser aquela que se relaciona 

com a arquitectura efémera. A sua prática 

profissional inicial, na criação de stands 

para feiras e exposições, e a experiência 

da cenografia para teatro e cinema, 

tê-lo-ão familiarizado com o barroquismo, 

a retórica e o excesso inerentes 

à celebração, à festa, à encenação. 

E imprimiram-lhe um particular sentido 

da escala, do objecto público, vocacionado 

para a comunicação, para a representação. 

Para além de lhe terem dado a conhecer 

a enorme liberdade –-formal e construtiva 

–-que o transitório permite, ao mesmo 

tempo que impõe o reconhecimento 

do essencial, para o acentuar face ao 

acessório. Com a arquitectura efémera, 

Daciano terá descoberto uma dimensão 

dos objectos e da arquitectura que 

ultrapassa em muito a estrita função 

física: uma dimensão eminentemente 

social, que faz da comunicação a sua 

essência.

É certo que a atracção pelo temporário 

irá estimular a capacidade de absorver 

e integrar no seu trabalho a “espuma do 

tempo” –-o gosto do momento, a moda. 

Mas Daciano saberá equilibrá-lo com 

uma necessidade, ainda mais forte, de 

solidez, de consistência, de permanência. 

Natural e serenamente, com um saudável 

fundo conservador, de raiz clássica, resiste 

ao deslumbramento do circunstancial, 

aos entusiasmos arrebatados da 

contemporaneidade. É insensível tanto 

à idolatria da técnica, à euforia do 

progresso, por um lado, como ao puro 

delírio formal, à ânsia de originalidade, 

por outro.

Os trabalhos de Arquitectura de Interiores 

que consolidaram a sua carreira e o seu 

reconhecimento podem, de facto, 

dividir-se entre a architecture du bonheur 

–-teatros, casinos, hotéis –-e os edifícios 

de especial representatividade –-edifícios 

públicos, sedes de instituições e grandes 

companhias, ou as suas lojas e agências 

de contacto directo com o público. 

São programas singulares, que colocam 

de modo particularmente sensível a 

mediação com o público ou o desafio 

de uma nova monumentalidade; a 

definição de ambientes adequados 

aos rituais sociais contemporâneos; a 

necessidade de equilibrar representação 

e celebração, permanência e brilho, sem 

trair a modernidade. As respostas que 

encontrou, no seu universo de fusão entre 

disciplinas e sensibilidades diversas, iriam 

invariavelmente distinguir-se, tanto da 

Arquitectura como da Decoração então 

praticadas em Portugal.

Ironicamente, a dimensão efémera dos 

interiores de Daciano da Costa poderia 

medir-se também pela obsolescência 

acentuada que a alteração dos gostos e 

dos hábitos de consumo veio infligir a 

algumas das suas obras de referência, 

sobretudo aquelas que estão mais 

dependentes das leis do mercado (hotéis 

e casinos). Se, ao longo das décadas de 

1960 e 1970, a adesão do público às 

suas propostas significou a conquista 

de uma certa modernidade no ambiente 

construído –-reflexo também da ânsia 

de abertura do país ao exterior e sinal 

do inevitável esgotamento do regime 

político vigente –-os padrões de gosto 

que entretanto têm vindo a determinar 

a transfiguração desses espaços por 

outros projectistas são testemunho de 

um actual conservadorismo, francamente 

retrógrado e passadista, que a globalização 

niveladora dos mercados acabaria por 

impor como um sucedâneo da valorização 

pós-moderna da imagem.

DESIGN PARA O CONTEXTO/ DESENHAR EM 

CONTEXTO   A actividade projectual de 

Daciano da Costa tem sido desenvolvida 

em torno do “desenho do detalhe”: 
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o detalhe da arquitectura, o detalhe da 

cidade. Esta circunstância terá despertado 

a consciência de se tratar de intervenções 

destinadas a contextos que lhes são 

“exteriores”; contextos (físicos e,  

sobretudo, culturais) que justificam 

e suportam esses projectos, mas que os 

antecedem no tempo e os ultrapassam  

em escala. 

Daí a necessidade de estabelecer 

compromissos com a envolvente: as 

opções de projecto devem reflectir uma 

leitura crítica do discurso em que irão 

participar, são doseadas para se inscrever 

na hierarquia do conjunto, no sentido 

global da composição; sublinham as suas 

especificidades, procurando torná-las mais 

claras, potenciá-las; devem 

adequar-se às funções dos espaços 

e à relação que o utilizador com eles irá 

estabelecer. As qualidades do contexto 

–-a evidência do conceito gerador, 

a coerência global, a maturidade do 

desenho –-irão reflectir-se inegavelmente 

de forma positiva nos ambientes que 

projecta, como as obras da Fundação 

Calouste Gulbenkian e do Casino Park 

Hotel podem demonstrar.

Os seus objectos irão então assumir uma 

posição discreta, de acompanhamento, 

diluindo-se nos ambientes, ou, pelo 

contrário, reclamar protagonismo 

e destacar-se para pontuar os espaços. 

Frequentemente, essa cumplicidade 

com o contexto passará pela exploração 

de afinidades – estruturais, formais, 

construtivas, materiais – que tornarão 

evidente a continuidade estabelecida. 

No limite, poderá materializar-se em 

meticulosos exercícios de “design total”, 

em busca de nexos entre todos os 

níveis do espaço existencial (projecto 

de interiores, equipamento e mobiliário, 

sinalização e grafismos, padrões de 

tecidos, uniformes, complementos 

de decoração...).

Em qualquer dos casos, estes 

procedimentos não implicarão um 

apagamento contextualista nem 

significarão excessiva neutralidade. 

Pelo contrário, na obra de Daciano da 

Costa são abundantes os exemplos 

de móveis que, tendo sido concebidos 

para um contexto bem determinado, 

revelam suficiente carácter para adquirir 

autonomia e alcançar a produção em  

série, dirigida já a um público mais vasto4.

Mesmo o design de produtos 

originalmente destinados à produção em 

série não escapa a considerar  

a relação com um contexto de natureza 

arquitectónica –-a habitação, os espaços 

de trabalho, a cidade. E, apesar da 

indeterminação que essa definição 

genérica pode pressupor, cada desenho 

irá eleger e construir-se em função 

de um contexto específico (cultural, 

estético, social) tomado como pretexto de 

diferenciação: mobiliário para  

espaços de trabalho colectivos ou para 

gabinetes de chefia; equipamento  

urbano para centros históricos, 

para zonas verdes, para grandes 

eixos viários...

Desta atitude decorre também a firme  

consciência de participar numa 

construção colectiva –-cujo destino final 

é a colectividade –, e na qual o autor é 

apenas um elo mais que vem somar-se 

aos restantes. Por isso, certamente, a sua 

vida profissional tem sido construída em  

torno de cumplicidades com todos os  

participantes no processo. Dos afectos 

e discursos partilhados com os 

colaboradores directos, no atelier,  

à relação intensa –-de aprendizagem 

permanente e mútua, como gosta de 

sublinhar –-com encomendadores, 

arquitectos, engenheiros, técnicos, 

artistas plásticos; mas também aqueles 

que se encarregam de passar o projecto 

à realidade: marceneiros, serralheiros, 

estofadores... “Desenhar em contexto” 

representa também uma particular 

atenção dispensada ao âmbito técnico, 

cultural e social dos agentes envolvidos 

na produção. O modo, frequentemente 

seguido, de fazer a passagem do desenho 

ao objecto, em diálogo, permite que 

o projecto possa ser enriquecido com 

o “toque de mão” do mestre artesão 

(sobretudo na relação, longamente 

cultivada, com as famílias Olaio, Sampaio 

e Sousa Braga), ou com a marca de 

uma “cultura da empresa”, sedimentada 

em longos anos de colaboração 

(a irrepetível oficina de protótipos 

da Metalúrgica da Longra).

O modo como entende o contexto 

é baseado na firme convicção de que 

a Arquitectura constitui a disciplina 

matriz de toda a construção do ambiente 

humano. E, tal como afirma, terá sido 
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com os arquitectos com quem estabeleceu 

relações privilegiadas de trabalho 

–-Frederico George, Pedro Cid, Viana de 

Lima, Maurício de Vasconcelos –, que 

aprendeu a entendê-lo e a entender a 

arquitectura. Uma aprendizagem que 

sedimentou através de um permanente 

processo de investigação pessoal –-na 

leitura dos textos fundamentais da 

cultura arquitectónica contemporânea, em 

múltiplas viagens –-sempre acompanhado 

pelos seus blocos de croquis5.

ECLECTISMO   A exiguidade do país e 

do mercado de trabalho determinaram 

a diversidade das encomendas e dos 

papéis que Daciano da Costa foi chamado 

a desempenhar ao longo dos anos. 

O eclectismo formal que marca os seus 

projectos decorre desta circunstância e 

do imperativo de adequação ao contexto. 

A multiplicidade de registos é assumida 

de modo deliberado, programático; 

a marca de autor, reconhecível para além 

da dispersão, sublinha a versatilidade 

e a segurança de desenho.

A coerência, encontrou-a na formulação 

de um sistema capaz de integrar 

racionalmente todas as oscilações, num 

esforço para compatibilizar a mais estrita 

racionalidade dos cânones funcionalistas 

com o mundanismo dos programas que 

resolvia, combinando essencial e supérfluo, 

despojamento e luxo; alternando entre o 

modo geométrico (o ângulo recto, o círculo, 

a simetria) e o modo orgânico (da curva 

livre, sinuosa e sensual); associando a 

tradição artesanal, os materiais naturais, 

o detalhe sensível, à produção mecanizada 

industrial, em grande série, de sistemas de 

componentes estandardizados.

Como princípio, defende “as formas de 

uma função”, sublinhando a constatação 

de que cada função pode ser cumprida 

através de inúmeras formas, tantas 

quantos os contextos que as justificam.

Tal como sucedeu com a arquitectura dos 

seus companheiros de geração, também 

o design de Daciano da Costa tem sido 

sensível às mais notáveis experiências 

internacionais do seu tempo. Com uma 

aguçada intuição e uma inevitável dose 

de realismo, tem sabido assimilá-las, 

aculturando-as ao específico contexto 

português de cada momento. Esta 

atitude de permanente disponibilidade 

alimenta um fundo historicista que o 

leva a descobrir estímulos na linguagem 

clássica, na história das artes decorativas, 

nos objectos anónimos do quotidiano 

popular (que o interesse pela Antropologia 

viria consolidar), reclamados todos como 

herança, a par dos ícones do design 

moderno, das vanguardas do início do 

século xx ou da arquitectura do Movimento 

Moderno internacional. A continuidade 

tipológica, a hibridação de referências 

e a citação são processos que usa em 

permanência, estratégias para encadear as 

suas propostas com o devir histórico. Ao 

longo do tempo, entre diferentes projectos, 

há sequências formais e estruturais que 

vão sendo desenvolvidas, transformadas, 

que evoluem lentamente.

ELEMENTARISMO E CONSTRUTIVIDADE   

Como tivemos já ocasião de notar noutra 

ocasião6, Daciano da Costa é um criador 

de objectos –-de objectos da construção. 

Os seus ambientes são concebidos como 

conjuntos coordenados de unidades 

colocadas sobre uma estrutura base, 

assumindo a condição de revestimento, 

associações de “objectos” distintos 

mas intimamente articulados –-tecto, 

paramentos, pavimento, equipamentos 

fixos, dispositivos de iluminação, 

mobiliário... É a própria ideia de “sistema”, 

essencial à prática do design industrial, que 

podemos encontrar em todas as escalas.

O desenho destes objectos define a sua 

hierarquização, fazendo destacar alguns 

deles para os tornar protagonistas da 

caracterização dos ambientes. É o caso 

dos tectos, concebidos muitas vezes 

como composições unitárias de grande 

escala, formalmente complexas. Noutras 

situações o espaço poderá ser polarizado 

por um balcão, um painel de parede, uma 

divisória-diafragma. Ou, como na Porta do 

Sol da Expo’98, em Lisboa, ser marcado 

pela presença de gigantescas pérgulas, 

como cavernames de navio cenografados 

à escala urbana, e por uma colecção de 

“pilares iluminantes”, obsessivamente 
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repetidos no espaço interior público. 

Cada um desses elementos, por sua 

vez, será constituído pela adição de 

componentes, muitas vezes idênticos entre 

si ou apresentando-se como variantes de 

um mesmo tipo comum. Uma parede será 

composta como uma sequência de painéis 

de revestimento colocados sobre uma 

base; um balcão como um cruzamento de 

peças laminares ou como um conjunto 

de blocos sobrepostos definidos à custa da 

repetição de um módulo base (um tijolo); 

um tecto é um jogo rítmico de luzes, 

grelhas e lâminas; cada móvel resulta 

da soma dos seus componentes: assento 

e costas, pernas, braços...

Com o magistério de Frederico George, 

Daciano terá adquirido esta estética 

elementarista geométrica, herdeira das 

vanguardas históricas –-neoplasticismo, 

construtivismo e suprematismo –, 

sintetizadas e divulgadas pelos pedagogos 

da Bauhaus. Os objectos são pensados 

como composições de linhas, superfícies e 

volumes (na sequência dos ensinamentos 

de Kandinsky e Paul Klee), explorando 

os atributos da forma –-textura, padrão, 

cor, silhueta –-e os contrastes pertinentes 

(segundo Johannes Itten e Moholy-Nagy) 

entre as qualidades dos materiais – 

cheio/vazio, duro/macio, pesado/leve, 

opaco/transparente, curvo/recto, natural/

artificial...

As opções formais não são impostas pela 

técnica, pelos materiais ou pela estrutura. 

Pelo contrário, são estes que decorrem dos 

resultados pretendidos; são condicionados, 

escolhidos e elaborados em função das 

suas potencialidades expressivas, ao 

serviço da ideia que, através do objecto, 

devem viabilizar.

Esta definição de sistema conduzirá a um 

tipo determinado de construção. Com o 

objectivo de garantir a autonomia formal 

a todos os componentes, estes devem 

manter-se claramente destacados –-entre 

si e da sua base estrutural comum. 

A existência de juntas construtivas 

torna-se essencial, bem como o recurso 

a elementos de ligação, cuja presença 

é deixada visível ou apenas adivinhada. 

Mesmo em casos em que a articulação 

formal é dominada por um desejo de 

unificação (linhas Logos e Metrópolis; 

poltrona La Stupenda), o sentido aditivo 

da construção mantém-se reconhecível. 

Com frequência, os pormenores, 

particularmente adequados às técnicas 

usadas, estão na origem de pontuações 

formais com o sentido de ornamento 

construtivo (como nos equipamentos 

e mobiliário da Fundação Calouste 

Gulbenkian). A realidade prosaica da 

construção e das infra-estruturas técnicas 

é integrada com naturalidade, como mais 

uma das matérias de desenho e revelada 

sem exibicionismos funcionalistas, 

sem qualquer espécie de sofisticação 

tecnológica. A forma final de um objecto 
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(quer se trate de um auditório, uma 

poltrona ou uma secretária) deve esclarecer 

a sua ordem interna: deve tornar simples 

o complexo, recusando, igualmente, 

as astuciosas camuflagens minimalistas.

Este é o princípio daquilo que pode ser 

entendido como uma “arquitectura de 

secos”7 –-ou, no limite da sua aplicação, 

uma “arquitectura como sistema de 

sistemas” –-baseada na ensamblagem 

em obra de componentes pré-fabricados 

(estruturas, elementos de fachada, 

aros e caixilhos dos vãos, painéis 

para compartimentações interiores ou 

revestimentos), rigorosamente modulados 

e executados com controlo muito severo 

das dimensões, tal como foi ensaiado no 

Hotel Penta (projectado em parceria com 

Frederico George e Manuel Magalhães). 

É, sem dúvida, uma abordagem ortodoxa do 

acto de construir, que Daciano da Costa 

partilhou com outros arquitectos com 

quem teve oportunidade de colaborar: 

Pedro Cid, Ruy d’Athouguia, Viana de 

Lima, Maurício de Vasconcelos.

No entanto, Daciano iria desenvolver 

também uma particular apetência pela 

combinação de materiais e técnicas, 

desafiando os preconceitos e as 

convenções do racionalismo. No projecto 

da Fundação Calouste Gulbenkian, por 

exemplo, revestiu paredes com espessos 

painéis em granito, enquadrados por 

perfis metálicos, como se de um material 

ligeiro –-e produzido industrialmente – 

se tratasse. E os móveis e equipamentos 

dessa obra, apesar de realizados em 

madeira, não empregam as  

ensambladuras tradicionais da carpintaria, 

mas sim as técnicas de construção 

metálica, reveladas em parafusos e 

anilhas exteriores, tornados bem visíveis. 

Neste elogio da incongruência e da 

dissonância, Daciano apoiava-se 

claramente numa formação e numa prática 

profissional diversificadas e eclécticas e 

recolhia o estímulo de alguns paradigmas 

do panorama internacional da época8. 

A manipulação expressiva da construção 

viria mesmo a revelar-se um dos aspectos 

recorrentes da sua carreira, fonte de 

desconcertantes efeitos visuais –-de 

imponderabilidade (tecto da sala de leitura 

da Biblioteca Nacional, secretárias da linha 

Cortez) ou de fragilidade (linha Sancho) 

e desarmonia (cadeira de plateia Galba).

A REGRA E A EXCEPÇÃO: UNIDADE NA 

DIVERSIDADE   Outra constante em  

Daciano da Costa é a sua necessidade 

permanente de sistematizar, de fixar as 

regras do processo criativo em curso; 

de se sentir seguro pela existência de 

uma ordem profunda, pelo sentido de 

integração numa corrente racionalista 

que percorre a história da Arquitectura. 

Invariavelmente, o primeiro gesto de 

desenho é aquele que define o próprio 

processo. Uma vez analisadas as 

condicionantes, identificadas as relações 

de adequação com a realidade, estabelece 

uma estratégia de actuação. 

O enunciado de uma regra racional no 

início do projecto destina-se a promover a 

unidade e a coerência, mas é igualmente 

um pretexto para estimular a diferença 

significante. A regra deve sustentar o 

desenvolvimento de variantes e propor os 

critérios para a sua avaliação e validação; 

deve criar critérios consequentes 

que permitam ultrapassar a simples 

arbitrariedade no exercício da pontuação 

excepcional. Assim, pode encontrar-se 

um lugar preciso para a diversidade. 

E, com carácter nítido de excepção, 

admite-se o inesperado e o humor. 

Com frequência, a regra irá manifestar-se 

nos diferentes elementos que compõem o 

projecto (tectos, paramentos, pavimentos, 

móveis e equipamentos fixos...) através da 

recorrência de um detalhe formal ou de 

um princípio estrutural comum. Em muitos 

casos, repetição e variação serão apoiadas 

por uma norma métrica e geométrica 

–-um traçado regulador, uma grelha 

estruturante –-que suporta a graduação 

entre regularidade e irregularidade em 

todas as escalas do espaço9. Deste modo, 

através de um processo racionalizado, 

usando a geometria abstracta, retoma-se o 

sentido primordial do ornamento e a sua 

essência gráfica. O desenho é a inegável 

raiz comum e dilui qualquer fronteira entre 

a concepção da forma bi e tridimensional. 

Não surpreende portanto que o sentido do 

ritmo assuma uma grande importância e 

que o grafismo seja entendido como mais 

um elemento da arquitectura. Os grafismos 

rítmicos ou de comunicação (verbal ou 

icónica) resultam naturalmente integrados 

no seio do projecto, participando da 

solução geral.
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A excepção –-o inesperado –-consegue-se 

na relação estabelecida com a 

regularidade – através de procedimentos 

de descontextualização –-de formas, 

acabamentos, materiais ou tecnologias 

–-ou de dissonância e desarmonia –  

da cor, do detalhe, da estrutura. 

Quando recolheu os ensinamentos das 

metodologias racionalizadoras, Daciano 

não esqueceu a experiência das artes. 

Adopta portanto a regra sintáctica, 

objectiva e racional, como suporte do 

gesto mais subjectivo e idiossincrático; 

contraria os fundamentalismos 

tecnocráticos e o simplismo funcionalista, 

ao mesmo tempo que recusa a 

mitificada liberdade criadora do artista. 

Um exemplo claro da aplicação deste 

método pode reconhecer-se nos interiores 

dos hotéis Altis, Penta e Casino Park. 

Tendo em comum o facto de se tratar 

de empreendimentos de grande escala, 

cujos projectos foram desenvolvidos 

praticamente em simultâneo, a concepção 

dos seus ambientes foi submetida a um 

cuidadoso processo de sistematização que, 

a partir da leitura crítica de cada contexto 

(linguagem arquitectónica, localização 

geográfica, vocação funcional), conduziu 

à identificação dos conceitos que viriam 

permitir caracterizá-los de forma distinta: 

hotel de cidade, hotel comercial, hotel 

para turismo...

Aqui pode perceber-se também a dimensão 

pragmática que este procedimento 

pressupõe: a existência de uma regra 

objectiva viabiliza a partilha das tarefas 

criativas entre equipas vastas, permite 

integrar os contributos individuais, 

assegurando a coerência do projecto.

E é igualmente revelador do realismo 

subjacente a toda a obra de Daciano, 

desenvolvida em assumido compromisso 

com o mercado10. A excepção, assim 

integrada na regra geral, jamais será 

realmente subversiva. Será uma 

provocação branda, uma nota irreverente 

de humor; nunca um manifesto corrosivo 

e iconoclasta. Daciano procura interpretar 

as aspirações dos consumidores sem 

exceder os limites do bom-senso; 

interessa-lhe aquilo que define como 

“utopia realizável”, não a “utopia radical”.

A partir de meados da década de 1980, 

no entanto, começaria a tornar-se 

predominante a (auto)crítica a esta lógica 

férrea e à própria ideia de sistema.  

A linha Metrópolis foi já concebida como 

uma colecção de objectos diferenciados, 

como uma família de personagens, 

aparentadas mas com fisionomias 

e personalidades inconfundíveis, negando 

a regra absoluta da estandardização de 

componentes e desafiando já o bom gosto 

dominante. Por outro lado, no Centro 

Cultural de Belém, a grande dimensão 

do empreendimento, a sua complexidade 

funcional e a rigorosa coerência da 

arquitectura justificaram uma opção 

destinada a combater a monotonia e a 
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acentuar a caracterização de ambientes 

e funções. Assim, a par dos móveis 

expressamente criados para o edifício, 

Daciano propôs o uso de um conjunto de 

outros modelos –-desenhados, na origem, 

para edifícios bem distintos, mas que 

tinham passado já à produção em série –, 

cuja coerência apenas resulta do facto de 

terem uma autoria comum e de estarem, 

de algum modo, validados pelo tempo.

Em dois projectos destinados à Expo’98 

(equipamento urbano para o plano PP3 

e interiores dos pavilhões temáticos) 

Daciano conseguiria enfim sintetizar um 

tipo de regra onde a unidade só adquire 

total sentido pela relação significante 

entre a diversidade das parcelas que a 

constituem, adequando às especificidades 

que elege no contexto aquilo que designa 

por “modos”: modo geométrico, modo 

orgânico, modo idiossincrático.

DA IDEIA AO OBJECTO OU O PROJECTO COMO 

OFÍCIO   Para Daciano da Costa, ao longo 

de todo o processo criativo, nas múltiplas 

etapas de desenvolvimento do projecto, 

deve existir uma absoluta preponderância 

da manualidade. A investigação deve ser 

conduzida pela “clarividência da mão” 

–-e pela volúpia do gesto –, último elo 

da ligação vital ao mundo material, 

físico e concreto.

O esquiço está sempre na base do 

processo criativo11. É um instrumento 

de pesquisa que enuncia questões, 

persegue uma ideia e procura definir-

lhe os contornos, inventa alternativas, 

busca a forma e a sua construção. O 

conceito gerador do objecto é fixado 

em desenhos pessoais, feitos da 

sobreposição de estratos, sintéticos 

ou muito detalhados, muitas vezes 

incompreensíveis para outros. Desde logo, 

a axonometria e a perspectiva explodida 

têm um uso privilegiado, como meios 

de dominar a tridimensionalidade e a 

construtividade, e antecipar a lógica do 

processo de produção. O trabalho dos 

colaboradores inicia-se geralmente a 

partir daí, desenvolvendo essas bases 

em aproximações sucessivas 

à definição rigorosa.

Em paralelo com o desenho, é constante o 

recurso às práticas oficinais. As maquetas, 

minuciosas, são um instrumento mais 

para simular a realidade e reduzir a 

incerteza12, submetidas, em geral, à crítica 

pelo registo fotográfico. As paletas de 

materiais não são entendidas apenas como 

objecto de comunicação mas realmente 

como um procedimento de projecto, 

exercícios paralelos de composição, onde 

a sensorialidade dos materiais se cruza, 

uma vez mais, com a herança estética das 

vanguardas do início do século xx.

Os desenhos especialmente vocacionados 

para a apresentação ultrapassam a 

mera comunicação figurativa do objecto 

representado e, por via do virtuosismo 

gráfico, ampliam a sua capacidade 

expressiva. Igualmente personalizados, 

os desenhos técnicos para ensaio 

interpretam as convenções das projecções 

ortogonais e sobrepõem livremente vistas 

e secções, numa síntese que procura 

dominar a totalidade da proposta. Muitas 

vezes executados em tamanho natural –-de 

forma a antecipar de modo mais directo a 

relação do utilizador com o objecto final 

–, conservam, deliberadamente, margens 

de indefinição, destinadas a provocar a 

derradeira fase da criação. A construção 

de protótipos (de peças de mobiliário ou 

de inteiras unidades funcionais, como um 

quarto de hotel) permitirá o diálogo e a 

integração dos contributos dos diversos 

intervenientes. São ensaiadas alternativas 

antes de, em definitivo, serem fixadas 

relações formais, acabamentos, detalhes, 

processos construtivos. Idealmente, 

o resultado final implicará um compromisso 

mútuo e deverá deixar visíveis as marcas 

dessa maturação participada. 

Os desenhos de comunicação à 

obra representam o último desafio 

de programação e sistematização, 

articulando todas as escalas necessárias 

a uma completa descrição do objecto 

e da sua construção, compreendendo 

listagens exaustivas de todas as 

situações consideradas e em todas as Os 
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Estudos para mobiliário. Esquiços. 

Grafite e marcador s/papel opaco

Estudos para poltronas. Esquiços. Grafite s/papel vegetal

Casino Park Hotel. Maqueta de estudo do quarto-tipo.

Esc. 1:10. 1972-1977

Hotel Figueira Praia. Paleta de materiais. 

Composição realizada por Daciano da Costa. 1973



desenhos especialmente vocacionados 

para a apresentação ultrapassam a 

mera comunicação figurativa do objecto 

representado e, por via do virtuosismo 

gráfico, ampliam a sua capacidade 

expressiva. Igualmente personalizados, 

os desenhos técnicos para ensaio 

interpretam as convenções das projecções 

ortogonais e sobrepõem livremente vistas 

e secções, numa síntese que procura 

dominar a totalidade da proposta. Muitas 

vezes executados em tamanho natural –-de 

forma a antecipar de modo mais directo a 

relação do utilizador com o objecto final 

–, conservam, deliberadamente, margens 

de indefinição, destinadas a provocar a 

derradeira fase da criação. A construção 

de protótipos (de peças de mobiliário ou 

de inteiras unidades funcionais, como um 

quarto de hotel) permitirá o diálogo e a 

integração dos contributos dos diversos 

intervenientes. São ensaiadas alternativas 

antes de, em definitivo, serem fixadas 

relações formais, acabamentos, detalhes, 

processos construtivos. Idealmente, 

o resultado final implicará um compromisso 

mútuo e deverá deixar visíveis as marcas 

dessa maturação participada. 

Os desenhos de comunicação à 

obra representam o último desafio 

de programação e sistematização, 

articulando todas as escalas necessárias 

a uma completa descrição do objecto 

e da sua construção, compreendendo 

listagens exaustivas de todas as 

situações consideradas e em todas as 

disciplinas envolvidas: tipologias espaciais, 

equipamentos, mobiliário, componentes, 

detalhes... O uso das metodologias do 

projecto (cuja aplicação mais consistente e 

desenvolvida terá ocorrido com os estudos 

para a Aerogare 2 do Aeroporto de Lisboa) 

consuma definitivamente a ruptura em 

relação à prática da “decoração”, dominada 

ainda por um conjunto de procedimentos 

empíricos e pouco articulados. 
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Apartamentos Intersol. Grill “D. Rodrigo”. Perspectiva 

de apresentação. Grafite s/papel vegetal. 1971-1976

Hotel Penta. Portas interiores, pormenores. Esc. 1:5. Grafite, marcador e tinta-da-china s/papel vegetal. 

Desenho final realizado por Oterelo dos Santos. Abr. 1972

Aerogare 2. Quiosques, pormenores. Esc. 1:1, Tinta-da-china s/papel 

vegetal quadriculado. Desenho final realizado por Pedro A. I. Cid. Jul. 1982



O QUOTIDIANO E A INVESTIGAÇÃO   

O levantamento que esteve na origem desta 

exposição permitiu-nos avaliar a extensão 

de uma imensa massa de trabalhos que 

as histórias do Design geralmente deixam 

na sombra. De facto, para além daquelas 

obras que introduziram rupturas nos 

hábitos de consumo e nos modos de vida 

quotidianos, que se tornaram já referências 

do imaginário colectivo, existe um conjunto 

muito mais vasto de projectos que, de certo 

modo, os suportou e justifica.

Por um lado, existem aqueles que 

poderíamos designar como “projectos 

alimentares”, que constituem a base da 

actividade quotidiana, rotinada. Trata-se 

de “fazer, todos os dias, aquilo que houver 

para fazer”, de acordo com uma moral 

puritana do trabalho que Daciano defende 

com firmeza. O projecto deve ser um 

ofício, mesmo que não exista espaço 

para extraordinárias apostas criativas, 

mesmo que, por vezes, possa conduzir 

à condescendência.

Por outro lado, os projectos frustrados – 

utópicos apenas porque a realidade 

se encarregaria de demonstrar que 

não existia um contexto capaz de os 

colocar em prática. Vítimas de mal-

entendidos, da falta de capacidade de 

risco dos encomendadores, da sua falta de 

confiança e de convicção, esses projectos 

tiveram o mérito de permitir a realização 

de algumas experiências inovadoras, 

foram pretexto para a incubação de 

ideias diferentes, anteciparam respostas 

para novas questões. A sua acumulação 

veio constituir um fundo de sedimentos 

disponível para, em contextos diferentes 

e sob formas diferentes, ser retomado 

ou desenvolvido. Esta é uma das faces 

do esforço de investigação desenvolvido 

por Daciano da Costa. Um processo 

de reflexão pela prática que se cruza 

directamente com a actividade académica 

e donde resultam mútuos benefícios13.

Outro grupo ainda é constituído pelos 

inúmeros modelos de móveis, complementos 

e objectos diversos, desenhados e produzidos 

para cada projecto de interiores, dos quais 

apenas uma minoria tinha, até agora, 

merecido um justo reconhecimento. 

De facto, constatando que as necessidades 

colocadas pelas suas obras não podiam 

encontrar plena satisfação nos produtos 

disponibilizados pelo mercado, Daciano tem 

investido, desde sempre, no desenho de 

modelos próprios. O esforço, aparentemente 

desproporcionado face à escala de cada 

intervenção (muitas vezes, de cada modelo, 

apenas seria necessário um par de peças...), 

justifica-se pela aspiração militante à 

produção em série. Cada encomenda é 

entendida como uma oportunidade mais 

para ensaiar um desenho estrategicamente 

pensado em função da indústria, embora 

seja sabido à partida que a sua realização 

será assegurada pela mais qualificada 

mão-de-obra artesanal. 

Contraditoriamente, pois; a motivação e o 

pretexto para a criação de uma ideia de 

modernidade e para a defesa do Design 

têm-se apoiado no isolamento crónico do 

país e na sobrevivência de um mundo cuja 

extinção estava há muito anunciada. É esta 

capacidade de transformar em estímulos 

convergentes os sinais desencontrados da 

realidade, de converter as adversidades em 

agentes positivos do projecto que explica 

a inquietação permanente de Daciano da 

Costa. E que demonstra como a utopia do 

Design –-a esperança projectual –-não pode 

dispensar um vital e eterno sentimento 

de mal-estar.
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1 Sobre a prática 

pedagógica de Daciano 

da Costa veja-se o texto 

de Maria Helena Souto 

neste catálogo.

2 European Community 
Design Prize 1990. 

Barcelona: Barcelona 

Design Center, 1990, 

p. 136.

3 Cf. Jorge Spencer; 

João Paulo Martins 

– “O Ofício e o Método”, 

in Daciano da Costa, 
Design e Mal-estar. 

Lisboa/Porto: 

Centro Português de 

Design/Porto Editora, 

1998. 

4 Foi o que sucedeu, 

nomeadamente, com as 

cadeiras da cafetaria e 

do grill do Hotel Alvor 

Praia, com a cadeira 

Palácio e a poltrona 

Flos do Hotel Madeira 

Palácio, com a poltrona 

e a cadeira da cafetaria 

da Fundação Calouste 

Gulbenkian, a série 

Quadratura, criada 

inicialmente para o 

lnec, e diversos modelos 

de assentos desenhados 

para o Centro Cultural 

de Belém (Boroa, 

La Stupenda e Belém) 

e para o Coliseu dos 

Recreios (Camarote 

e Café). Esta ligação 

íntima entre mobiliário 

e interiores como 

ponto de partida para a 

produção em série tem 

sido identificada como 

uma das estratégias de 

projecto de Alvar Aalto 

na concepção dos seus 

objectos (cf. M. C. Tonelli 

Michail, “Alvar Aalto 

e I suoi Artigiani”, in 

Ottagono, 72, Mar. 1984, 

cit. in Renato De Fusco, 

Storia del Design; 

Roma-Bari: Laterza, 

1997, 6.ª edição, p. 243).

5 Ver Daciano da Costa, 

Croquis de Viagem. 
Lisboa: Livros Horizonte, 

1994.

6 Cf. Jorge Spencer; 

João Paulo Martins 

– “O Ofício e o Método”, 

art. cit.

7 Manuel Salgado 

–-“Prémio Valmor/80”, 

Arquitectura, n.º 147, 

Out.-Nov. 1982, 

pp. 58-59.

8 Pode falar-se, 

com efeito, de uma 

sensibilidade comum 

a alguns arquitectos 

e designers italianos; 

para o mobiliário em 

madeira, em especial, 

deve referir-se os  

Scarpa: Carlo, Afra 

e Tobia (cf. Renato 

De Fusco, op. cit.).

9 Confronte-se, a este 

propósito, o texto de José 

Brandão integrado neste 

catálogo.

10 Cf. Carlos Duarte 

– “O Lugar do Design”, in 

Expo aica snba 1972, 

Lisboa: Secção 

Portuguesa da 

Associação  

Internacional dos 

Críticos de Arte, 1972, 

pp. 39-43.

11 Cf. texto de Jorge 

Spencer neste 

catálogo.

12 Apoio-me aqui no 

subtítulo de Jean  

Charles Lebahar, 

Le Dessin d’Architecte. 
Simulation Graphique et 
Réduction d’Incertitude, 

Roquevaire: Parenthèses, 

1983.

13 Cf., também, o texto 

de Jorge Spencer neste 

catálogo.

Notas
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Nota: As datas indicadas junto de cada projecto correspondem ao início e ao termo do seu processo desenhado
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104 Expo’98. Pavilhões 
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e Museu

140 Agência do Banco 
do Alentejo

142 Hotel Alvor Praia

146 Hotel Madeira 
Hilton/Madeira Palácio
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214 Expo’98. 
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218 Expo’98
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Lisboa
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Alto do Lumiar | Alta 
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234 Sistema de 
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para habitações de 
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“Shepherd | Osaka”
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282 Linha “Tetra”

284 Linha “Sancho”



92

Exposição Henriquina 1958 ‑1959

Design de Exposições

Museu de Marinha, Mosteiro 
dos Jerónimos, Lisboa
cliente Comissão Executiva 
das Comemorações do 
V Centenário da Morte 
do Infante D. Henrique
arquitecto chefe Frederico 
George
arquitecto adjunto Daciano 
da Costa

outras participações António 
Santos, Jorge Vieira, Lagoa 
Henriques (escultores); Augusto 
Gomes, Júlio Resende, Manuel 
Lapa, Fred Kradolfer, Le Mattre 
de Carvalho, Roberto de Araújo 
(pintores); Damião Peres, Avelino 
Teixeira da Mota (consultores 
históricos); José Pedro Martins 
Barata (consultor sobre arqueologia 
naval); Francine Benoit 
(consultor musical); José Cutileiro 
(coordenação das legendas); José 
Carlos Santos (instalação eléctrica)
construtores António Martins 
Sampaio e Serralharia Trevo

executado

Exposição Henriquina 

inscreve ‑se num 

movimento de renovação 

dos princípios de exposição 

 museográfica, com origem em 

Itália, fundamentalmente, e que 

pressupunha um entendimento 

moderno e criativo da relação 

estabelecida com os artefactos 

legados pela História.

A sequência e configuração dos 

espaços correspondiam aqui 

à concepção de um percurso 

cenografado, com a sucessão dos 

temas desenrolando ‑se ao longo 

de diversos níveis, vencidos por 

A escadarias, rampas ou degraus. 

O dinamismo expressivo da 

composição geral era acentuado 

pela geometria das coberturas e 

pela disposição das peças a expor: 

espaços fluidos, pontuados por 

conjuntos rarefeitos e informais, 

opunham ‑se a envolventes 

contidas, com uma organização 

estrita de objectos. Os contrastes 

de luz e de sombra conduziam a 

atenção, recortando as peças num 

ambiente de forte carga dramática. 

A precariedade dos materiais 

(tecido, madeira aparente, perfis 

metálicos industriais) e o desenho 

sóbrio, mas não despojado 

de alguns requintes formais, 

assumiam em pleno a condição  

de construção efémera.

Este foi o último projecto em 

que Daciano da Costa participou 

na condição de colaborador 

perma nente de Frederico George, 

antes de estabelecer o seu próprio  

atelier.

bibliografia

Exposição Henriquina, 1960 • Manaças, 

1997 • Santos, 1995 • Souto, 1992a 

e 1992b • Tostões, 2000 • Tostões; 

Martins, 2000 • Ver pelo Desenho, 1993

Exposição Comemorativa do V Centenário da Morte do Infante D. Henrique

O
 E

F
É

M
E

R
O

 E
 O

 T
E

A
T

R
A

L

Desenho de apresentação do projecto. Guache s/cartão. Executado por Daciano da Costa. N/dat.



Sala de “Introdução” e sala “Envolventes da Obra do Infante”
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Sala “Envolventes da Obra do Infante”

Planta geral. Atelier Frederico George
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Exposição Metalúrgica da Longra | Airborne 1967

Design de Exposições

Sociedade Nacional 
de Belas ‑Artes, Lisboa
cliente Metalúrgica da Longra/ 
Fernando Seixas
colaboradores Eduardo Afonso 
Dias e Tomás de Figueiredo 
(fotogramas)

executado

ara a transformação 

do grande salão da 

Sociedade Nacional de 

Belas ‑Artes, o pavimento 

foi revestido com alcatifa 

e as paredes inteiramente 

forradas com tecido negro; em 

contraponto, foi criado um tecto 

falso com lâminas de alumínio 

suspensas, que multiplicavam 

os brilhos metálicos em efeito 

caleidoscópico. Os biombos com 

fotogramas de personagens em 

tamanho natural foram realizados 

por Tomás de Figueiredo, que 

dispôs os figurantes sobre grandes 

superfícies de papel fotográfico 

directamente expostas à luz.

A exposição destinava ‑se a 

promover em Portugal os modelos 

– da fábrica francesa Airborne 

incluindo as linhas Joker e 

Djinn desenhadas por Olivier 

Mourgue – que a Metalúrgica da 

Longra passara a produzir sob 

licença. Tratava ‑se de mobiliário 

estofado, para salas de convívio 

ou de recepção, destinado, 

sobretudo, à indústria hoteleira 

e aos serviços. Realizados com 

estrutura metálica, resistentes 

e indeformáveis, implicavam um 

rigoroso processo de fabrico que 

permitia ganhos de  

produtividade. Em resultado  

desta parceria, viria a registar‑

‑se um aperfeiçoamento evidente 

dos recursos da Longra, tanto em 

termos de tecnologia disponível 

como da formação de pessoal, de 

que, mais tarde, viria a beneficiar 

também em modelos próprios, 

desenhados por Daciano da 

Costa.

bibliografia

Leal, 1967b • Santos, 1995

P
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Representação de Portugal na Hemisfair 68 
Texas World Fair

1968

Design de Exposições

San Antonio, EUA
coordenação Thomaz de Mello

executado

ara além da coordenação 

de todos os materiais a 

integrar na exposição, 

o projecto incluía o desenho 

dos equipamentos e mobiliário 

necessários para a completa 

instalação da representação 

portuguesa. A pretexto de tornar 

mais fácil o seu transporte e 

montagem, estes equipamentos 

foram concebidos como conjuntos 

de painéis, interligados por 

ferragens que permitiam a sua 

articulação e estabilização. 

A partir daqui, o princípio das 

estruturas exclusivamente 

laminares teria desenvolvimento 

em muitos outros projectos.

P

1. Balcão de informações. 

Esc. 1:5. Grafite s/papel 

vegetal. Desenho realizado 

por Daciano da Costa. N/dat.

2. Planificação gráfica. 

3.ª versão. Grafite 

e marcador s/papel vegetal. 

Desenho realizado por 

Daciano da Costa. N/dat.

1
2
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Stand Metalúrgica da Longra 1970

Design de Exposições

cliente Metalúrgica 
da Longra/ Fernando Seixas

oncebido como um objecto 

 unitário de escala 

arquitectónica, este stand 

 de exposição era definido por 

um único elemento laminar, 

encurvado sobre si próprio – por 

forma a segregar um interior, 

reforçando a sua autonomia 

em relação à envolvente – 

e recortado de modo irregular, 

desvendando ‑se desde 

inesperados pontos de vista.

II Exposição Internacional de Materiais de Construção

C

1. Desenho de estudo. Alçados e cortes. 

Esc. 1:20. Grafite e marcador s/papel vegetal. 

Desenho realizado por Daciano da Costa. N/dat.

2 e 3. Maqueta de estudo

2
1
3
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Pavilhão de Portugal na Expo 70
Exposição Universal de Osaka

1969 ‑1970

Arquitectura de Interiores 
e Design de Exposições

Osaka, Japão
cliente Comissariado ‑Geral 
para a Exposição de Osaka
em parceria com Frederico 
George e António Garcia
colaboradores Jorge Vieira 
e Carlos Costa

projecto geral de arquitectura 
Frederico George, arquitecto
outras participações José 
Cutileiro (guião) com o apoio 
de Fernando Lopes (audiovisuais)
construtores Takenaken 
Comuten e António Martins 
Sampaio, Lda.

executado. demolido

o interior do Pavilhão de 

Portugal, completamente 

revestido a negro, 

desenvolvia ‑se uma 

composição plástica de volumes 

cúbicos com dimensões variadas 

que constituía o suporte das 

fotografias onde se apresentava 

o “Portugal de Hoje e de Amanhã”. 

A periferia era definida por 

uma sucessão de ampliações 

fotográficas sobre faixas de tela 

translúcida (numa proporção 

semelhante à dos kakemonos, 

as pinturas tradicionais japonesas 

em longos suportes enroláveis) 

com iluminação posterior.

Os recursos usados eram pois 

relativamente tradicionais e os 

resultados muito próximos da 

encenação teatral e expositiva. 

Bem pelo contrário, a Exposição 

de Osaka ficaria marcada pela 

sofisticação tecnológica 

e pela abundância de efeitos 

multimédia, existentes  

N em grande parte dos restantes 

pavilhões. Em semelhantes 

situações, Daciano da Costa gosta 

de citar Orson Wells: “Nesta 

época de supermercados, podeis 

sempre contar com o vosso 

merceeiro.”

bibliografia 

Costa, 1998 • Santos, 1995 

• Tostões; Martins, 2000 • Ver pelo 

Desenho, 1993 • “Perfil Sereno, 

Ar Simpático”, 1970, pp. 1 e 8

Maqueta de estudo. Realizada por António Mano
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XVII Exposição Europeia de Arte,
Ciência e Cultura Núcleo do Mosteiro dos Jerónimos 1982 ‑1983

Design de Exposições 
e arquitectura efémera

Mosteiro dos Jerónimos, 
Lisboa
cliente Comissariado 
da XVII Exposição Europeia de 
Arte, Ciência e Cultura
projecto geral de coordenação 
Daciano da Costa com Manuel 
Macara, engenheiro civil
colaboradores Edgar Mota, 
Carlos Costa e José Manuel 
Braga

comissário técnico Formosinho 
Sanchez, arquitecto
consultores Frederico George, 
arquitecto; Le Mattre de Carvalho, 
pintor; José Pedro Martins Barata, 
arquitecto
arranjos exposicionais 
e montagem José Maria Cruz 
de Carvalho, designer; Cristóvão 
Macara, engenheiro técnico; 
Manuel Pina, projectista; com 
a colaboração de Assunção 
Cordovil, Maria José Campos, 
Celso Rodrigues, José Gomes, 
José Tomaz, Vasco Lapa 
e Mercedes Carrôlo
construtor António Martins 
Sampaio, Lda

executado. demolido

proposta inicial tomava 

o claustro do Mosteiro 

dos Jerónimos como 

fulcro do percurso de visita e 

da estrutura da exposição: aí 

seria temporariamente instalada 

uma grande rampa para o 

público, cuja cobertura – quatro 

pirâmides invertidas, revestidas 

com material espelhado – teria 

um efeito caleidoscópico e 

espectacular, de fragmentação e 

multiplicação da arquitectura do 

mosteiro e da sua ornamentação.

Recusado este projecto, 

Casa do Capítulo. “Missionação”Pavilhão anexo. Piso térreo. 

“Difusão da Arte Portuguesa”

A



Claustro do mosteiro. Perspectiva da proposta (n/executada). Carvão s/papel vegetal. Desenho realizado por Daciano da Costa. 1983

e reformulada a distribuição 

prevista para os materiais a expor, 

optou ‑se pela construção de um 

pavilhão temporário adjacente ao 

mosteiro, contendo uma parte das 

áreas de exposição e a principal 

escada de 

acesso para o público. 

O revestimento integral dos 

dispositivos de exposição com 

um mesmo material e numa 

única cor, pretendia potenciar 

a unidade da intervenção e 

conferir ‑lhe a consistência 

necessária para o diálogo com 

a arquitectura do Mosteiro dos 

Jerónimos, caracterizada pelo 

domínio quase absoluto de um 

material (o calcário) em estrita 

monocromia.

A iluminação geral permitia que 

os objectos expostos nos espaços 

do mosteiro (Refeitório, Sala do 

Capítulo...) fossem apreendidos 

em relação com esse contexto 

arquitectónico. No pavilhão anexo, 

pelo contrário, apenas as vitrinas 

eram iluminadas, destacando ‑se 

na penumbra geral; os percursos 

do público eram definidos por 

algumas pontuações de luz 

estrategicamente distribuídas.

bibliografia 

Costa, 1998 • Gonçalves; 

Dias, 1985 
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1. Refeitório. “China e Japão”. Esquiços. Marcador e lápis de cor s/papel vegetal 

2. Tipologia das vitrinas. Esquiços; cortes. Marcador e lápis de cor s/papel vegetal 

3. Pavilhão anexo. Esquiço; planta. Marcador e lápis de cor s/papel vegetal 

4. Pavilhão anexo. Esquiço; alternativas de distribuição em planta. Marcador e lápis de cor s/papel vegetal

1

2   3   4
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Pavilhão anexo. Esquiço; axonometria. Marcador s/papel vegetal. Nov. 1982

Pavilhão anexo. Esquiço; axonometria. Marcador s/papel vegetal
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Expo’98. Pavilhões e áreas temáticas 1995

Design de Exposições

Expo’98/Parque das Nações, 
Lisboa
cliente Sociedade Parque 
Expo’98, s.a.
com Jorge Spencer
colaboradores Filipe Cardoso, 
Carmen Daehnhardt 
e Carlos Costa

outras participações
Eurostand (maquetas); Manuel 
Aguiar (fotografia); Francisco 
Agostinho (infografismo); José 
Pedro Martins Barata e Orlando 
da Costa (consultores temáticos); 
Atelier B2/José Brandão e Salette 
Brandão (design gráfico)

proposta ao concurso por convite 
para os interiores dos pavilhões 
temáticos da expo’98.
proposta classificada, 
não desenvolvida por 
dificuldades contratuais

s propostas apresentadas 

resultaram da aplicação 

de uma “metodologia de 

modos”, que parte dos conteúdos 

temáticos dos pavilhões e da 

compreensão da atitude do 

visitante para determinar a 

caracterização da dominante 

formal a adoptar em cada espaço 

e nos próprios sistemas de 

equipamentos expositivos. Como 

se dizia na memória do projecto, 

tratava ‑se de uma estratégia 

destinada a dar suporte racional 

à diversificação das técnicas e 

dos “estilos”, por oposição ao 

“processo aleatório artístico 

e ao processo organizativo 

tecnocrático”, tendendo um para 

“protagonismos desinteressados 

e o outro para acomodações 

inexpressivas”.

Os modelos que acompanhavam 

a proposta constituíam apenas 

simulações dos ambientes e do 

seu desenvolvimento expositivo: 

cada modelo era entendido como 

uma “exposição” da Exposição. 

O “modo geométrico” era 

caracterizado através de uma 

sequência de espaços prismáticos, 

de expressão abstracta, com áreas  

e alturas diversas, onde a 

circulação do visitante deveria 

ser livre, com “ritmos diferentes, 

momentos de recolhimento nas 

pequenas salas, mas claramente 

orientada pelo grande eixo de 

simetria”. Ou seja, a geometria  

era usada para estruturar 

“momentos de fruição colectiva, 

de prática material breve e 

pragmática” em “percursos 

extensos e claros”, mas 

permitindo, simultaneamente, 

a visita “específica e 

contextualizada”.

No “modo idiossincrático”, 

a forma geométrica elementar 

não recebia uma orientação 

sequencial definida; 

era polarizada em torno de um 

grande dispositivo cenográfico 

central, como um objecto dentro 

doutro objecto. A circulação 

livre “em deambulatório” pelo 

ambiente geral devia proporcionar 

“momentos de fruição e de uso 

afectivo, individual, espontâneo e 

errante”, preparando o “contraste 

inesperado dum momento 

imprevisível e espectacular”, 

onde se alterava o ritmo da visita 

e mesmo o “modo de fruição, 

que de individual passa[ria] a 

colectivo e contagiante”.

Já o “modo orgânico” correspondia 

a uma “sequência contínua e 

fluida de formas, num espaço 

único metamórfico, com 

uma expressão de encenação 

espectacular e lúdica”, um 

“ambiente ‑cenário” de espaços 

“tornados narrativos e sequenciais 

por sucessivos apelos, ao 

longo de percursos temáticos 

determinados”. A circulação 

devia processar ‑se de um “modo 

linear, pontuada por momentos 

temáticos estimulantes”, devendo 

proporcionar ao visitante 

“momentos de fruição envolvente 

e envolvida”, onde o público era 

tornado protagonista.

Espaço 3. “Sulcar os Oceanos”. Maqueta de apresentação. 1995

A
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Espaço 3. “Sulcar os Oceanos”. Esquiço. Grafite, lápis de cor e marcador s/papel opaco. 1995 Espaço 1. “Colónia Submarina”. Esquiço. Grafite e marcador s/papel opaco. 1995

Espaço 1. “Colónia Submarina”. Maqueta de apresentação. 1995
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Expo’98. Porta do Sol 1996 ‑1998

Arquitectura efémera 
(instalação da Porta do Sol, 
Serviços de Apoio e Espaço 
Criança)

Expo’98/Parque das Nações, 
Lisboa
cliente Sociedade Parque 
Expo’98, s.a.
com Jorge Spencer, João Paulo 
Martins e Filipe Cardoso

outras participações Mário 
Vilhena, engenheiro (direcção 
de projecto); Pedro Parreira e João 
Valério, engenheiros (estruturas); 
Joule/Caetano Gonçalves e Adriano 
Almeida, engenheiros (instalações 
eléctricas e electromecânicas); Grade 
Ribeiro, engenheiro (instalações de 
águas e esgotos)
construtores Edifer (empreiteiro 
geral) e Maismetal (cavername 
e pilares iluminantes)

executado. demolido

Porta do Sol situava‑

‑se no cruzamento 

dos dois eixos 

fundamentais da Expo’98, 

assumindo grande importância 

na orientação do público, tanto 

no interior do recinto como na 

zona envolvente. Para além de 

regular as entradas e saídas de 

visitantes, a porta pretendia 

introduzir o tema geral adoptado 

(os oceanos) e o ambiente festivo 

da Exposição. Sabia ‑se que teria 

um uso muito intenso durante 

um curto período de tempo e 

uma morte com data marcada. 

Foi, por isso, concebida como um 

exercício de arquitectura ‑design 

efémero, uma construção ligeira e 

desmontável, festiva, espectacular. 

O seu fundamento temático era a 

referência ao “cavername” 

de um navio em construção, 

materializado num elemento de 

“arquitectura como comunicação”, 

cenográfico, visível à distância, 

com uma forte iluminação 

nocturna. 

Passando sob o cavername do 

navio o visitante acedia ao espaço 

interior da porta: instalado numa 

imensa estrutura, onde mais 

tarde viria a funcionar um centro 

comercial, foi cenografado como 

um fundo de mar festivo, pela 

cor uniforme e pela iluminação 

difusa, uma paisagem ritmada 

por alinhamentos de pilares 

iluminantes e repetições lineares 

horizontais, mais discretas. 

Ao aceder à Exposição através de 

um duplo sistema de rampas e 

escadas, o visitante podia desfrutar 

de uma vista panorâmica do 

recinto, a partir de uma plataforma 

elevada, sombreada pelo 

cavername do navio.

O cavername previsto para o 

lado terra (exterior do recinto) 

e o recobrimento da construção 

existente com uma fachada 

leve, de escamas horizontais 

translúcidas e iluminantes, não 

chegariam a ser construídos.

bibliografia

Bang, 1998 • Costa, 1998 • Neves, 

1999 • Spencer; Martins, 1998 • 

Trigueiros, 1996 e 1998

A

Cavername de navio em construção. 

Modelo à escala

Lado mar. Plataforma elevada e cavername. Esquiços. Marcador s/papel opaco. Jun. 1996
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Lado mar. Plataforma elevada e cavername. Maqueta de estudo realizada por Maq ‑X
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Lado mar. Plataforma elevada e cavername. Alameda Central com Homem ‑Sol do escultor Jorge Vieira Cavername. Vista a partir do interior
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1. Cavername. Detalhe

2. Interior. Pilares iluminantes

3. Lado mar. Plataforma elevada e cavername. Trabalhos de demolição

Projecto de execução. Corte longitudinal

1
2
3
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Reitoria da Universidade de Lisboa 1960 ‑1961

Arquitectura de Interiores e 
mobiliário de salas especiais 
(gabinete e salão do reitor, 
sala de pequenos banquetes, 
sala de reuniões do Senado, 
salão nobre, anfiteatro de 
grandes actos e sala de 
professores) e Aula Magna

Alameda da Universidade
cliente caniu/Comissão 
Administrativa para as Novas 
Instalações Universitárias, 
Ministério das Obras Públicas
colaboradores Luís Ralha 
e Rogério Ribeiro

projecto geral de arquitectura
Porfírio Pardal Monteiro 
e António Pardal Monteiro, 
arquitectos
outras participações Mário 
Carlos Araújo Leal e Vítor 
Emanuel Simões Sampaio, 
engenheiros (instalações eléctricas 
e electromecânicas); Manuel Bívar, 
engenheiro (instalações de isolamento 
e condicionamento acústico); 
Carlos Homem de Sá, arquitecto 
(mobiliário geral)
construtor Empresa 
de Construções Lopes 
(Irmãos), Lda
fabricantes do mobiliário José 
Olaio & Cª (filho), José Alcobia, 
Móveis Sousa Braga, Fábrica de 
Móveis Aséta, Móveis e Adornos, 
Lda., Metalúrgica da Longra, 
Lda., Centro Técnico Hospitalar, 
Viúva de João Ferreira & Filhos e 
Armando Filinto Pinto Barbosa

executado

intervenção de Daciano 

da Costa na Reitoria da 

Universidade de Lisboa 

constituiu a sua primeira grande 

encomenda após a abertura de 

atelier em nome próprio, ocorrida 

em 1959. Projectado por Porfírio 

Pardal Monteiro (1897 ‑1957) em 

1952, a par das Faculdades de 

Letras e de Direito, o edifício da 

Reitoria vinha coroar de forma 

monumentalizante a alameda 

central da Cidade Universitária 

de Lisboa, ao Campo Grande, 

na sequência do plano que o 

próprio desenhara já em 1935. 

Na clareza da distribuição 

espacial, na simetria classizante 

da estrutura compositiva, 

na escala generosa e na sobriedade 

dos espaços reconhece ‑se a 

marca de Pardal Monteiro, onde 

o entendimento do sentido cívico 

– urbano – destes equipamentos 

públicos se combinava com 

alguma retórica académica, 

numa linguagem oficial de 

representação do poder.

Daciano da Costa foi aqui 

responsável pela caracterização 

dos espaços mais significativos 

através do desenho dos 

elementos da arquitectura, dos 

revestimentos, dos equipamentos 

fixos e do mobiliário, pela 

definição do detalhe, pela escolha 

das cores e dos materiais. 

O seu trabalho de projecto 

desenvolve ‑se a partir do 

entendimento do espaço e da 

escala da arquitectura e das 

convenções do ritual académico; 

com António Pardal Monteiro 

propõe uma interpretação 

do sentido institucional e 

da representatividade que 

o programa reclamava, 

recuperando uma modernidade 

que andava então arredada dos 

grandes equipamentos públicos 

construídos pelo Estado.

Os materiais nobres e as 

técnicas tradicionais (madeiras 

exóticas, rochas ornamentais, 

A peles naturais e veludos, os 

esmaltes e os bronzes, a pintura 

mural a fresco, os tectos falsos 

em gesso) são tratados sem 

preconceitos e com efectivo 

requinte construtivo; as 

referências à história das artes 

decorativas combinam ‑se com 

a influência das mais recentes 

correntes do gosto internacional, 

num conjunto deliberadamente 

heterogéneo e experimental. 

O desenho neoclássico domina 

a sala de jantar do reitor e 

o salão nobre; a chinoiserie é 

visível em algumas mesas de 

fumo; os múltiplos modelos de 

assentos denunciam os reflexos 

da produção escandinava 
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Sala de pequenos banquetes

1. Vista geral

2. Cadeira. Prod. Móveis Sousa Braga

3. Estudos para cadeira. Esquiço. Tinta e lápis de cor s/papel opaco
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da época (a elegância das 

proporções, o afilamento das 

extremidades, a combinação 

de pele e veludo numa mesma 

peça) ou italiana (a geometria 

em forma de cristal, os pés de 

apoio cónicos e divergentes, as 

aplicações em pele e bronze 

na requintada arca da toga do 

reitor); nos maples do gabinete 

do reitor, com estrutura linear 

revestida em pele natural de cor 

preta e lacre, predomina a forma 

racionalista. A ordem rigorosa 

de cada sala é sublinhada por 

uma ornamentação de desenho 

modernizante, usando um léxico 

geométrico do detalhe na  

criação de padrões abstractos, 

definindo ritmos que o uso 

astucioso da luz eléctrica 

transforma numa encenação 

festiva.

A Aula Magna é um grande 

auditório com cerca de 

1500 lugares, de espaço unificado 

e planta em leque centrada sobre 

um palco pouco profundo, 

destinado a receber as mais  

importantes sessões académicas.  

Os distintos graus dos 

participantes têm uma 

localização específica na sala a  

que correspondem os diferentes  

tipos de cadeira especialmente 

desenhados. O tecto em gesso  

moldado, integrando os 

dispositivos de iluminação, 

tratamento de ar 

e condicionamento acústico, 

é desenhado como um grande 

objecto ondulante que acentua a 

focalização da sala sobre o palco, 

uma composição de motivos 

formais repetidos que, noutra 

escala, é retomada como leitmotiv 

nos painéis acústicos em  

madeira que revestem os 

paramentos.

bibliografia

Costa, 1993 e 1998 • Spencer; 

Martins, 1998 • O Novo Edifício da 

Reitoria, 1961

1

2
3
4
5

1. Sala de reuniões do Senado. Perspectiva. Carvão s/papel vegetal. Desenho realizado por Daciano da Costa

2. Sala de reuniões do Senado. Cadeira e mesa de reuniões

3. Sala de reuniões do Senado. Poltrona, sofá e mesa de apoio

4. Sala de professores. Poltrona

5. Salão nobre. Canapé
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2  3  4

1 Salão do reitor

1. Perspectiva. Carvão s/papel vegetal. Desenho realizado por Daciano da Costa

2. Vista geral

3. Poltrona e mesa de apoio

4. Puxadores
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1
2

3
4
5

Gabinete do reitor

1. Vista geral

2. Painel de fundo com armário encastrado. Planta, cortes e alçados. Esc. 1:20. Grafite e tinta ‑da ‑china s/papel vegetal. 1961

3, 4 e 5. Banco e poltronas. Esc.1:5. Grafite s/papel vegetal. Desenhos realizados por Daciano da Costa. 1961
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Aula Magna

1. Cadeira de plateia. Esc. 1:1. Grafite s/papel vegetal. Desenho realizado por Daciano da Costa. Fev. 1961

2. Cadeira da 1.ª plateia. Esc. 1:5. Grafite s/papel vegetal. Desenho realizado por Daciano da Costa. Abr. 1961

3. Cadeira do presidente para as sessões solenes. Esc. 1:5. Grafite s/papel vegetal. Desenho realizado por Daciano da Costa. Abr. 1961

4. Cadeira de plateia. Prod. José Olaio & C.ª

5. 1.ª plateia. Prod. José Olaio & C.ª

1
2
3

4
5
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Aula Magna

1. Detalhe do tecto

2. Planta do tecto. Esc. 1:50. Grafite s/papel vegetal. Desenho final realizado por Luís Ralha. Dez. 1960

3. Corte longitudinal. Esc. 1:50. Grafite s/papel vegetal. Dez. 1960

4. Vista geral

1

4

2
3



116 O DESIGN COMO DETALHE DA ARQUITECTURA

Teatro Villaret 1964 ‑1965

Arquitectura de Interiores 
e equipamento. Arquitectura 
de cena. Grafismos

Avenida Fontes Pereira 

de Melo, Lisboa
cliente Raul Solnado, Rui 
Martins e Hernâni Martins
colaboradores Eduardo Afonso 
Dias, José Brandão e Cristina 
Reis

projecto geral de arquitectura
(edifício existente) Trindade 
Chagas, arquitecto
outras participações Paulo 
Quintino, engenheiro (estabilidade); 
Oliveira Correia, engenheiro 
(instalações técnicas especiais 
e acústica); Sá Borges, engenheiro 
(ar condicionado); Rui Martins 
e Tenreiro, engenheiro (equipamento 
de cena)
construção do palco e da teia 
Veríssimo, mestre maquinista, 
sob a direcção de Rui Martins
construtor da cadeira de plateia
Metalúrgica da Longra

executado. existente 
com alterações 

Teatro Villaret foi  

pioneiro numa nova 

geração de salas de 

espectáculo em Portugal – os 

pequenos “teatros de bolso” –, 

acompanhando um movimento 

então em curso noutras cidades 

europeias. Instalado nos 

pisos inferiores de um prédio 

de rendimento, em espaços 

originariamente destinados a 

comércio e estacionamento, 

estava à partida condicionado 

pela escassez do espaço existente. 

O reduzido pé ‑direito disponível 

obrigou à proporção adoptada 

para a sala e foi também 

determinante no desenho da 

cadeira de plateia, com uma 

forma unificada, envolvente, 

e costas invulgarmente baixas. 

A repetição da concha da 

cadeira ao longo da plateia 

define um padrão que tem o seu 

contraponto no tecto, um ritmo 

plástico de volumes angulosos 

sublinhados pela luz – “escamas” 

moldadas que funcionam como 

superfícies de reflexão acústica 

e integram as indispensáveis 

instalações técnicas.

A sala tem uma organização axial 

longitudinal, para teatro dito 

“à italiana”. Entre o espaço da sala 

e o palco procurou estabelecer‑

‑se uma relação de continuidade, 

evitando ‑se, no entanto, uma 

excessiva diluição dos limites 

que vedasse “ao espectador uma 

atitude de distanciamento crítico” 

(Costa, 1966). Assim, os planos 

horizontais – tecto e pavimento – 

prolongam o palco pelo interior  

da sala; as superfícies verticais 

laterais, pelo contrário, 

formalizam o proscénio e definem 

de modo evidente a boca de cena.

Em contraste com esta 

ordem geométrica simples, 

o foyer é caracterizado pela 

complexidade formal e pela 

fragmentação. Constituído 

por um espaço unificado e de 

contornos irregulares, prolonga‑

‑se visualmente para o exterior 

O

através da total transparência das 

portas de acesso e da dissolução 

da escada de público, nos níveis 

inferiores, em plataformas 

com orientações variadas. Os 

tapetes vermelhos, que cobriam 

parcialmente o pavimento 

em mármore, e as sancas de 

iluminação, no tecto, dispõem ‑se 

livremente sobre os planos, numa 

composição dinâmica de grandes 

elementos circulares. O balcão da 

Plateia



cafetaria e o bengaleiro surgem 

como objectos autónomos, a par de 

uma série de elementos cilíndricos 

– ambiguamente servindo de 

guarda ‑corpo ou de encosto a 

assentos – tornados abstractos pela 

desproporção e pelo contraste entre 

materiais – volumes estofados, 

revestidos a pele negra, suportados 

por lâminas em aço inoxidável. 

A cor vermelha dominante, 

tanto na sala como no foyer, 

foi adoptada pela sua ligação 

tradicional aos espaços para 

espectáculos teatrais. Procurou‑

‑se que, desde o exterior até ao 

proscénio, fosse estabelecida uma 

gradação luminosa através de um 

conjunto encadeado de soluções: 

sancas de luz indirecta, pingentes 

cintilantes, “lustres” de lâminas 

metálicas suspensas. 

Num invulgar exercício de 

versatilidade, Daciano da Costa 

iria prolongar a sua intervenção 

no desenho do logotipo do teatro e 

nos cenários e figurinos da peça de 

inauguração, O Impostor Geral.

A cadeira de plateia do Villaret 

(uma estrutura metálica  

revestida com espuma de 

borracha moldada) viria a 

ser produzida em série, em 

sucessivas variantes, e usada, 

entre outras aplicações, no 

cineteatro do novo Casino 

do Estoril, no auditório da 

Biblioteca Nacional, nos pequenos 

auditórios do edifício ‑sede da 

Fundação Calouste Gulbenkian 

e no Teatro Maria Matos.

bibliografia

Chagas, 1966 • A. Costa, 1966 • 

Costa, 1966 • J. L., 1965 • Quintino, 

1966 • Santos, 1995, 1999a, 1999b, 

2000a e 2000b • Tostões; Martins, 

2000

Planta e corte do conjunto (Arquitectura, n.º 86. Jan. ‑Fev. 1965, p. 37)

Tecto da sala. Planta e corte. Esc. 1:50. Grafite s/papel vegetal. Abr. 1964

Tecto da sala
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Planta e corte do tecto. Esc. 1:50, 1:10. 

Grafite s/papel vegetal. Abr. 1964

Foyer. Vista geral Balcão do bengaleiro

Guardas. Detalhe
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Cadeira de plateia

1. Vistas. Esc. 1:1. Grafite s/papel vegetal. 

Desenho realizado por Daciano da Costa. Jul. 1964

2. Borrachas moldadas. Esc. 1:1. Grafite s/papel 

vegetal. Desenho realizado por Daciano da Costa. 

Jun. 1964

Cadeira de plateia. Prod. Metalúrgica da Longra

1
2
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Maquetas de estudo

Sala de leitura geral

Sala de catálogo

Teatro ‑auditório

Biblioteca Nacional de Lisboa
projecto de Porfírio Pardal 

Monteiro para a Biblioteca 

Nacional (1954)  

destinava ‑se a dotar com 

instalações modernas e condignas 

a instituição que ocupava, até então, 

parte do Convento de São Francisco, 

ao Chiado. A arquitectura do novo 

edifício, integrado no conjunto 

da Cidade Universitária, era, 

uma vez mais, característica dos 

equipamentos concebidos pelo 

arquitecto ao longo da década.

Os principais espaços destinados 

ao público foram tratados por 

Daciano da Costa num diálogo 

claro com os grandes elementos 

estruturais que os caracterizavam 

e no entendimento das diferenças 

de escala em presença, 

num exercício de notável  

coerência formal. 

A sala de catálogo e a sala de 

leitura mantiveram o carácter de  

 vastos espaços ‑salão onde a 

mediação com a escala humana 

do utilizador é estabelecida 

pelo mobiliário. Em ambos os 

casos, os tectos dominam: são 

artefactos que se justificam 

como dispositivos de iluminação 

artificial e de condicionamento 

acústico mas que integram essas 

valências com naturalidade 

sem as deixar sobrepor‑

‑se a uma intenção clara de 

desenho. As falsas vigas em 

madeira do tecto da sala de 

leitura, replicam, na escala, as 

verdadeiras, da estrutura em 

betão, necessariamente ocultas; 

no paradoxo da sua construção, 

suspensas, de extremidades 

interrompidas no vazio e sem 

apoio visível, encenam um 

efeito de imponderabilidade 

com intenção barroquizante. 

A ortogonalidade de Mackintosh 

e, sobretudo, o “nó cartesiano” 

de Gerrit Rietveld, que aqui 

têm a sua primeira incursão no 

universo de Daciano da Costa, 

estavam destinados a tornar ‑se 

recorrências. 

Os ritmos definidos pela 

repetição de formas elementares 

denunciam uma raiz clássica 

(as guardas da galeria 

desenhadas como métopas de 

um friso dórico) e alcançam a 

complexidade de uma visão de 

Piranesi nos cruzamentos entre 

as colunas cilíndricas de pedra 

e os “tabuleiros” iluminantes da 

sala de catálogo.

O pretendido efeito (moderno) 

de dessacralização da função 

OArquitectura de Interiores, 
equipamento e mobiliário  
em áreas especiais (sala 
de catálogo, sala de leitura 
geral, cafetaria do público, 
salão nobre, auditório)

Campo Grande
cliente Ministério das Obras 
Públicas
colaboradores Eduardo Afonso 
Dias, Carlos Costa 
e Gilberto Lopes

projecto geral de arquitectura 
Porfírio Pardal Monteiro 
e António Pardal Monteiro, 
arquitectos
outras participações Camacho 
Simões, engenheiro (instalações 
técnicas)

executado. existente 
com alterações parciais

1965 ‑1968

Sala de leitura geral. Galeria



é garantido por este recurso ao 

inesperado, pela luminosidade geral 

do ambiente, pela opção tomada 

quanto aos materiais e às cores a 

empregar. Uma só madeira 

– pitch ‑pine – de cor clara e sentido 

quotidiano, quase doméstico 

(em deliberada oposição às 

madeiras escuras, tradicionais 

em usos semelhantes), pele azul 

e grenat no mobiliário, borracha 

verde ‑água no pavimento. 

Os móveis, de dominante ortogonal, 

têm a clareza construtiva que 

o ideário moderno preconiza: 

estrutura de suporte linear, 

elementos suportados laminares 

ou maciços.

Os restantes espaços são tratados 

com princípios semelhantes em 

matizes que a própria função 

justificava. Ambiente informal 

na cafetaria, com um balcão 

central de snack ‑bar e mobiliário 

despojado; salão nobre com tecto 

de gesso, trabalhado em caixotões 

iluminantes, e móveis com traçado 

e detalhe mais delicado.

No auditório, espaço unificado 

com uma plateia de grande 

pendente, o tecto constitui, de 

novo, o elemento preponderante 

resolvendo iluminação e acústica 

numa composição rítmica vibrante 

de painéis suspensos em madeira.

bibliografia

Santos, 2000, pp. 52 ‑58

Sala de leitura geral
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1. Sala de leitura geral. Cortes transversais. Esc. 1:50. Grafite s/papel vegetal. Desenho final realizado por Fernando Bagulho. Out. 1965

2. Sala de leitura geral. Pormenores da balaustrada. Esc. 1:1, 1:50. Grafite s/papel vegetal. Desenho final realizado por Eduardo A. Dias. N/dat.

3. Teatro ‑auditório. Corte longitudinal. Esc. 1:50. Grafite s/papel vegetal. Desenho final realizado por Cristina Reis. Jan. 1966

4. Sala de catálogo. Pormenores dos candeeiros. Esc. 1:1, 1:5, 1:25. Grafite s/papel vegetal. Desenho final realizado por Eduardo A. Dias e Carlos Costa. Maio 1966

1
3

2
4
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Teatro ‑auditório

Salão nobre. Tecto

Sala de catálogo. Tecto
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1. Gabinete do director. Maple e sofá. Esc. 1:5, 1:10. Grafite s/papel vegetal. Desenho final realizado por Gilberto Lopes. Jul. 1967

2. Restaurante. Cadeira de braços. Esc. 1:5. Grafite s/papel vegetal. Desenho final realizado por Gilberto Lopes. Abr. 1968

3. Restaurante. Cadeira. Esc. 1:5. Grafite s/papel vegetal. Desenho final realizado por Gilberto Lopes. Abr. 1968

4. Sala de leitura. Cadeira. Esc. 1:5. Grafite s/papel vegetal. Desenho final realizado por Gilberto Lopes. Maio 1966

1   2   3

4
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Sala de leitura. Cadeira e mesa de leitura

Salão nobre. Cadeira e mesa de reuniões

Gabinete do director.

Maple e mesa de apoio
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Casino do Estoril 1966 ‑1967

Arquitectura de Interiores 
e mobiliário do salão 
restaurante e de espectáculos 
(1000 lugares), cineteatro 
(600 lugares) e boîte 
wonder ‑bar

Praça Teodoro dos Santos, 
Estoril
cliente Estoril ‑Sol, sarl
colaboradores Jorge Vieira 
e Eduardo Afonso Dias

projecto geral de arquitectura
Filipe Nobre de Figueiredo 
e José de Almeida Segurado, 
arquitectos
outras participações  José 
Espinho e António Garcia 
(decoração do vestíbulo de entrada 
principal, grande hall e salões 
de jogos, bar americano 
e bar ‑restaurante anexo); Manuel 
Bívar, engenheiro (consultor 
acústico); Rui Martins e Hernâni 
Martins (equipamento cénico)
fabricantes do mobiliário Olaio 
(restaurante), Metalúrgica da 
Longra (cineteatro) e Sousa Braga 
(boîte wonder ‑bar)

executado. existente com muitas 
alterações. remodelação com 
projecto geral do atelier daciano 
da costa em 1990 ‑1997. projecto 
de remodelação de interiores de 
fernando jorge correia e edgar 
mota, designers

omo era comum por 

estes anos em edifícios 

relacionados com o 

turismo (Leal, 1968), o projecto 

dos interiores do novo Casino 

do Estoril foi objecto de uma 

especial atenção. Neste caso, 

foram enunciados alguns 

conceitos gerais preliminares, 

em diálogo entre os arquitectos 

autores do projecto de 

arquitectura e as equipas de 

“decoradores” convidadas para o 

desenvolvimento do projecto de 

interiores. Procurava 

estabelecer ‑se algumas linhas de 

continuidade entre as diferentes 

parcelas do conjunto, embora 

C

Salão restaurante

1. Esquiço

2, 3 e 4.  Maqueta de estudo. Ensaio de iluminação colorida

1

2   3   4
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a distinção entre elas fosse um 

dado de partida. As soluções 

decorativas e o mobiliário a 

adoptar seriam definidos por cada 

autor, em função do programa 

específico das áreas estudadas.

Encarregado de projectar 

os espaços destinados a 

espectáculos, Daciano da Costa 

iria explorar justamente a 

diversidade, tomando como único 

leitmotiv a forma circular, aplicada 

de modo recorrente na resolução 

formal dos mais distintos 

elementos.

No grande salão restaurante, 

destinado às festas e banquetes, 

o extenso envidraçado lateral, 

aberto sobre o exterior, não 

deveria sobrepor ‑se à organização 

axial focalizada sobre a boca 

de cena. O reflector acústico 

central acentua justamente essa 

orientação e promove a fusão 

da sala com o palco. Em seu 

redor, os pingentes iluminantes 

moldados em gesso propõem uma 

iluminação festiva e cintilante, 

como que reinterpretando um 

tecto com lustres suspensos.

Na sala do cineteatro, a sequência 

de elementos moldados no 

tecto – integrando as valências de 

reflexão acústica, iluminação e 

condicionamento de ar – constitui 

o principal investimento formal, 

numa rigorosa composição de 

ritmos de luz e sombra.

A multiplicação de brilhos 

e espelhamentos, associada ao 

uso dramático da cor saturada 

(vermelho, laranja, púrpura 

e negro), determina o efeito de 

fragmentação e desmaterialização 

que domina o ambiente da boîte.

bibliografia

Costa, 1998 • Leal, 1968 • “O Novo 

Casino do Estoril”, 1968, 

pp. 236 ‑241 • “O Projecto de 

Decoração Interior”, 1968, 

pp. 242 ‑245 • Santos, 1995 • 

Tostões; Martins, 2000

Salão restaurante

1. Ensaio dos elementos do tecto

2. Detalhe do tecto

3. Vista geral

1 2

3
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Cineteatro

1. Planta do tecto. Esc. 1:50. 

Grafite s/papel vegetal. 

Desenho final realizado por Eduardo A. Dias. Fev. 1967

2. Corte longitudinal. Esc. 1:50. Grafite s/papel vegetal. 

Desenho final realizado por Eduardo A. Dias. Fev. 1967

3. Maqueta de estudo

4. Maquetas de estudo do tecto

1
2

3
4
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Cineteatro
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1. Salão restaurante. Cadeiras. Esc. 1:5. 

Grafite s/papel vegetal. 

Desenho final realizado por Gilberto Lopes. Jun. 1967

2. Boîte. Cadeira de braços. Esc. 1:5. 

Grafite s/papel vegetal. 

Desenho final realizado por Gilberto Lopes. Jun. 1967

3. Boîte. Cadeiras de braços. Proposta preliminar. Esc. 1:5. 

Grafite s/papel vegetal. 

Desenho final realizado por Gilberto Lopes. Maio 1967

4. Salão restaurante. Cadeiras. Prod. Olaio

5. Boîte. Mobiliário. Prod. Móveis Sousa Braga

1
2
3

4
5
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Boîte
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estrutura portante em betão seriam 

mesmo retomados no mobiliário: 

as mesas da biblioteca replicam 

a sucessão de duplas vigas do 

museu, acusada nos remates 

exteriores da cobertura.

O carácter de excepção pretendido 

afirma ‑se através de uma 

acentuação subtil dos contrastes 

com os materiais predominantes. 

Os revestimentos usados (granito, 

tijolo maciço, madeira, tecido) 

são tratados de modo a tornar 

mais evidente a sua condição 

de “epiderme” aplicada sobre 

uma base arquitectónica; cores, 

aciano da Costa foi 

convidado a participar 

nesta obra com o 

objectivo específico de 

caracterizar de modo excepcional 

algumas zonas consideradas 

especiais. Justificava ‑se assim 

o estatuto de projectista 

independente que lhe garantia 

autonomia criativa, quer face ao 

projecto geral de arquitectura, 

quer relativamente à equipa 

especialmente formada pela 

Fundação para o desenvolvimento 

e acompanhamento da obra. 

No entanto, talvez como em 

nenhuma outra ocasião até esse 

momento, a sua intervenção seria 

estabelecida em diálogo íntimo com 

os arquitectos autores do projecto 

geral e na continuidade natural 

do conjunto. O equipamento e o 

mobiliário viriam prolongar os 

princípios estruturais definidos, a 

geometria racionalista e cartesiana, 

o rigor construtivo. Os balcões 

foram concebidos como austeras 

construções laminares ortogonais; 

os móveis como composições 

entre volumes paralelepipédicos, 

superfícies planas e elementos 

lineares rectos. Alguns temas da 

Arquitectura de Interiores, 
equipamentos e mobiliário
da biblioteca, cafetaria, 
vestíbulo/átrio inferior 
do Museu, foyer e bar 
do Grande Auditório, 
zonas de refeições 
para funcionários, Direcção 
e Administração; plateia 
dos pequenos auditórios

Avenida de Berna, Lisboa
cliente Fundação Calouste 
Gulbenkian
colaboradores Jorge Vieira 
e Cristóvão Macara

projecto geral de arquitectura
Alberto Pessoa, Pedro Cid
e Ruy d’Athouguia, arquitectos
construtores Sociedade de 
Construções Amadeu  
Gaudêncio, Lda; Alves Ribeiro; 
empec
fabricantes do mobiliário 
Olaio, Móveis Sousa Braga 
e Metalúrgica da Longra

executado.
existente com alterações

Remodelação com projecto
do atelier Daciano da Costa 
em curso: 1999 ‑2001

com Filipe Cardoso

construtores Construções António 
Martins Sampaio; Eurostand; 
Ângelo de Sousa Braga

em curso. parcialmente 
executado

Fundação Calouste Gulbenkian
Edifício ‑sede e Museu 1966 ‑1969/1999 ‑2001

D

Biblioteca. Sala de leitura
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materiais e texturas ultrapassam 

a gama apertada que caracteriza 

o resto do edifício, enriquecendo 

o leque de sensações oferecido ao 

utilizador. Os detalhes construtivos, 

dominando com minúcia o 

pormenor (relações proporcionais 

entre componentes, dimensões 

das juntas, espessuras dos 

revestimentos), foram determinados 

com sentido expressivo.  

Materiais e técnicas de distintas 

tradições combinam ‑se para 

desafiar os preconceitos e as 

convenções do racionalismo: 

apesar de realizados em madeira, 

esses móveis e equipamentos 

não empregam as ensambladuras 

tradicionais da carpintaria mas sim 

as técnicas de construção metálica, 

reveladas em parafusos e anilhas 

exteriores, tornados bem visíveis. 

Com semelhante sentido, é iludido 

o peso dos espessos painéis em 

granito que revestem as paredes 

do vestíbulo inferior do Museu. 

São enquadrados por perfis em aço 

inoxidável, como se de um material 

ligeiro se tratasse, constituindo um 

sistema de montagem modulado. 

Essas peças de junta, intermutáveis 

e produzidas mecanicamente, 

resolvem também a fixação das 

vitrinas de exposição e das mesas 

de escrita distribuídas ao longo 

das paredes.

Muito deliberadamente, Daciano 

apoiava ‑se aqui claramente na 

diversidade da sua formação e 

no eclectismo da sua experiência 

profissional (por um lado o 

contacto com a produção 

artesanal requintada, por outro 

o conhecimento da indústria); 

recolhia o estímulo de alguns 

paradigmas em afirmação no 

panorama internacional da 

época e procurava potenciar as 

singularidades do tecido produtivo 

do país no sentido de aprofundar 

as possibilidades expressivas das 

suas obras. A circunstância de 

apenas poder contar com uma 

indústria pouco desenvolvida ou 

com um artesanato em extinção 

não era entendida como uma 

limitação, mas justamente como 

um factor de qualificação: aos 

objectos de série procurava 

conferir o requinte da produção 

manual, ao manufacto, o rigor da 

produção mecanizada. 

Trinta anos volvidos, no momento 

em que decorre esta exposição, está 

em curso uma nova intervenção 

de Daciano da Costa no edifício, 

numa oportunidade, também única, 

de regressar a uma obra exemplar. 

A intenção é agora a de ir ao 

encontro de novas necessidades, 

de novos padrões de uso, de novos 

hábitos do público no usufruto dos 

espaços colectivos. As realizações 

já efectuadas (no átrio de entrada 

e zonas de público, na Galeria de 

Exposições Temporárias, na sala 

de jantar da Administração...) 

demonstram de que modo têm 

sido cumpridos esses objectivos: 

explorando e sublinhando a sóbria 

modernidade que constitui a 

essência do conjunto; integrando‑

‑se sem rupturas, mas assumindo 

a diferença da actualidade; usando 

os materiais já existentes no 

edifício mas alterando os seus 

equilíbrios para, em combinação 

com as possibilidades oferecidas 

pelas novas tecnologias, promover 

uma requalificação significativa dos 

ambientes.

bibliografia

Colóquio, 1969 • Costa, 1998 • 

Santos, 1995 • “A Sede e Museu da 

Fundação Calouste Gulbenkian”, 

1969, pp. 211 ‑243 • Souto, 1992a • 
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Biblioteca

1. Maqueta de estudo. Realizada por António Mano

2. Estudo de implantação. Esc. 1:50. Marcador e grafite s/papel vegetal. Desenho realizado por Daciano da Costa. Nov. 1966

3. Cadeira de leitor. Esc. 1:20. Grafite e lápis de cor s/papel vegetal. Desenho realizado por Daciano da Costa. Abr. 1968

2
1
3
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Museu. Vestíbulo principal

1. Detalhe

2. Vista geral

3. Estudo de implantação. Esc. 1:50. Grafite s/papel vegetal. Desenho realizado por Daciano da Costa. Jul. 1967

4. Estudos para bancos e mesa de apoio. Esquiço. Tinta s/papel opaco. N/dat.

5. Vitrinas

1 2

5
3
4
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1 e 2. Balcões. Maquetas de estudo. Realizadas por António Mano

3. Detalhe
3

1
2
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1. Museu. Cafetaria. Estudo de implantação. Esc. 1:50. Grafite s/papel vegetal. Desenho realizado por Daciano da Costa. Fev. 1967

2. Museu. Cafetaria. Maqueta de estudo. Realizada por António Mano

3. Restaurante dos funcionários. Estudo de implantação. Esc. 1:50. Grafite s/papel vegetal. Desenho final realizado por Jorge Vieira. Abr. 1967

4. Museu. Cafetaria. Mobiliário

5. Restaurante dos funcionários. Cadeira com braços e mesa redonda

6. Restaurante dos funcionários. Móvel de apoio. Detalhe

1

2
3

4  

 5   6
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1. Sala da Administração. Zona de estar

2. Maple e sofá. Esc. 1:10. Grafite s/papel vegetal. N/dat.

3. Sala de jantar da Direcção. Cadeira com braços e mesa circular

4. Sala da Administração. Detalhe

1
3

2
4
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Foyer do Grande Auditório

1. Estudos para bancos. Esquiço. Tinta s/papel opaco. N/dat.

2. Bancos e mesas. Esc. 1:5. Grafite s/papel vegetal. Desenho realizado por Daciano da Costa. Jan. 1969

3. Detalhe

4. Bancos e mesas

1 2 3

4
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projecto de remodelação. 2000 ‑2001

1. Sala de jantar da Administração. Perspectiva. Grafite e tinta ‑da ‑china s/papel vegetal. Desenho final realizado por Filipe Cardoso. N/dat.

Átrio principal

2. Balcão de recepção. Detalhe. Prod. Eurostand

3. Balcão de recepção e livraria. Prod. Eurostand

4. Livraria. Expositores. Prod. Eurostand

5. Galeria de Exposições Temporárias. Portas. Prod. Eurostand

2
4

3
5

1
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Agência do Banco do Alentejo 1966 ‑1967

Arquitectura de Interiores 
e mobiliário 

cliente Banco do Alentejo
colaborador Gilberto Lopes

construtor Sociedade de 
Construções Amadeu Gaudêncio
fabricante do mobiliário 
Metalúrgica da Longra

executado

assada a porta automática, 

integrada no grande 

envidraçado da fachada, 

chegava ‑se à zona de recepção, 

num piso intermédio; ao fundo, 

a agência distribuía ‑se por dois 

níveis. O espaço amplo e generoso, 

interligando visualmente as 

zonas de público e as áreas de 

trabalho separadas pelo balcão 

de atendimento, era então uma 

inovação. A iluminação, com 

pontos regularmente distribuídos 

no tecto e sancas de luz indirecta, 

valorizava as formas e texturas, 

a sobriedade dos materiais: 

madeira de freixo e jacarandá, 

mármore branco, alcatifa de lã 

azul, aglomerado negro de cortiça, 

aço inox e alumínio anodizado. 

Reconhecia ‑se ao conjunto “uma 

agradável austeridade e um 

sentido de unidade” capazes 

de proporcionar um “ambiente 

acolhedor e confortável” 

(Leal, 1967a). O desejo de criar um 

“ambiente humano”, correspondia 

à tendência recente “para tornar 

as instalações comerciais e 

bancárias um lugar onde cada 

cliente possa sentir que o seu 

caso é tratado como um problema 

individual”. Uma preocupação 

que passava também pela abolição 

dos habituais 

tampos ‑escrivaninha, substituídos 

por poltronas especialmente 

adaptadas para a função de 

escrita. Era uma reacção à “frieza 

e desconforto do ambiente”, 

à inconsequente “ostentação de 

materiais diversificados e obras 

de arte”, então comum neste tipo 

de espaços.

Na época, este foi considerado 

“o melhor interior desenhado 

para um banco no nosso país” 

(ibid.).

bibliografia 

Costa, 1998 • Leal, 1967a • Santos, 

1995, 1999a, 1999b, 2000a e 2000b

P

Planta. Entrada e piso 

inferior. Esc. 1:50. 

Grafite s/papel vegetal. 

Desenho final realizado por 

Gilberto Lopes. Nov. 1966

Avenida da República, Lisboa
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1. Zona de entrada. Piso intermédio

2 e 3. Zona de público. Piso inferior

1 2

3
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Hotel Alvor Praia 1966 ‑1968

Arquitectura de Interiores 
e mobiliário do grill e do 
coffee ‑shop da piscina 

Praia dos Três Irmãos, 
Alvor, Algarve
cliente Salvor – Sociedade de 
Investimentos Hoteleiros, 
sarl.
colaborador Eduardo Afonso 
Dias

projecto geral de arquitectura 
Alberto Cruz, arquitecto
outras participações José 
Espinho e António Garcia 
(interiores e mobiliário do vestíbulo 
da entrada, bar e quartos); 
Eduardo Medeiros, Paulo 
Guilherme d'Eça Leal e João 
Alcobia (salões de estar, jogos, 
recepção e escada principal); 
Jorge Vieira (escultura do grill) 
arquitectura paisagista Gonçalo 
Ribeiro Telles
construtor Intercal 
– Companhia Nacional 
de Construções, sarl
fabricante do mobiliário Móveis 
Sousa Braga

executado. existente 
com alterações

Alvor Praia foi 

uma das primeiras 

unidades hoteleiras 

de luxo resultantes do surto de 

desenvolvimento turístico do 

Algarve, iniciado na segunda 

metade da década de 1960. 

O projecto dos seus interiores 

reuniu algumas das mais 

destacadas figuras que, por esses 

anos, exerciam a “decoração”. 

O espírito que presidiu à 

distribuição dos autores pelos 

diferentes espaços, entendidos 

como unidades estanques e 

sem uma preocupação efectiva 

pela coerência do conjunto, 

é significativo da distância a que 

se encontravam os fundamentos 

de uma “arquitectura de 

interiores” desenvolvida na 

continuidade orgânica do projecto 

geral de arquitectura.

Daciano foi responsável pela 

concepção do coffee ‑shop e do 

restaurante ‑grill, tratados também 

como ambientes autónomos e 

caracterizados em função de 

referenciais próprios. O coffee ‑shop, 

adjacente à 

piscina, luminoso e de uso 

mais informal, é marcado pelos 

revestimentos em madeira de 

pinho, alternando com faixas de 

cores fortes (com um resultado 

festivo, como nas embarcações 

de pesca tradicionais). No grill, 

os apainelados em madeira de 

O
Coffee ‑shop da piscina
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Coffee ‑shop da piscina

1. Desenho de estudo. Alçado e planta. Esc. 1:20. 

Grafite, lápis de cor e marcador s/papel vegetal. 

Desenho realizado por Daciano da Costa. N/dat.

2. Cortes. Esc. 1:50. Grafite s/papel vegetal. 

Desenho final realizado por Eduardo A. Dias. Jul. 1967

mussibi e os móveis em 

pau ‑santo, os estofos em pele 

natural e croute amortecem a luz 

e conferem densidade ao cenário; 

as paredes cobertas com treliças 

em madeira sobre painéis de 

espelho provocam um inquietante 

efeito de profundidade.

Nas cadeiras desenhadas para 

estes espaços revela ‑se um 

desejo de síntese entre o respeito 

pelos saberes tradicionais 

da carpintaria – garantindo 

uma execução meticulosa em 

madeira maciça – e os preceitos 

das estéticas elementaristas 

do princípio do século – 

propondo um despojamento 

formal radical e estabelecendo 

a dissociação clara entre a 

estrutura de suporte e os 

elementos suportados (assento e 

costas). Os princípios estruturais 

aqui empregados seriam mais 

tarde retomados no mobiliário 

da cafetaria do Laboratório 

Nacional de Engenharia Civil, 

em Lisboa (1971 ‑1972), e do 

Casino Park Hotel, no Funchal 

(1972 ‑1977).

bibliografia 

Costa, 1998 • “Hotel Alvor ‑Praia”, 

1967, pp. 247 ‑255 • Santos, 1995 • 

Spencer • Martins, 1998 • 

Tostões; Martins, 2000 •  

“3.ª Mostra Internacional 

de Design”, 1992, pp. 88 ‑103

1
2
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1. Grill. Mesa e cadeiras. Prod. Móveis Sousa Braga. 

Reedição Uniforma

2. Grill. Cadeira. Esc. 1:2. Grafite s/papel vegetal. Desenho realizado 

por Daciano da Costa. Fev. 1967

3. Coffee ‑shop da piscina. Cadeira. Prod. Móveis Sousa Braga

4. Coffee ‑shop da piscina. Desenho de estudo para mobiliário. 

Lápis de cor e marcador s/papel vegetal. 

Desenho realizado por Daciano da Costa. Jul. 1967

1
3

2
4
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Grill. Zona de acesso com escultura de Jorge Vieira
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Hotel Madeira Hilton/Madeira Palácio 1970 ‑1971

Arquitectura de Interiores 
e mobiliário do átrio, zonas 
de público e restaurante ‑grill

cliente Lignum
colaborador Jorge Cid

projecto geral de arquitectura 
Carlos Manuel Ramos, arquitecto
outras participações Jacques 
Dunham (interiores e mobiliário 
dos quartos e interiores do 
restaurante)
construtor Sociedade 
de Construções erg
fabricante do mobiliário Móveis 
Sousa Braga

executado. existente 
com alterações.
alterações com projecto do 
atelier daciano da costa  
em 1986 ‑1987 e 1990 ‑1992. 
outras alterações em curso

nterpretando as tendências 

da indústria hoteleira de 

então, a caracterização do 

desenho desta intervenção  

tomou como ponto de partida 

uma série de motivos formais 

regionais. A memória dos 

tradicionais carros de encosta, 

característicos da ilha, 

reconhece ‑se nos apoios ao 

solo em patim e nas estruturas 

encurvadas recorrentes que, 

nalguns casos, resultam 

também da reinterpretação da 

geometria de cubas e tonéis, 

associados à produção do 

Vinho da Madeira. As cores e 

padrões escolhidos para tecidos 

e as superfícies preenchidas em 

palhinha, integrando uma forte 

componente artesanal, 

são outros exemplos desta 

atitude regionalista.

Para além do projecto de 

Arquitectura de Interiores e do 

mobiliário, foi especialmente 

desenhado um exaustivo 

programa de complementos 

funcionais e ornamentais, 

destinado em especial 

às funções de restauração.

A metodologia do design 

revela ‑se também no rigoroso 

sentido sistemático colocado 

na concepção dos tectos 

ornamentais, realizados 

por repetição e variação de 

elementos modulares: lâminas 

recortadas e coloridas para o 

bar; uma composição de tubos 

metálicos cromados, suspensa 

sobre a escadaria principal.

bibliografia 

Costa, 1998

Maple Flos. Cinzeiro. Prod. Móveis Sousa Braga. 

Reedição Uniforma

I

Maple com braços. Sofá com braços. Modelo Flos. Esc. 1:5. Grafite s/papel vegetal. Desenho final realizado por Gilberto Lopes. Jan. 1971
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1. Sala de estar e hall. Perspectiva da proposta. 

Grafite s/papel vegetal. 

Desenho realizado por Daciano da Costa. N/dat.

2. Sala de estar

3. Restaurante ‑grill. Cadeira Palace. 

Prod. Móveis Sousa Braga. Reedição Uniforma

4. Restaurante ‑grill. Perspectiva da proposta. 

Grafite s/papel vegetal. 

Desenho realizado por Daciano da Costa. N/dat.

1
3

2
4
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1. Restaurante ‑grill. Puxador

2. Mobiliário. Canapé do grill, canapé do restaurante e cadeirão 

do bar. Esc. 1:5, 1:10. Grafite s/papel vegetal. 

Desenho final realizado por Gilberto Lopes. Jan. 1971

3. Bar. Perspectiva da proposta. Grafite s/papel vegetal. 

Desenho realizado por Daciano da Costa. N/dat.

4. Tecto decorativo suspenso sobre a escada

5. Tecto decorativo suspenso sobre a escada. 

Corte longitudinal. Esc. 1:20. Grafite e marcador s/papel vegetal. 

Desenho final realizado por Oterelo dos Santos. Jun. 1971

2
4

1
3
5



1. Jarras em faiança e vidro. 

Prod. Fábrica Constância

2. Cinzeiros

3. Castiçal, cinzeiro, talheres e prato marcador

4. Jarras em faiança e vidro. Esquiço. Grafite, 

lápis de cor e marcador s/papel vegetal. N/dat.

5. Mobiliário. Candeeiro da sala de estar, castiçal 

do bar, cinzeiros e jarras. Esc. 1:10, 1:2 e 1:1. 

Grafite s/papel vegetal. Desenho final realizado 

por Cristóvão Macara. Jan. 1971

6. Prato marcador em estanho. Esquiço. 

Grafite e marcador s/papel vegetal. N/dat.

1
2
3

4
5
6
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Laboratório Nacional de Engenharia Civil 1971 ‑1972

Arquitectura de Interiores 
e mobiliário da sala de 
congressos, salas de reuniões, 
vestíbulo principal, biblioteca, 
cafetaria, 
sala de exposições

Avenida do Brasil, Lisboa
cliente Ministério das Obras 
Públicas
colaboradores Cristóvão 
Macara, Carlos Costa  
e Oterelo dos Santos

fabricante do mobiliário 
Metalúrgica da Longra

executado

os interiores desta 

intervenção os tectos 

assumem, uma vez 

mais, o papel preponderante. 

Concebidos como conjuntos 

modulados de elementos 

laminares, integram de forma 

articulada as condicionantes 

técnicas presentes. No caso da 

biblioteca, o ritmo fundamental 

resulta da alternância entre as 

fontes de iluminação artificial e 

a luz natural proveniente de uma 

série de clarabóias. 

Os equipamentos fixos (balcões) 

e os elementos da arquitectura 

(puxadores, por exemplo) 

são resolvidos em coerência, 

como composições laminares 

de materiais contrastantes. 

Nos móveis, pelo contrário, 

predominam as estruturas 

N lineares metálicas. As cadeiras de 

patim frontal e assento suspenso, 

usadas na biblioteca e nas salas 

de congressos e reuniões, são 

herdeiras directas dos modelos 

propostos pelas vanguardas do 

início do século. A recusa de 

cadeiras de auditório fixadas ao 

pavimento representa, por outro 

lado, uma opção pela 

polivalência no uso destes 

espaços.

Nas cadeiras da cafetaria (que 

viriam a ser produzidas em 

série e comercializadas com 

a designação “Quadratura”), 

realiza ‑se uma reinterpretação 

de princípios já presentes em 

modelos desenhados para o 

Casino Park Hotel e para o Hotel 

Alvor Praia: a dissociação clara 

entre os elementos suportados 

Centro de Documentação

(superfícies do assento e das 

costas) e os seus suportes 

(lineares); a redução da estrutura 

de apoio a dois elementos 

simétricos autónomos, com 

as linhas verticais das pernas 

ligando ‑se pelas horizontais dos 

braços e as pernas posteriores 

aproximando ‑se de modo a 

receber as costas. Os móveis da 

cafetaria do lnec são objectos 

evanescentes, de aparência 

frágil, onde este sistema de 

linhas surge desmaterializado, 

quase no limite, e as superfícies 

(tampos, assentos, encostos) 

são reduzidas à sua mínima 

expressão, tratadas como 

elementos geométricos quase 

sem espessura, em levitação. 

A oposição estabelecida entre 

formas ortogonais (patins das 

estruturas e assento) e circulares 

(costas das cadeiras e tampos 

das mesas) define um outro 

motivo de complexidade formal 

e de ambiguidade espacial: um 

cubo e um cilindro virtuais 

são sugeridos, combinam ‑se e 

convivem sem nunca se sobrepor 

nem estabelecer limites claros.

bibliografia

Catálogo da 2.ª Exposição, 1973 

• Santos, 1995 • “3.ª Mostra 

Internacional de Design”, 1992, 

pp. 88 ‑103 • Tostões; Martins, 

2000

Vestíbulo principal. Escadas Secretariado de reuniões. Balcões

Sala de congressos. Puxador



Sala de leitura da biblioteca. Detalhe do tecto
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Sala de leitura da biblioteca

Sala de congressos
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1. Sala de congressos. Tecto. Planta geral e pormenores. Esc. 1:50, 1:20, 1:5. Grafite, tinta ‑da ‑china e marcador s/papel vegetal. Desenho final realizado por Oterelo dos Santos. Nov. 1971

2. Biblioteca. Tecto. Planta geral e pormenores. Esc. 1:50, 1:20, 1:5. Grafite, tinta ‑da ‑china e marcador s/papel vegetal. Desenho final realizado por Oterelo dos Santos. Nov. 1971

3. Vestíbulo principal e secretariado de reuniões. Tecto. Planta geral e pormenores. Esc. 1:50, 1:20, 1:5. Grafite, tinta ‑da ‑china e marcador s/papel vegetal. 

Desenho final realizado por Oterelo dos Santos. Nov. 1971

 2   3

1  
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Sala de congressos. Cadeira de orador. Prod. Metalúrgica da Longra

Salas de reuniões e biblioteca. Cadeira com palmatória; 

pormenores. Esc. 1:2 e 1:1. Grafite s/papel vegetal. 

Desenho realizado por Daciano da Costa. Dez. 1971

Sala de leitura da biblioteca. Mobiliário. Prod. Metalúrgica da Longra
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1. Linha Quadratura. Prod. Metalúrgica da Longra. Edição Metalúrgica da Longra. 1989

2. Cafetaria. Cadeira e mesa. Esc. 1:5 e 1:1. Grafite s/papel vegetal. Desenho final realizado por Carlos Costa. Dez. 1971

3. Cafetaria

1 2

3
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Hotel Altis 1971 ‑1974

projecto dos interiores foi 

desenvolvido com o 

objectivo principal de 

encadear e dar continuidade aos 

diversos ambientes, equipamentos, 

mobiliário e grafismos, decorrentes 

da complexidade funcional e da 

enorme multiplicidade de valências 

previstas para este hotel de cidade 

(restaurante, grill panorâmico, 

bares, zona de congressos, galeria 

comercial). De resto, Daciano 

da Costa teria uma participação 

determinante no processo de 

revisão da organização interior 

e zonamento do programa, em 

articulação estreita com o projecto 

geral de arquitectura e em apoio 

ao plano de exploração do hotel 

definido pelos responsáveis pelo 

empreendimento.

A caracterização diferenciada de 

ambientes, tanto dos quartos como 

dos espaços públicos, foi  

construída a partir de um 

repertório restrito de elementos 

e materiais, acompanhado 

de uma paleta coordenada 

de cores e texturas. Esta foi a 

estratégia adoptada para superar 

aquilo que se entendia ser a 

contradição inerente à tentativa 

de “compatibilizar a escorreiteza 

dos conceitos do Design moderno 

com o imperativo do supérfluo” 

implicado num programa desta 

natureza (“Hotel Altis”, 1975, p. 75), 

garantindo ainda uma produção 

económica por métodos industriais. 

Os tectos em treliça de madeira 

constituem um dos elementos 

recorrentes fundamentais; 

em conjunto com os painéis de 

O carvalho para revestimento das 

paredes e as alcatifas de lã dos 

pavimentos, contribuem para 

a unidade dos ambientes e são 

a base da sua diferenciação. 

A caracterização dos tectos resulta 

dos ritmos que neles se definem e 

do tipo de iluminação que  

integram (difusa ou pontual); 

as alcatifas adoptam as cores 

definidas na paleta para cada 

espaço, em padrões que tomam 

como base o símbolo do hotel. 

Os complementos funcionais e 

decorativos, adequados a algumas  

funções específicas ou à 

particularização de determinados 

ambientes, respeitam igualmente 

os materiais e padrões dominantes. 

O símbolo do hotel, em especial, 

é usado como verdadeiro leitmotiv 

gráfico e formal. 

Os materiais considerados mais 

nobres – latão e bronze – são 

usados com carácter de excepção, 

apenas em elementos lineares de 

guarnição ou para promover a 

qualificação adicional de alguns 

ambientes. Nestas situações, 

o “enriquecimento dos materiais” 

Arquitectura de Interiores 
e mobiliário de quartos 
e suítes; áreas públicas 
(recepção, restaurantes, 
bares, salas de reuniões). 
Grafismos. Figurinos para 
uniformes de funcionários

5 estrelas; 220 quartos 
e suítes
Rua Castilho/Rua Barata 
Salgueiro, Lisboa
cliente Altis – Sociedade de 
Empreendimentos Turísticos 
e Hoteleiros, sarl
colaboradores José Beja Falcão, 
Jorge Cid, Fernando Lemos 
Gomes, José Barros Gomes, 
Guilhermina Campos, Beatriz 
Alçada (grafismos e figurinos de 
funcionários) e Praxis (grafismos)

projecto geral de arquitectura
Fernando Máximo Miranda, 
arquitecto
outras participações
Fernando Conduto e Figueiredo 
Sobral (esculturas); Sá Nogueira, 
Maria Velez e Luís Filipe de 
Abreu (tapeçarias)
fabricantes do mobiliário, 
equipamento e revestimentos 
Móveis Sousa Braga, Altamira, 
Camaro, Tapetes Vitória, Eugénio 
C. Lopes, Projel, Lopes e Auxial

executado. existente 
com alterações

Átrio de entrada
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é acompanhado “duma maior 

austeridade formal” (ibid., p. 73), 

sem que tal implique perda de 

humor. O inesperado pode surgir 

então da simples quebra de rigidez 

na aplicação da regra geral – 

como no efeito de céu estrelado 

produzido, no tecto do grill, pela 

disposição aleatória de pontos 

luminosos, multiplicados pelo 

reflexo do envidraçado panorâmico. 

Uma grande escultura de Fernando 

Conduto, colocada no átrio de 

entrada, marcava claramente a 

importância excepcional deste 

espaço – a sua dimensão pública, 

urbana, como um prolongamento 

da cidade no interior do edifício 

– e acentuava a ligação entre a 

zona central, com duplo pé ‑direito, 

e a galeria envolvente.

O dimensionamento dos 

quartos, no limite dos mínimos 

regulamentares, justificou o recurso 

extensivo a peças de equipamento 

fixo, onde melhor podiam ser 

conciliadas as exigências de 

conforto com a economia de 

espaço e de custos.

Entendido como um exercício 

de design global coordenado, 

o projecto estendeu ‑se ainda 

aos grafismos de sinalização e 

ao desenho dos uniformes para 

funcionários.

bibliografia

“Um Hotel em Lisboa”, 1973, 

pp. 519 ‑525 • “Hotel Altis”, 1975, 

pp. 70 ‑77

Galeria. Escada do público

Zona de reuniões Entrada principal. Puxador

Átrio de entrada. Tecto sobre o balcão de recepção

Átrio de entrada e galeria
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Bar Restaurante ‑grill Restaurante principal | “Girassol”

Galeria | “Herald Bar”
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Quarto ‑tipo
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1 e 2. Quartos. Lençóis. Grafismos. Esc. 1:10 e 1:1. Grafite s/papel vegetal. Desenho final realizado por Beatriz Alçada. Mar. 1973

3. Quartos. Toalhas de casa de banho. Grafismos. Esc. 1:10 e 1:1. Grafite s/papel vegetal. Desenho final realizado por Beatriz Alçada. Mar. 1973

4. Corredores dos quartos. Padrão de alcatifa. Esc. 1:1. Cópia heliográfica em película colada s/papel vegetal. Desenho final realizado por Guilhermina Campos. Fev. 1973

5. Restaurantes. Toalhas de mesa. Grafismos. Esc. 1:10. Grafite s/papel vegetal. Desenho final realizado por Beatriz Alçada. Abr. 1973

4
3

5

 1   2
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1. Restaurante. Aplicação de grafismos sobre os talheres. Esc. 1:1. Grafite s/papel vegetal. Desenho final realizado por Beatriz Alçada. Mar. 1973

2. Mobiliário. Cinzeiros e castiçal. Esc. 1:1. Grafite s/papel vegetal. Desenho final realizado por Fernando Lemos Gomes. Jun. 1973

3. Cinzeiros

4. Candeeiros

1
3

2
4
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Hotel Penta 1971 ‑1975

Arquitectura de Interiores, 
mobiliário e grafismos em 
áreas públicas (recepção 
e circulações, restaurantes, 
salas de reuniões), quartos 
e suítes

4 estrelas, 592 quartos e suítes
Avenida dos Combatentes, 
Lisboa
cliente Soteis – Sociedade 
Internacional de Turismo
com Cristóvão Macara
colaboradores Oterelo dos 
Santos, Guilhermina Campos 
e Jorge Cid

projecto geral de arquitectura
Frederico George e Manuel 
Magalhães, arquitectos, 
com Daciano da Costa
outras participações
Gonçalo Ribeiro Telles 
e Francisco Caldeira Cabral, 
arquitectos paisagistas (arquitectura 
paisagistica); “Risco” (grafismos 
e sinalização interior); Fernando 
Conduto (escultura); Maria Velez, 
Sá Nogueira e Charrua  
(tapeçarias)
construtores Sociedade de 
Construções erg (empreiteiro 
geral); tap – Direcção do Serviço 
de Obras/José Godinho, engenheiro 
(coordenação geral e fiscalização)
fabricantes do mobiliário 
Metalúrgica da Longra, Móveis 
Sousa Braga, Móveis Campos, 
Olaio, António Martins Sampaio, 
Tapetes Vitória (alcatifas)

executado. existente com 
alterações. alterações com 
projecto do atelier daciano da 
costa em 1986 ‑1990. 
outras alterações em curso

romovido por um consórcio 

de companhias de aviação 

e especialmente vocacionado 

para o apoio aos seus passageiros, 

este hotel foi entendido como 

uma extensão natural dos serviços 

de um aeroporto. As opções 

tomadas quanto aos espaços e 

aos equipamentos seriam, em 

grande medida, determinadas 

por esta perspectiva: ambientes, 

materiais e tipologias desejavam‑

‑se neutros, sem soluções de 

continuidade face aos padrões 

de uma qualquer aerogare 

internacional. A estrita economia, 

o curto prazo de construção e a 

unidade de composição foram 

outras condicionantes importantes, 

potenciadas aqui pela escala 

inédita do empreendimento 

(este foi, durante várias décadas, 

o maior hotel do país).

Para os projectistas, uma 

tal definição da encomenda 

representava uma oportunidade 

única para, desde o início do 

processo, colocarem em prática 

aquilo que designaram como sendo 

os “ansiados princípios de estreita 

unidade na sua colaboração” 

(“Lisboa Penta Hotel”, 1975). Tirando 

partido de uma larga experiência 

anterior de trabalho em comum, 

arquitectos e designers puderam 

articular os seus contributos “não 

sucessivamente como em processo 

tradicional mas simultaneamente 

numa concepção integrada”.

Com efeito, o desenvolvimento 

do projecto partiu do estudo de 

um quarto ‑tipo, entendido como 

P

1. Quarto ‑tipo. Anteprojecto. Esc. 1:20. Grafite s/papel vegetal. 

Desenho realizado por Daciano da Costa. Nov. 1971

2. Quarto ‑tipo. Protótipo funcional. Constr. António Martins Sampaio

1
2
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uma célula estandardizada. 

Foi construído um protótipo 

funcional, em escala real, de um 

quarto com a respectiva casa de 

banho; aí se ensaiaram dimensões, 

materiais, mobiliário,  

equipamentos, acabamentos e 

cores. A composição do edifício 

foi condicionada à repetição 

sistemática desta unidade. 

Procurou ‑se que as soluções 

adoptadas correspondessem às 

capacidades e ao nível tecnológico 

dos construtores, permitindo 

produções seriadas a preços 

baixos. O recurso a métodos 

industrializados de construção 

(cofragens em túnel para a 

execução da estrutura laminar 

em betão; pré ‑fabricação de 

elementos de fachada) permitiu 

executar em simultâneo fases que 

convencionalmente são realizadas 

em sequência e alcançar, de facto, 

benefícios consideráveis em termos 

de prazos e de custos. 

Face à reduzida gama de materiais 

adoptada no exterior (betão 

descofrado, painéis em betão 

pré ‑fabricado, marmorite) 

seleccionou ‑se uma paleta 

igualmente restrita para os 

interiores. De modo a acentuar 

o sentido de continuidade, as 

soluções dos quartos (caracterizadas 

por uma maior neutralidade 

e especialmente adequadas à 

construção repetitiva) prolongavam, 

sem rupturas evidentes, as das 

áreas públicas (com um programa 

complexo, reclamando uma 

caracterização diferenciada e o 

emprego de técnicas de construção 

mais convencionais). A austeridade 

geral da solução seria matizada 

pela hierarquia do desenho, pela 

articulação consequente entre 

o convencional e o excepcional. 

Neste sentido, os grafismos 

foram investidos duma especial 

importância. Os padrões tartan 

das alcatifas dos pavimentos, 

especialmente desenhados como 

evocação da origem inglesa do 

empreendimento, constituíram 

um dos principais meios usados 

para promover a animação das 

áreas de público. A caracterização 

diferenciada dos ambientes 

resultava da variação das cores 

dominantes, em função dos 

usos previstos para cada espaço. 

De modo semelhante, a sinalização 

interior, para além da sua função 

corrente de identificação de 

espaços e percursos, iria, em 

situações particulares, actuar 

como complemento decorativo, 

estabelecendo pontuações 

inesperadas no conjunto. Assim,  

por exemplo, os painéis de 

identificação dos pisos, colocados 

nos átrios dos elevadores, foram 

materializados como tapeçarias 

de colorido vibrante, composições 

plásticas fragmentadas  

e dinâmicas.

bibliografia

Bang, 1998 • Catálogo da 

2.ª Exposição, 1973 • Costa, 

1998 • “Lisboa Penta Hotel”, 

1975 • Spencer; Martins, 

1998 • Ver pelo Desenho, 1993

1. Restaurante ‑grill

2. Restaurante ‑grill. Porta de entrada

3. Galeria de lojas

4. Átrio de entrada

3 4

1
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1. Cadeira do restaurante. Banqueta do wine bar “Ramisco”. 

Esc. 1:5. Grafite s/papel vegetal. 

Desenho final realizado por Fernando Lopes Gomes. Jan. 1974

2. Maple do bar “Zodíaco”. Esc. 1:5. Grafite s/papel vegetal. 

Desenho final realizado por Fernando Lopes Gomes. Jan. 1974

3 e 4. Cadeiras do restaurante. Prod. Móveis Sousa Braga

5. Restaurante “Verde Pino”

1
4

2
53
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Bar “Zodíaco”
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1. Hall de elevadores. Pisos 14 ‑15 ‑16. Alçados. Localização do mobiliário e das tapeçarias de sinalização. Esc. 1:50. 

Grafite e tinta ‑da ‑china s/papel vegetal. Desenho final realizado por Aristides Reis. Nov. 1975

2. Hall de elevador. Piso 8

3. Tapeçarias de sinalização. Maqueta de estudo. Esc. 1:10. Papel aveludado s/cartão. N/dat.

4. Tapeçarias de sinalização. Maqueta de estudo. Esc. 1:10. Papel aveludado s/cartão. N/dat.

1
3

2
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1 e 2. Áreas públicas. Padrão de alcatifa. Desenho de estudo. Esc. 1:1. Pastel s/papel vegetal. N/dat.

3. Áreas públicas. Padrão de alcatifa. Amostras de ensaio. Prod. Tapetes Vitória

3
1
2
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Casino Park Hotel 1972 ‑1984

Arquitectura de Interiores, 
mobiliário e grafismos

Funchal
cliente iti – Sociedade de 
Investimentos Turísticos 
na Ilha da Madeira, sarl
projecto Hotel (5 estrelas),
400 quartos e suítes, 
restaurante (350 lugares), 
grill (85 lugares), cafetaria 
(70 lugares), 1972 ‑1977
Casino provisório 1972 ‑1974
Casino, salas de jogos, bares, 
restaurante com 300 lugares 1974
‑1978
Cineteatro (630 lugares e salas 
de congressos), 1977 ‑1980
Boîte 1977 ‑1978 
(150 lugares)
Sala de bingo 1984
colaboradores Jorge Cid, 
Guilhermina Campos, 
Fernando Lemos Gomes, José 
Pereira e Pedro Graça

projecto geral de arquitectura
Oscar Niemeyer e Viana de 
Lima, arquitectos
outras participações José 
Rodrigues (azulejos do restaurante)
construtor Sociedade de 
Construções erg
fabricantes do mobiliário 
Metalúrgica da Longra e Móveis 
Sousa Braga

executado. existente 
com muitas alterações

s paradigmas da 

arquitectura brasileira 

do Movimento Moderno 

e a memória das vanguardas do 

início do século – neoplasticistas 

e suprematistas, a Bauhaus 

e Le Corbusier – têm uma presença 

muito evidente no conjunto do 

Casino Park Hotel. O projecto de 

interiores prolonga e explora esses 

valores formais, nuns casos sob a 

forma de afinidades estruturais, 

noutros pela escolha de materiais 

e tipologias específicos. 

No mobiliário e no equipamento 

integrado dos quartos e das 

zonas públicas são recorrentes 

as composições laminares e os 

O

Hall de elevadores. Zona de estar

Escada de público



CASINO PARK HOTEL

O DESIGN COMO DETALHE DA ARQUITECTURA 169

sistemas de diedros, com um 

predomínio quase absoluto 

da assimetria. Princípios 

idênticos dominam o sistema 

de comunicação gráfica onde 

a tipografia e a cor funcionais 

se combinam com pleno 

sentido plástico. 

Nos assentos das zonas de 

restauração, Daciano retoma um  

tema estrutural que já antes 

empregara (nas cadeiras para 

o Hotel Alvor Praia e para 

a cafetaria do lnec), agora 

transfigurado e traduzido em 

materiais característicos da 

década de 1920. Na cadeira  

do grill e na poltrona do bar 

do Casino Park, a estrutura é 

definida por um par de elementos 

simétricos, dois diedros em 

tubo metálico cromado que 

sustentam o assento e as costas 

e se apoiam no solo como 

patins em ângulo recto; os 

volumes estofados e revestidos 

em pele negra acomodam ‑se, 

envolventes, aos imperativos 

ergonómicos e introduzem, em 

oblíquas discretas, uma nota 

de instabilidade na geometria 

rigorosa do conjunto.

Não deixa de surpreender, 

no entanto, a austeridade do 

conjunto e o leque restrito 

de recursos usados nas zonas 

públicas do hotel: são explorados 

os contrastes entre o betão 

aparente – com superfície 

bujardada nos paramentos e lisa 

1. Estudo para o interior do quarto ‑tipo. Desenho de estudo. Grafite s/papel opaco

2. Quarto ‑tipo. Maqueta de estudo. Esc. 1:10

3. Mapa de tipos de quartos. Numerações e portas de comunicação. Esc. 1:200. Grafite, 

tinta ‑da ‑china e película autocolante s/papel vegetal. Desenho final realizado por Francisco Espinho. Nov. 1972

4. Quarto ‑tipo. Protótipo

5. Quarto ‑tipo. Consola. Prod. Móveis Sousa Braga

6. Quarto ‑tipo. Cadeira Tripeça. Prod. Móveis Sousa Braga

1
4

2
5

3
6
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nos tectos –, os revestimentos 

com espessos painéis em madeira 

de wenge, os elementos de cores 

lisas saturadas, as texturas 

macias das alcatifas.

A frivolidade e o mundanismo 

do programa funcional encontram 

a sua tradução em composições 

de gosto Pop com cor e grafismo 

exuberantes, nos interiores 

do chamado casino provisório 

(apenas existente durante uma 

parte do período da obra) ou 

mesmo na plateia do cineteatro. 

De modo semelhante pode 

ser entendida a tensão entre 

a geometria dos volumes 

primordiais do conjunto, 

sublinhada pela racionalidade da 

estrutura em betão, e o carácter 

aleatório – de natureza orgânica – 

das lojas ondulantes, construídas 

frente à entrada do hotel, e, 

sobretudo, dos interiores do 

casino e da boîte. 

Neste projecto, Daciano da Costa 

realiza um exercício de grande 

cumplicidade com a arquitectura 

que reúne o revivalismo das 

vanguardas, o gosto do momento 

e as suas referências pessoais 

com extraordinário equilíbrio 

e maturidade.

bibliografia

Catálogo da 2.ª Exposição 1973 • 

Costa, 1998 • “Dois Projectos de 

Oscar Niemeyer”, 1976, pp. 148 ‑152 

• Santos, 2001, pp. 38 ‑45 • Viana 

de Lima, Arquitecto, 1996

1. Cineteatro. Plateia. Cadeira de plateia modelo Orquídea. Prod. Metalúrgica da Longra

2. Cineteatro. Tecto da plateia. Planta do conjunto. Esc. 1:100. Grafite, tinta ‑da ‑china e marcador s/papel vegetal. Desenho final realizado por Oterelo dos Santos. Dez. 1974

3. Cineteatro. Tecto do piso de entrada. Planta do conjunto. Esc. 1:100. Grafite e tinta ‑da ‑china s/papel vegetal. Desenho final realizado por Pedro A. I. Cid. Abr. 1980

4. Cineteatro. Plateia e pano de boca

1
4

 2   3
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Casino. 3.º piso. Jogos tradicionais e slot machines. Estudo prévio. Esc. 1:100. Grafite e marcador s/papel vegetal. Desenho realizado por Daciano da Costa. Jul. 1977
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1. Bar e restaurante

2. Bar. Poltronas

3. Casino provisório

4. Boîte. Estudo de implantação, variante 3. Esc. 1:100. Grafite s/papel vegetal. Desenho final realizado por Jorge Cid. Abr. 1977

5. Hall, recepção, sala de estar e bar. Implantação de mobiliário. Esc. 1:100. Grafite s/papel vegetal. Desenho final realizado por Fernando Lemos Gomes. Dez. 1973

1 2

5
3
4
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1. Casino. Restaurante. Palcos e tectos do restaurante. Cortes. Esc. 1:20. Grafite e tinta ‑da ‑china s/papel vegetal. 

Desenho realizado por Daciano da Costa. Jun. 1978

2. Casino. Restaurante. Detalhes ‑tipo de iluminação. Esc. 1:5. Grafite e tinta ‑da ‑china s/papel vegetal. Desenho realizado por Daciano da Costa. Jun. 1978

3. Casino. Restaurante. Pormenorização geral. Remates de paredes e pavimentos. Esc. 1:1. Grafite e tinta ‑da ‑china s/papel vegetal. 

Desenho realizado por Daciano da Costa. Jun. 1978

4. Lado norte. Lojas. Implantação. Esc. 1:100. Grafite s/papel vegetal. Desenho final realizado por Guilhermina Campos. Ago. 1976

4
1   2   3



174 O DESIGN COMO DETALHE DA ARQUITECTURA

Aerogare 2. Lisboa 1980 ‑1982

Design de sistemas de 
equipamentos e mobiliário. 
Arquitectura de Interiores 
em salões vip e restaurantes. 
Sinalização gráfica

Aeroporto da Portela, Lisboa
cliente ana – Aeroportos 
e Navegação Aérea, ep
colaboradores Pedro A. I. Cid, 
António Serrano, Edgar Mota 
e Carlos Costa

outras participações 
Luís Carrôlo (grafismos)
projecto geral de arquitectura
gpa/Maurício de Vasconcelos, 
João José Tinoco e António Veloso, 
arquitectos

projecto de execução.
não executado

o conceito de sistema, 

potenciando os processos de 

produção industrial no fabrico 

de componentes repetíveis e 

suas variantes, para posterior 

montagem em obra.

este projecto para 

a construção de 

uma nova Aerogare 

no Aeroporto da Portela, em 

Lisboa, a equipa coordenada 

por Maurício de Vasconcelos 

impôs um sentido de estrita 

racionalidade a todas as escalas 

do processo. Os equipamentos 

e mobiliário foram concebidos 

e desenvolvidos em sintonia, 

como um projecto integral de 

design industrial. Das peças 

mais repetitivas (balcões de 

check ‑in, assentos de espera), 

às situações mais particulares 

(salões vip, sinalização do Ponto 

de Encontro) tudo foi  

programado e rigorosamente 

desenhado de acordo com 

N

Embora a Aerogare 2 de Lisboa 

não tenha sido edificada, uma 

parte considerável das soluções foi 

recuperada no projecto do novo 

Aeroporto do Porto, desenvolvido 

pela mesma equipa. O balcão de 

check ‑in seria produzido em série pela 

Metalúrgica da Longra e instalado 

nas diversas aerogares do país.

bibliografia

Costa, 1998

Meeting Point/Ponto de Encontro. Axonometria. Grafite s/papel vegetal. Desenho realizado por Daciano da Costa. Maio 1981
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1. Sistemas de equipamentos. Assentos. Anteprojecto. Esc. 1:10. Grafite s/papel vegetal. Desenho realizado por Daciano da Costa. N/dat.

1, 2 e 3. Sistema de balcões. Maquetas de estudo
2   3   4

1  
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Sistema de balcões. Maquetas de apresentação dos componentes. Realizadas por Celso Rodrigues

Na página ao lado:

Sistema de balcões. Maquetas de apresentação. Realizadas por Celso Rodrigues
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1. Sistemas de balcões. Programa; axonometrias. Tinta ‑da ‑china s/papel vegetal quadriculado. Desenho final realizado por Pedro A. I. Cid. Jul. 1982

2. Balcão de check ‑in. Esc. 1:10. Tinta ‑da ‑china s/papel vegetal quadriculado. Desenho final realizado por Pedro A. I. Cid. Jul. 1982

3. Balcões de check ‑in. Aeroporto da Portela. Prod. Metalúrgica da Longra

4. Balcões de check ‑in. Detalhes. Esc. 1:1. Tinta ‑da ‑china s/papel vegetal quadriculado. Desenho final realizado por Pedro A. I. Cid. Jul. 1982

1
3

2
4
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1. Sistema de informação. Equipamento e grafismos. Anteprojecto. Esc. 1:50. Grafite s/papel vegetal. Desenho realizado por Daciano da Costa. N/dat.

2. Grafismos. Níveis A, B, C e D. Grelha de aplicações. Esc. 1:10. Cópia heliográfica em película. Desenho final realizado por Luís Carrôlo. Jul. 1982

3. Grafismos. Pictogramas. Esc. 1:10, 1:1. Cópia heliográfica em película. Desenho final realizado por Luís Carrôlo. Jul. 1982

1  

 2   3
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Agência da Caixa Geral de Depósitos 1983 ‑1986

Arquitectura de Interiores

cliente Caixa Geral 
de Depósitos
colaborador António Serrano

arquitecto responsável Fernando 
Máximo Miranda, arquitecto
construtor Coutinho & Coutinho, 
Lda

executado. existente 
com alterações

om uma paleta de 

materiais restrita, quase 

sem recurso à cor, é aqui 

feita uma aproximação gradual 

às dimensões sensoriais do utente 

através da diversificação das 

texturas e do domínio expressivo 

da construção.

Os elementos da envolvente 

arquitectónica são marcados 

pela crueza do betão aparente, 

pela superfície áspera do lioz 

esponteirado. 

Os materiais de revestimento são 

aplicados de modo a distinguir‑

‑se dessa base: degraus em pedra 

polida, fortemente destacados; 

painéis folheados em madeira 

com juntas lineares metálicas. 

Com uma lógica semelhante, 

foi desenvolvido um conjunto 

de componentes pré ‑fabricados, 

reclamando a aparência de 

produtos de série: um sistema 

modulado resolve as guardas, 

os assentos de público, as 

mesas de escrita, os diversos 

complementos funcionais; um 

artefacto metálico, suspenso do 

tecto, reúne os equipamentos 

de iluminação artificial 

e de climatização.

Nos puxadores e corrimãos, 

a escolha da madeira maciça 

– material orgânico, com 

textura e temperatura 

aprazíveis – sublinha o 

convite ao contacto físico, 

ao toque da mão.

Escada de público

C
Rossio/Largo D. João da Câmara, Lisboa
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1. Escada de público. Guardas. Esc. 1:20, 1:1. Tinta ‑da ‑china s/papel vegetal. 

Desenho final executado por António Serrano. Fev. 1983

2. Sanca técnica. Módulo de iluminação e ar condicionado. Esc. 1:1. 

Tinta ‑da ‑china s/papel vegetal. Desenho final executado por António Serrano. Fev. 1983

3. Agência. Corte. Esc. 1:20. Tinta ‑da ‑china s/papel vegetal. 

Desenho final executado por António Serrano. Fev. 1983

4. Balcão da portaria

1
3

2
4
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Centro Cultural de Belém 1990 ‑1992

Equipamentos e mobiliário. 
Sistema de sinalização. 
Espaços cénicos

Praça do Império, Lisboa
cliente Secretaria de Estado da 
Cultura
colaboradores Filipe Cardoso, 
Carlos Costa, João Paulo 
Martins, José Sérgio Spencer, 
Jorge Spencer e Catarina 
Monteiro da Costa 

outras participações Pedro 
Martins da Silva, engenheiro 
(consultor acústico); Henri Oeschlin 
(equipamento cénico)
fabricantes do mobiliário Fago, 
Olaio (mobiliário em madeira); 
Metalúrgica da Longra (salas de 
reuniões); Sunviauto (mobiliário 
metálico); Quinette ‑Galay (cadeira 
de plateia); Construções Sampaio 
(balcões em madeira)

integrado na equipa 
vencedora do concurso público 
internacional, coordenada por 
risco/manuel salgado em parceria 
com gregotti associatti/vittorio 
gregotti. executado

projecto de equipamento 

e mobiliário para o Centro 

Cultural de Belém foi 

conduzido pela busca de afinidades 

formais e estruturais com o seu 

contexto. Em coerência com a 

clareza modular, o predomínio 

da expressão volumétrica e 

a estrita ortogonalidade da 

arquitectura, os móveis foram 

concebidos como composições 

O

aditivas de volumes elementares 

e caracterizados, sobretudo, pela 

dimensão extraordinariamente 

desenvolvida dos apoios ao solo. 

Esta necessidade de solidez e uma 

evidente “nostalgia do pesado” 

são sinais da recuperação de 

valores claramente opostos aos 

objectivos de desmaterialização 

e transparência perseguidos 

pelo Movimento Moderno. Mesas 

e cadeiras retomam assim as 

tipologias tradicionais, com quatro 

sólidos apoios ao solo; a proporção 

dos assentos reinterpreta padrões 

seiscentistas (um rectângulo 

alongado no sentido da largura); 

a altura das costas define a 

hierarquização dos diferentes 

modelos. A cadeira de plateia 

do Grande Auditório renuncia 

à imagem de repetição de um 

módulo seriado para constitir 

grandes conjuntos solidários, como 

muretes de evidente expressão 

arquitectónica.

Essa base de expressão sólida e 

estável seria, no entanto, detalhada 

em aparente dissonância, de forma 

a produzir efeitos, ambíguos e 

inesperados, de instabilidade  

visual: os bordos dos assentos, 

em bisel, simulam ausência 

1. Poltrona “La Stupenda”. Anteprojecto. Esc. 1:10. Grafite s/papel vegetal. Desenho realizado por Daciano da Costa. N/dat.

2. Poltrona “La Stupenda”. Prod. Sunviauto

3. Sala de jantar da Presidência. Poltronas e sofá “La Stupenda”. Prod. Sunviauto. Móveis de apoio. Prod. Fago

1 2

3
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de espessura; de alguns pontos 

de vista, as peças estruturais de 

secção triangular ou trapezoidal 

parecem reduzidas a delgadas 

lâminas de madeira. Por outro 

lado, enquanto nalgumas 

situações os materiais e os 

processos construtivos da tradição 

artesanal – peças em madeira 

maciça e superfícies folheadas 

manualmente; pele natural e 

veludo – são empregados em 

exclusivo, noutros casos busca ‑se 

o confronto entre esses materiais 

e uma linguagem própria da 

produção industrial em série 

– elementos estruturais em chapa 

metálica pintada –, na sequência 

das experiências levadas a cabo 

na linha Metrópolis, aqui também 

usada em gabinetes de trabalho e 

que estaria na base das grandes 

mesas para as salas de reuniões.

De resto, a grande dimensão 

do empreendimento, a sua 

complexidade funcional e a 

rigorosa coerência da arquitectura 

justificaram uma opção destinada 

a combater a monotonia e a 

acentuar a caracterização de 

ambientes e funções. Assim, a 

par dos móveis expressamente 

criados para este edifício, Daciano 

da Costa propôs o uso de um 

conjunto de outros modelos, 

desenhados, na origem, para 

edifícios bem distintos, mas que 

tinham passado já à produção em 

série: Alvor ‑Grill (1966 ‑1968), Palácio 

e Flos (1970 ‑1971), Quadratura ‑lnec 

(1971 ‑1972), maple Fundação 

(1966 ‑1969).

bibliografia

Almeida, 1997a e 1997b • Centro 

Cultural de Belém, 1989 • Costa, 

1998 • Gomes, 1993 • Gregotti, 

1994 • Gregotti; Salgado, 1992 

• Ladeiro, 1994 • Manaças, 

1997 • “Protagonistas do Design 

Português”, 1999, pp. 104 ‑147 

• Santos, 1995 • Souto, 1992 • 

Spencer; Martins, 1998

1. Poltronas “Boroa 1” e mesa de apoio. Prod. Sunviauto

2. Programa de assentos. Esquiço. Grafite s/papel opaco. N/dat.

3. Poltrona “Boroa 2”. Anteprojecto. Esc. 1:10. Grafite s/papel vegetal. Desenho realizado por Daciano da Costa. N/dat.

4. Poltrona “Boroa 1”. Esquiço. Grafite s/papel opaco. N/dat.

5. Poltrona “Boroa 2”. Projecto de execução. Esc. 1:5. Tinta ‑da ‑china s/papel vegetal. Desenho final realizado por João Paulo Martins. Fev. 1991

6. Poltrona “Boroa 2”. Prod. Sunviauto

1
4

2
5

3
6
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1. Grande Auditório. Cadeiras de plateia. Protótipos realizados por Metalúrgica da Longra

2 e 3. Estudos para cadeira de plateia. Esquiços. Grafite s/papel opaco

4. Cadeira de plateia. Anteprojecto. Esc. 1:5. Grafite s/papel vegetal. Desenho realizado por Daciano da Costa

4
1   2   3



CENTRO CULTURAL DE BELÉM

O DESIGN COMO DETALHE DA ARQUITECTURA 185

1. Grande Auditório. Cadeira de camarote. Prod. Olaio. Reedição DDI (1996)

2. Grande Auditório. Cadeiras de plateia. Prod. Quinette Gallay

3. Grande Auditório. Palco. Projecto de execução. Corte longitudinal. Esc. 1:50. Tinta ‑da ‑china s/papel vegetal. Desenho final realizado por Filipe Cardoso. Jun. 1990

3
1
2



186 O DESIGN COMO DETALHE DA ARQUITECTURA186

1. Balcão de restauração. Detalhe

2. Programa de balcões de restauração. 

Esquiço. Grafite s/papel opaco

3. Programa de luminárias. 

Esquiços. Grafite e marcador s/papel opaco

4. Balcão de recepção. Detalhe. 

Prod. Construções Sampaio

1
3

2
4



1. Cadeira da sala de jantar da Presidência. Esc. 1:1. 

Grafite e tinta ‑da ‑china s/papel vegetal. 

Desenho final realizado por Filipe Cardoso. Fev. 1991

2. Cadeira da sala de jantar da Presidência. Prod. Olaio

3. Sala de jantar da Presidência

4. Cadeira Alvor ‑Grill. Prod. Fago

5. Cadeira Palace. Prod. Fago

6. Poltrona Flos. Prod. Fago

7. Mobiliário Quadratura. Prod. Metalúrgica da Longra

4
5
6
7

3  

 1   2
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Coliseu dos Recreios 1993 ‑1994

Remodelação de equipamento 
e mobiliário (remodelação 
da cadeira de plateia; 
cadeiras de camarotes; 
plateia desmontável; 
camarins; espaços de 
restauração; loja de música 
e pequeno auditório)

Rua das Portas de Santo 
Antão, Lisboa
cliente Câmara Municipal 
de Lisboa
colaboradores Filipe Cardoso, 
João Paulo Martins e Carlos 
Costa

outras participações Manuel 
Macara, engenheiro (estrutura 
da plateia desmontável)
projecto geral de arquitectura
gpa/Maurício de Vasconcelos, 
arquitecto
fabricantes do mobiliário Julcar 
e Móveis Viriato

executado

Coliseu dos Recreios de 

Lisboa tem sido, desde 

sempre, sinónimo de 

espectáculo popular. Foi esse 

o espírito que determinou o 

arranque do projecto do mobiliário 

para a remodelação: soluções 

lúdicas, de objectos ‑personagens 

provenientes do mundo do 

espectáculo (cadeiras Carmen, 

Luciano, François França), capazes 

de povoar os espaços com algo 

mais do que uma expressão fria, 

racionalista e abstracta.

Na solução final seria recuperada 

a estrutura das cadeiras de 

plateia existentes e apenas  

seriam desenhados  

novos modelos para os 

camarotes e cafetaria. 

Embora discretas, as referências 

à memória são ainda legíveis: 

O num caso, estão presentes a 

tipologia e as proporções da 

clássica cadeira de camarote 

(sendo, simultaneamente, uma 

homenagem a Aldo Rossi), com 

estofos numa cor festiva e teatral; 

no outro, reencontramos a 

silhueta da cadeira mais popular 

das esplanadas portuguesas, 

construída aqui com alguma 

sofisticação formal e material.

Os balcões dos bares – com 

volumes elementares e detalhes 

delicados – correspondem, por 

seu lado, à adesão sem reservas 

ao desenho estrito defendido 

pelo autor do projecto geral de 

arquitectura.

bibliografia

Costa, 1998 • Spencer; Martins, 

1998

Esquiços. Marcador e grafite s/papel opaco

1. Cadeira de camarote François

2. Cadeira de camarim Luciano

3. Cadeira de plateia Carmen

4. Cadeira de cafetaria

1 2 3 4
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Cadeira Coliseu/Orquestra. Prod. Movéis Viriato

Plateia

Cadeira Coliseu/Camarote. Prod. Movéis Viriato
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Loja de música. Estudos para expositores para livros e discos. Esquiços. Marcador e grafite s/papel opaco
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Cadeira Coliseu/Café. Prod. Julcar

Cafetaria. Balcão. Prod. Eurostand Cafetaria
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Recuperação dos interiores 
e projecto de mobiliário: 
sala de sessões públicas, 
gabinete de apoio, entrada, 
sala polivalente, Passos 
Perdidos e recepção de 
público (piso térreo). 
Mobiliário do gabinete 
do presidente, 1997

Mobiliário do gabinete 
do vice ‑presidente, 1998

Largo do Município, Lisboa
cliente Câmara Municipal 
de Lisboa
colaborador Filipe Cardoso

outras participações  Fernando 
Conduto (escultura); Maria Velez, 
Sá Nogueira e Charrua (pinturas)
coordenação do projecto geral 
Francisco Silva Dias, arquitecto
fabricante do mobiliário Ângelo 
de Sousa Braga

executado

Edifício dos Paços do Concelho 
de Lisboa 1997 ‑1998

Daciano da Costa viria a intervir  

numa parte do piso térreo 

anteriormente ocupada com 

serviços burocráticos e que 

se decidiu recuperar para 

funções representativas. Em 

espaços adjacentes ao átrio 

principal, criou ‑se uma área 

para recepção do público e 

uma galeria de exposições; 

ao fundo, uma nova sala de 

sessões públicas e os respectivos 

passos perdidos. Àquilo que foi 

possível recuperar do existente, 

a intervenção veio juntar um 

desenho despojado, moderno, 

que reinterpreta a linguagem 

do edifício com algum requinte 

no detalhe. Os pressupostos da 

linha Sancho são desenvolvidos 

no mobiliário e nos equipamentos 

da sala de sessões; o ambiente 

geral é dominado pela cor 

saturada da pintura dos 

paramentos.

Um pouco diversa seria a 

atitude tomada nos gabinetes do 

presidente e do vice ‑presidente, 

situados no piso nobre. Aí foi 

possível proceder ao restauro 

minucioso da arquitectura e 

da decoração existentes. Para 

conseguir a integração do novo 

mobiliário nesse contexto, 

para adequá ‑lo ao sentido 

representativo que devia assumir, 

foram enfatizadas as proporções 

e a expressão volumétrica 

e reforçada a componente 

artesanal da execução.

bibliografia

Camacho, 1999 • Costa, 1998 • 

Neves, 1999 • Spencer; Martins, 

1998

Sala de sessões públicas. Cadeiras. Prod. Ângelo de Sousa Braga

a sequência do incêndio 

que destruiu grande 

parte dos interiores 

do edifício dos Paços 

do Concelho, formou ‑se uma 

equipa para o desenvolvimento 

dos projectos de recuperação, 

reunindo uma série de autores 

sob a coordenação geral do 

arquitecto Francisco Silva Dias.

N
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Sala de sessões públicas
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1, 2 e 3. Bancadas para vereadores. Esquiços. 

Marcador, lápis de cor e grafite s/papel opaco

4. Recepção de público. Pormenores. Esc. 1:1. 

Grafite e tinta ‑da ‑china s/papel vegetal. 

Desenho final realizado por Filipe Cardoso. Maio 1997

1
3

2
4
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Sala de sessões públicas. Bancada para vereadores. Prod. Ângelo de Sousa Braga Sala de sessões públicas. Mesa de apoio. Prod. Ângelo de Sousa Braga

Recepção de público. Puxador
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1. Gabinete do presidente

2. Gabinete do presidente. Perspectiva. 

Grafite e tinta ‑da ‑china s/papel vegetal. 

Desenho realizado por Filipe Cardoso. 

Maio 1997

3. Gabinete do vice ‑presidente. 

Perspectiva e implantação de mobiliário. 

Grafite e tinta ‑da ‑china s/papel vegetal. 

Desenho final realizado por Filipe Cardoso. 

Abr. 1998

1
2
3
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1
3

2
4

1. Gabinete do presidente. Cadeira e mesa de reuniões. Prod. Ângelo de Sousa Braga

2. Gabinete do presidente. Mesa de trabalho. Prod. Ângelo de Sousa Braga

3. Gabinete do vice ‑presidente. Mesa de trabalho. Prod. Ângelo de Sousa Braga

4. Gabinete do vice ‑presidente. Cadeira e mesa de reuniões. Prod. Ângelo de Sousa Braga
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projecto de Arquitectura 

de Interiores foi 

desenvolvido em 

consonância com o projecto geral 

de arquitectura, procurando, 

no detalhe, estabelecer contrastes 

de materiais, cores, texturas 

e brilhos que viessem acentuar 

as soluções espaciais e enriquecer 

a caracterização dos ambientes.

Como sempre sucede num 

programa desta dimensão, 

devido ao factor de repetição dos 

quartos, o estudo da unidade ‑tipo  

segue de perto a metodologia 

do design industrial, 

Crowne Plaza Resort, Madeira 1998 ‑2000

Arquitectura de Interiores 
de áreas públicas (átrio, 
recepção, zonas de estar, 
salas de conferências; bares 
e restaurantes; piscinas 
interiores). Arquitectura 
de Interiores e mobiliário 
para quartos e suítes

Estrada Monumental, Funchal
cliente Alexandre Rebelo
colaboradores Ana Monteiro 
da Costa, Filipe Cardoso e João 
Paulo Martins

projecto geral de arquitectura
Massa Cinzenta/Ricardo 
Nogueira, Duarte Caldeira, 
arquitectos
construtor Edifer
protótipos de mobiliário Ângelo 
de Sousa Braga 

executado. o projecto de 
mobiliário para quartos 
não foi desenvolvido

com condicionamentos muito 

fortes de planeamento e de 

produção. A construção de 

modelos alternativos do 

quarto ‑tipo, em escala real e na 

sua localização efectiva, permitiu 

o ensaio e a afinação de soluções 

espaciais e construtivas, a 

compatibilização de subsistemas 

integrados, a opção definitiva por 

materiais, cores e complementos 

de decoração.

O mobiliário especialmente 

desenhado partia do pressuposto 

que a estratégia de exploração 

adoptada para um Resort, 

e o perfil de hóspedes que o 

frequentariam, justificavam uma 

abordagem lúdica e irreverente, 

menos conformista que aquela 

que condiciona geralmente um 

hotel convencional de cidade. 

Os compromissos comerciais 

assumidos pelo dono da obra 

acabariam por não permitir a 

adopção destes modelos, a favor 

de modelos de série seleccionados 

no mercado internacional.

bibliografia

Experimentables o Experimentales?, 

1999 • Fior, 1999 • “Protagonistas 

do Design Português”, 1999, pp. 104

‑147

O

1. Galerias dos pisos de 

quartos

2. Bar. Balcão

3. Átrio de entrada

1 2

3
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1. Estudos. Cadeiras. Esquiços. Marcador s/papel opaco

2. Quarto modelo. Cadeira. Protótipo. Prod. Ângelo de Sousa Braga

3. Quarto modelo. Poltrona. Pormenores. Esc. 1:1. Grafite s/papel vegetal. 

Desenho final realizado por Filipe Cardoso. Out. 1998

4. Quarto modelo. Poltrona. Protótipo. Prod. Ângelo de Sousa Braga

1
3

2
4
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Cidla. Instalações da sede 1969 ‑1970

Arquitectura de Interiores 
do átrio e zonas públicas

Rotunda do Marquês 
de Pombal, Lisboa

executado. demolido

ma composição 

tridimensional, 

realizada a partir do 

encadeamento das letras da 

designação da empresa, atribui ao 

grafismo um sentido escultórico 

que ultrapassa a mera tradução 

volumétrica da marca comercial 

e passa a constituir o fulcro 

do átrio do edifício, um espaço 

de duplo pé ‑direito com franca 

visibilidade desde o exterior.

bibliografia

Costa, 1998
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1, 2 e 3. Esquiços.

Marcador s/papel opaco

4. Átrio de entrada.

Marca tridimensional

4
1   2   3



201 O GRAFISMO COMO ELEMENTO DA ARQUITECTURA

Companhia de Seguros Império
Nova sede

1997 ‑1998

Arquitectura de Interiores 
em áreas públicas (átrio 
principal e loja) e pisos da 
Administração (gabinetes, 
zona de estar, salas de 
jantar, salas de reuniões, 
biblioteca). Sinalização 
exterior

Rua Alexandre Herculano, 
Lisboa
cliente Companhia de Seguros 
Império
colaboradores Filipe Cardoso 
e Ana Monteiro da Costa
em associação com “Atelier 
Cidade”/Miguel Pimentel, 
arquitecto

executado

sinalização exterior do 

edifício com a marca 

da companhia foi o 

pretexto para uma composição 

de formas geométricas 

elementares – com evidentes 

memórias construtivistas – que 

estabelece uma relação tensa 

com a arquitectura de base e 

acentua a continuidade entre o 

espaço urbano e as áreas públicas 

do interior.

A

1
2

1. Sinalização exterior

2. Piso inferior. Balcão
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Lojas TAP 1971 ‑1986

Arquitectura de Interiores,
equipamento e mobiliário. 
Sinalização exterior

cliente tap – Transportes 
Aéreos Portugueses, Serviço 
de Obras/ Eng. José Godinho, 
Eng. Oliveira Borges
arquitecto consultor Pedro Cid

Loja na Rotunda do Marquês 
de Pombal 
Lisboa, 1971 ‑1972 (executado. 

demolido)

Boutique no Hotel Madeira Hilton 
Funchal, 1971 (executado)

Boutique no Hotel Sheraton
Funchal, 1972 (executado)

Boutique no Hotel Sheraton
Lisboa, 1972 (executado)

Delegação em Toronto, Canadá
1972 ‑1973 (executado)

Delegação em Montreal, Canadá
1972 ‑1973 (executado)

Boutique no Hotel Holliday Inn
Funchal, 1972 (executado)

Loja em Madrid, Espanha
Avenida José Antonio, 1972 ‑1974 
(executado)

a memória que 

acompanhou o primeiro 

projecto da série 

(Lisboa, 1971) enunciava ‑se os 

princípios que, “dentro duma 

óptica de Marketing”, deviam 

conduzir “a soluções integradas 

e não a abstractos exercícios de 

composição ornamental ou a 

astúcias publicitárias”. 

Procurava ‑se ir para além das 

soluções de decoração, propondo 

“uma metodologia para a sua 

integração lógica no aparelho 

comercial tap”.

Considerava ‑se “o Produto ‑Loja 

tap” como “um instrumento de 

contacto com o consumidor”, 

como um instrumento de 

promoção de vendas e de relações 

públicas; entendia ‑se que a Loja 

devia “contribuir fortemente 

para criar e fixar uma Imagem 

da Companhia”, transmitindo 

a ideia de “prosperidade”, sinal 

de “segurança, capacidade 

e dinamismo”. A Loja era, 

ela própria, entendida como 

um produto fornecido pela 

Companhia ao seu público, 

devendo constituir um padrão 

de referência enquanto objecto 

de Arquitectura e Design.

Nos critérios enunciados para o  

projecto defendia ‑se que o espaço  

arquitectónico deveria ser “nítido 

e permanente”: de construção 

qualificada e sólida e com “longa  

‘duração’ estética”. Em contraste  

com esta base estável, 

os elementos “temporários ou 

obsolescentes”, decorativos, 

funcionais ou promocionais, iriam  

conferir “maior mobilidade ao 

espaço”, “emprestando ‑lhe uma  

vivacidade mercantil 

indispensável”. Os complementos 

previstos eram relacionados 

num quadro de classificação 

sistemática, de acordo com a 

natureza da sua duração, função 

e expressão temática.

Na prática, as intervenções nas 

lojas tap iriam contribuir para a 

definição de uma imagem coerente 

e reconhecível desses pontos de 

contacto entre a Companhia e o 

público, sem a imposição de um 

esquema rígido e redutor, antes se 

adaptando à escala (boutique, loja, 

delegação) e às condicionantes de 

cada instalação. Seriam  

recorrentes os balcões e painéis 

de fundo construídos em chapa 

de alumínio (numa referência à 

linguagem formal das aeronaves), 

o sistema de tecto falso laminar 

e, sobretudo, a aplicação inventiva 

dos grafismos de sinalização 

exterior, diluindo as fronteiras 

entre o Design, a Arquitectura 

de Interiores e a paisagem da 

cidade, entendendo sempre 

essas intervenções, ainda que de 

pequena escala, como fragmentos 

urbanos.

NLoja no Funchal
Avenida do Mar, 1973 
(executado. remodelação com 
projecto do atelier daciano 
da costa em 1986 ‑1988)

Boutique no Hotel Penta
Lisboa, 1974 (executado)

Loja em Paris, França
Rua Scribe, 1974 ‑1975 (executado)

Loja em Nova Iorque, eua
5.ª Avenida, 1975 ‑1976 
(executado)

Delegação em Caracas, Venezuela
1975 ‑1976 (executado)

Delegação em Buenos Aires, Argentina
1976 (estudo preliminar. 
não executado)

Loja em Milão, Itália
1976 (executado)

Loja no Porto
Rotunda da Boavista,
1976 ‑1978 (executado)

Loja em Bruxelas, Bélgica
1976 (executado)

Loja ‑tipo 
1986 (proposta de concurso. 
não executado)

Loja no Hotel Madeira Hilton. Perspectiva. Grafite s/papel 

vegetal. Desenho realizado por Daciano da Costa. N/dat.

Loja no Hotel Madeira Hilton
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1. Loja na Rotunda do Marquês de Pombal

2. Loja em Madrid. Estudo para fachada. Esquiço. Grafite s/papel vegetal. 

Desenho realizado por Daciano da Costa. N/dat.

3. Loja em Paris. Estudo para fachada. Esquiço. Grafite s/papel vegetal. 

Desenho realizado por Daciano da Costa. N/dat.

3
1
2
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1. Loja em Nova Iorque. Estudo para fachada. Esquiço. Grafite s/papel vegetal. Desenho realizado por Daciano da Costa. N/dat.

2. Loja em Nova Iorque. Sinalização exterior

3. Loja em Nova Iorque. Fachada

4. Loja em Nova Iorque. Interior

1

2   3   4
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LOJAS TAP

1. Delegação em Buenos Aires. Axonometria. Grafite s/papel vegetal. 

Desenho realizado por Daciano da Costa. Maio 1976

2. Loja ‑tipo. Conceito preliminar. Plantas e cortes. Esc. 1:100, 1:20. Grafite e tinta ‑da ‑china s/

papel vegetal. Desenho realizado por Daciano da Costa e Filipe Cardoso. Ago. 1986

3. Loja ‑tipo. Conceito preliminar. Axonometria. Grafite s/papel vegetal. 

Desenho realizado por Daciano da Costa. Ago. 1986

3
1
2
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Plano de Renovação Urbana
da Área do Martim Moniz, Lisboa 1981

Equipamento
e mobiliário urbano

Lisboa

cliente epul – Empresa Pública 

de Urbanização de Lisboa 

colaborador Cristóvão Macara

proposta apresentada ao concurso 
público para elaboração do plano 
de renovação urbana da área 
do martim moniz, integrada no 
projecto da equipa coordenada 
por carlos duarte e josé lamas, 
arquitectos.
equipa seleccionada para a 
fase final do concurso público; 
classificada em 1.º lugar. projecto 
de equipamento não desenvolvido

esta primeira experiência 

de Daciano da Costa no 

desenho de equipamento 

urbano, a integração numa equipa 

multidisciplinar vasta, reunida sob 

a coordenação de urbanistas, veio 

obrigar a uma reflexão alargada 

sobre o tema. Esta participação 

terá acentuado a ideia de 

comprometimento do designer no 

desenho da cidade, promovendo 

uma atitude de “design integrado” 

muitas vezes ausente quando 

a indústria se apresenta como 

o único interlocutor.

Os desenhos da fase de concurso 

N

eram entendidos como uma 

primeira proposta de tipificação 

e caracterização do programa a 

ser desenvolvido posteriormente. 

Algumas ideias seriam de 

facto recuperadas mais tarde 

em outros projectos. 

Os bancos e candeeiros 

configuravam uma solução 

vocacionada para a produção de 

pequenas séries, com recurso 

a tecnologias simples, de 

base artesanal. Os quiosques, 

caracterizados pela cobertura em 

calote, translúcida e iluminante, 

e um sistema de fechamento do 

corpo cilíndrico “em guilhotina”, 

apresentavam ‑se como grandes 

objectos irradiantes, festivos, pólos 

de animação urbana.

bibliografia

Costa, 1998 • “Renovação Urbana do 

Martim Moniz”, 1982, pp. 26 ‑42
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1. Cabines telefónicas. Bancos de jardim. 

Proposta de concurso. Esc. 1:10. 

Grafite s/papel vegetal. 

Desenho realizado por Daciano da Costa

2. Iluminação de ambiente. 

Proposta de concurso. Esc. 1:20. 

Grafite s/papel vegetal. 

Desenho realizado por Daciano da Costa

1
2
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PLANO DE RENOVAÇÃO URBANA DA ÁREA DO MARTIM MONIZ

Quiosques. Proposta de concurso. Esc. 1:20. Grafite s/papel vegetal. Desenho realizado por Daciano da Costa
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Programa “Urbis”
Modelos “Fradique” e “Tabuado” 1993 ‑1995

Mobiliário urbano

cliente Julcar
colaboradores Filipe Cardoso 
e Carlos Costa

produzido

nicialmente concebido como 

um programa mais vasto e 

ambicioso de equipamentos 

para espaços públicos urbanos, 

acabaria por ficar confinado a 

dois modelos. 

Embora se tratasse de produtos 

de série, a sua diversa 

caracterização formal decorria 

da adequação a uma tipologia 

de contextos determinada à 

partida. O banco Tabuado estava 

destinado a centros históricos 

e cidades de pequenas dimensões, 

onde ganhava justificação uma 

certa rusticidade de carácter. 

O banco Fradique, de construção 

inteiramente metálica e com 

alguma sofisticação formal, 

procurava corresponder ao 

imaginário romântico dos jardins 

do século xix.

bibliografia

Bang, 1998 • Costa, 1998 • 

“Daciano da Costa”, 1994, 

pp. 21 ‑25 • Santos, 1995

I

Banco Fradique. Esquiço. Grafite e marcador s/papel opaco. Out. 1993
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PROGRAMA “URBIS”

Banco Fradique. Esc. 1:10. 

Impressão s/papel opaco

Banco Fradique. Prod. Julcar
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Banco Tabuado. Esquiços. Grafite e marcador s/papel opaco

Na página ao lado:

Banco Tabuado. Prod. Julcar
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Valorização urbana da Doca do
Bom Sucesso | Espelho de Água, Lisboa 1995

Equipamento urbano

Lisboa
cliente apl – Administração 
do Porto de Lisboa
colaboradores Filipe Cardoso 
e Carlos Costa

integrado no projecto 
coordenado por troufa real, 
arquitecto. 
projecto de execução. 
não executado

otivado pela convivência 

com as marcas das 

actividades portuárias 

na zona ribeirinha (navios, 

gruas, contentores e vagões), o 

equipamento urbano proposto 

recusa o detalhe sofisticado e 

reclama a expressão da construção 

de baixa tecnologia: perfis de 

série laminados, chapa de ferro, 

soldaduras aparentes. É um “design 

chão” que parte do contexto e 

o transforma para outros fins. 

No mesmo sentido, também o 

desenho das vias, do terreno, 

das amuradas do cais, pretendia 

prolongar o sentido telúrico do 

existente, adequá ‑lo às novas 

solicitações e potenciar a vivência 

lúdica dos cidadãos.

M

Bordadura da muralha. Esquiço. Marcador s/papel opaco
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VALORIZAÇÃO URBANA DA DOCA DO BOM SUCESSO | ESPELHO DE ÁGUA

Iluminação exterior. Luminária Flora. Esquiços. Marcador s/papel opaco

Bebedouro. Esquiços. Marcador s/papel opaco Protecção da linha férrea. Esquiços. Marcador s/papel opaco
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Design de sistemas de 
equipamentos urbanos

Expo’98/Parque das Nações, 
Lisboa
cliente Sociedade Parque 
Expo’98, s.a.
colaboradores Jorge Spencer, 
Filipe Cardoso e Carlos Costa

integrado no plano da equipa 
coordenada por troufa 
real, arquitecto. concurso 
por convites; proposta 
classificada em 1.º lugar. fase 
de estudos definitivos. projecto 
de equipamento urbano não 
desenvolvido

m articulação com as 

soluções de desenho 

urbano propostas 

no plano, foi desenvolvida 

uma metodologia com vista 

ao projecto de sistemas de 

equipamentos: mobiliário para 

espaços públicos; construções 

leves, permanentes e efémeras; 

equipamentos para iluminação 

de ambiente e sinalização 

localizada. 

Através da combinação de 

unidades de diferentes tipos, 

previa ‑se a constituição de 

sistemas integrados para 

a solução de problemas de 

uso, fruição e orientação: a 

estruturação da comunicação 

gráfica e iluminação; o projecto 

do “urbanismo do detalhe”; 

a implantação dispersa 

E

Expo’98. Plano PP3 [Zona Sul] 1994

Interior de quarteirão. Esquiço.

Grafite e lápis de cor s/papel opaco
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EXPO’98. PLANO PP3 [ZONA SUL]

consequente na estrutura do 

plano, apresentava ‑se uma 

metodologia por “modos” capaz 

de racionalizar a diversidade: 

modo “idiossincrático”, modo 

“orgânico”, modo “cerimonioso”, 

modo “geométrico”.

A antecipação das soluções, 

ilustrando a aplicação da 

metodologia proposta, foi 

feita com base em esbocetos 

de configuração e em fichas 

tipológicas com a descrição de 

unidades de referência.

bibliografia

Costa, 1998 • Trigueiros, 1996 • 

Trigueiros; Sat, 1998

de unidades em conformidade com 

o carácter e uso dos espaços. 

Pretendia ‑se fazer a concertação 

entre o “público” e o “privado” e 

contornar a “cidade fria dos não 

lugares”. Para tal, propunha ‑se 

a caracterização formal discreta 

do “trivial” – o mais repetitivo e 

permanente –, em contraste com 

o carácter “festivo”, inesperado, 

excepcional, das singularidades 

– equipamentos protagonistas 

do estímulo e da animação dos 

percursos e dos lugares.

Como linha estruturante 

para a caracterização formal 

das tipologias a projectar, 

e para a sua integração 

Bordadura da Alameda. Esquiços. Grafite s/papel opaco

Iluminação exterior. Luminária com difusor. Esquiço. 

Grafite, lápis de cor e marcador s/papel opaco. Ago. 1994
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Bancos e floreiras. Esquiços. Grafite e marcador s/papel opaco
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EXPO’98. PLANO PP3 [ZONA SUL]

Sistemas de quiosques Festas. Esquiços. Grafite, lápis de cor e marcador s/papel opaco
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Expo’98 1996

Equipamento urbano

Expo’98/Parque das Nações, 
Lisboa
cliente Sociedade Parque 
Expo’98, s.a.
colaboradores Filipe Cardoso 
e Carlos Costa; Julcar (maquetas)
em associação com dtc/ Design 
e Tecnologia Comercial, Lda

proposta ao concurso público 
de concepção, fornecimento 
e montagem de mobiliário urbano.
não produzido

esenvolvia ‑se e integrava‑

‑se aqui as experiências 

anteriores de design de 

equipamentos para os 

espaços públicos, em especial o 

programa Urbis e a proposta para 

o plano PP3 da Parque Expo’98.

Juntava ‑se, uma vez mais, 

“modos subjectivos e metodologias 

sistemáticas do Design”, para 

propor “‘mais desenho’ nos 

objectos activos para espaços 

circunscritos” e “‘menos desenho’ 

D nos objectos de companhia dos 

pontos de referência em espaços 

abertos”. O que significava, 

para os primeiros, uma maior 

intencionalidade formal, 

recorrendo ao “modo orgânico”, 

próximo da forma natural (bancos 

Fradique, Flora e Ribeirinho, por 

exemplo); uma predominância 

do “modo geométrico”, artificial, 

nos segundos, garantindo uma 

imagem chã mais desvanecida 

e de proximidade com o construído.

A escolha de materiais (com os 

seus atributos de temperatura, 

cor e textura) e das estruturas de 

suporte (maciças ou reticuladas) 

decorre da acentuação intencional 

dos conceitos, definindo uma 

maior ou menor articulação 

formal, uma maior ou menor 

transparência, um maior ou 

menor peso visual: a forma vem 

sempre antes do material e não 

como sua consequência.

Banco Ribeirinho. Maqueta de apresentação. Esc. 1:5 Banco Flora. Maqueta de apresentação. Esc. 1:5
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EXPO’98

1. Banco Ribeirinho com mesa lateral. Maqueta de apresentação. Esc. 1:5

2. Banco Ribeirinho com mesa lateral. Esc. 1:5. Impressão s/papel opaco

3. Banco duplo Tabuado com encosto. Maqueta de apresentação. Esc. 1:5

4. Banco duplo Tabuado com encosto. Esc. 1:5. Impressão s/papel opaco

1
3

2
4
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1 e 2. Banco Bandarra. Banco Sueste. Maquetas de apresentação. Esc. 1:5

3. Banco Bandarra. Banco Sueste. Esc. 1:5. Impressão s/papel opaco

1 2

3
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EXPO’98

1. Floreira Scotia. Maqueta de apresentação. Esc. 1:5

2. Floreira Scotia II. Maqueta de apresentação. Esc. 1:5

3. Floreira Cunha. Maqueta de apresentação. Esc. 1:5

4. Floreira Cunha. Esc. 1:5. Impressão s/papel opaco

1
3

2
4
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Mupi, abribus, mastro de bandeira 1998

Equipamento urbano

cliente J. C. Decaux
colaborador João Paulo Martins

anteprojecto. 
projecto não desenvolvido

expectativa de 

produção em grandes 

séries, eventualmente 

destinadas a contextos muito 

variados, num produtor com 

vasta experiência acumulada 

na construção de equipamentos 

semelhantes e possuindo 

A tecnologias sofisticadas, motivou 

aqui um desenho onde os gestos 

temáticos mais visíveis são 

secundarizados, dando lugar ao 

requinte da construção, buscando 

soluções de “design tecnológico” 

que, no entanto, se mantêm 

discretas.

O desenho para o mastro de 

bandeira procura, sobretudo, 

manter a autonomia expressiva 

de cada uma das funções 

agregadas (mastro, mupi, relógio), 

numa composição plástica onde 

a memória construtivista é, 

de novo, evidente.

1 e 2. Estudos para abribus com mupi. Esquiços. Grafite, lápis de cor e marcador s/fotografia de maqueta impressa s/papel opaco

3 e 4. Estudos para abribus com mupi. Esquiços. Marcador s/papel opaco

1
3

2
4
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MUPI, ABRIBUS, MASTRO DE BANDEIRA

Estudos para mastro de bandeira. Esquiços. Grafite, lápis de cor e marcador s/papel opaco
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Requalificação da Praça da Figueira, Lisboa 1999 ‑

Design Urbano 
e Arte Pública

cliente Câmara Municipal 
de Lisboa
com João Paulo Martins
colaboradores Filipe Cardoso, 
Francisco Agostinho 
e Rosa Moreira
consultores João Júdice Glória, 
Grade Ribeiro e Caetano 
Gonçalves, engenheiros

em curso

das diferentes fachadas da praça, 

ao mesmo tempo que respeitam 

a sua diversidade original. 

Nuns casos, a combinação das 

densidades torna evidente a 

existência de continuidades e 

simetrias; noutros, pelo contrário, 

clarifica a irregularidade das 

frentes edificadas. O quarteirão  

poente, aquele que faz 

a separação entre a Praça da 

Figueira e o Rossio, onde a 

unidade e a austeridade do 

pombalino são mais presentes, 

será revestido em azulejo 

monocromático (variações de 

branco) contornado por uma 

delicada faixa de cor.

A implantação do monumento 

equestre no espaço da praça será 

também alterada, no sentido de 

reformular a sua relação com a 

malha urbana pombalina. Esta é 

a principal aposta da  

componente do projecto a que 

se chamou Design Urbano (por 

estabelecer com o Urbanismo 

uma relação privilegiada). 

Colocada no alinhamento do 

eixo da Rua da Prata, a estátua 

transformar ‑se ‑á no ponto focal 

do percurso ascendente que 

parte da Praça do Comércio, 

promovendo uma forte tensão 

assimétrica no espaço da Praça 

da Figueira que deste modo 

recupera o seu carácter informal, 

eminentemente popular. Dois 

alinhamentos de grandes pilares  

virão definir um diedro que, 

como um diafragma, irá envolver 

a estátua, acentuando os 

limites da placa central. Uma 

quadrícula ortogonal regular, 

que toma como matriz geradora 

o eixo da Rua da Prata, unifica, 

integra e compatibiliza todas as 

áreas e valências, distinguindo 

claramente as zonas funcionais 

das zonas de lazer. A padronagem 

e hierarquização dos diversos 

pavimentos segue igualmente 

essa regra geométrica, com o 

recurso a uma paleta restrita 

mas criteriosa de materiais 

de revestimento. Dominam 

os cubos de granito cinzento 

no pavimento das vias de 

circulação de veículos e da 

placa central. O calcário lioz é 

usado fundamentalmente nos 

pavimentos de passeios pedonais.

bibliografia

Martins; Costa, 2000

omo parte do projecto 

de requalificação da 

Praça da Figueira, 

os edifícios envolventes serão 

revestidos com um sistema de 

composições de azulejos, naquilo  

que foi entendido como uma 

operação de Arte Pública (pela 

sua proximidade em relação 

às Artes Plásticas). O recurso 

a um leque restrito de cores e 

de motivos gráficos, tomados 

directamente da tradição 

de revestimentos azulejares de 

fachada, a exploração sistemática 

das suas possibilidades de 

combinação, por forma a definir 

uma tipologia de padrões e 

a gradação das respectivas 

densidades, permitiu estabelecer 

uma série de critérios de 

aplicação que reforçam a unidade 

C

Arte Pública. Critérios da composição azulejar. Prospecto nascente. Prospecto sul. 

Fase de projecto ‑base. Esc. 1:200. Impressão s/papel opaco
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REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA FIGUEIRA, LISBOA

Design Urbano. Arranjos exteriores/planta de síntese. 

Projecto de execução. Esc. 1:200. Impressão s/papel opaco

Arte Pública. Sequência monocromática vertical. Variação de densidades. 

Fase de projecto ‑base. Esc. 1:50. Impressão s/papel opaco
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Projecto Especial do Eixo Central 
do Alto do Lumiar | Alta de Lisboa 2000 ‑

Sistemas de equipamentos 
e comunicação visual gráfica

Lisboa
cliente sgal – Sociedade 
Gestora do Alto do Lumiar
com Ana Monteiro da Costa
colaboradores Filipe Cardoso 
e Mafalda Luz
em associação com “Risco”/ 
Manuel Salgado, arquitecto

em curso

designação “Alta de 

Lisboa”, aplicada ao novo 

bairro do Alto do Lumiar 

situado no limite norte da cidade, 

enfatiza o sentido de continuidade 

que se pretende estabelecer entre 

este empreendimento e o sistema 

viário fundamental que irradia 

a partir da Baixa pombalina, 

A

a sul, junto ao Tejo. Para além 

disso, o traçado da malha urbana 

projectada revaloriza a “rua‑

‑canal” como espaço público 

definido entre blocos de edificação 

contínua e viabiliza a definição 

de uma imagem urbana estável. 

Neste contexto, o Design foi 

considerado como uma disciplina 

complementar nos estudos 

urbanísticos, tomando a seu cargo 

a caracterização do equipamento 

urbano e dos espaços exteriores 

públicos.

Com o objectivo de qualificar 

a imagem do chamado “eixo 

central” e garantir a unidade do 

conjunto, foi proposto um plano 

de composição e padronagem 

de pavimentos, em articulação 

com a definição dos planos de 

cor a aplicar na arquitectura, 

cujo conceito assenta em 

dois pressupostos: reforçar a 

integração do empreendimento 

na imagem da cidade de Lisboa 

–‑identificada com a “história dos 

passeios”, elemento cultural e, 

principalmente, humanizador da 

vivência quotidiana do espaço 

público – e estabelecer uma 

linha de continuidade com o 

modo geométrico predominante 

no bairro.

A partir dos ritmos que 

caracterizam a composição 

arquitectónica (a arcada porticada 

e a malha estrutural reticulada) 

definiu ‑se uma métrica e 

uma regra geométrica – uma 

matriz gráfica –, com as quais 

se desenvolveu um sistema 

lógico para a composição e 

padronagem de pavimentos. O 

estudo de fragmentos da matriz, 

as variações de densidade, 

escala, textura, tonalidade e cor, 

o desenvolvimento de simetrias, 

gradações e alternâncias, 

as combinações de padrões 

e de tapetes ‑tipo permitiram 

construir um repertório muito 

variado. A coerência entre 

as tipologias de aplicação 

consideradas – padrões repetitivos, 

mudanças de texturas e de 

escalas, sequências “caligráficas”, 

elementos de excepção não 

racionalizados – será assegurada 

pela modulação do conjunto e 

pela relação de parentesco entre 

todas as partes.

O projecto do mobiliário urbano 

especial – entretanto em 

desenvolvimento –, a par do 

desenho de equipamento integrado 

no detalhe do urbanismo, tomará  

a mesma matriz gráfica como 

regra geométrica.

Padronagem de pavimentos. Matriz geométrica regrante. Estudo de densidades. Impressão s/papel opaco
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PROJECTO ESPECIAL DO EIXO CENTRAL DO ALTO DO LUMIAR | ALTA DE 

LISBOA

Tipologias de aplicação. Sequências de padronagem métrica. Impressão s/papel opaco

Fragmentação da matriz geométrica regrante. 

Impressão s/papel opaco

Repertório de padrões extraídos dos fragmentos. Impressão s/papel opaco
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1 e 2. Estudos para bancos. Esquiços. Grafite e marcador s/papel opaco

3. Estudo de bancos integrados nos arranjos exteriores. Esquiços. Grafite e marcador s/papel opaco

4. Equipamento de sinalização. Esquiços. Grafite e marcador s/papel opaco

1
3

2
4



O DESIGN COMO FRAGMENTO DA CIDADE 229
PROJECTO ESPECIAL DO EIXO CENTRAL DO ALTO DO LUMIAR | ALTA DE 

LISBOA

Equipamento de sinalização. Esquiços. Grafite e marcador s/papel opaco
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Centro Histórico de Beja 2000 ‑

Sistemas integrados de 
Design Urbano e Arte Pública 
(equipamento urbano especial 
e sinalização informativa de 
monumentos)

cliente  Câmara Municipal 
de Beja
colaboradores Filipe Cardoso, 
Rosa Moreira e Mafalda Luz
em associação com “Letra etp”/
Carlos Rocha 

fabricante dos equipamentos 
“Larus”

em curso

principal objectivo deste 

projecto, de acordo com  

a intenção da 

encomenda, consistiu em 

encontrar modos de contribuir 

para o reforço de uma imagem 

diferenciadora da cidade:  

desejava ‑se contrariar a 

uniformização, decorrente 

da aplicação de modelos 

estandardizados, produzidos 

pelas grandes companhias que 

dominam o mercado internacional 

do equipamento urbano. 

Assim, entendeu ‑se que os 

equipamentos e a sinalização 

informativa para o núcleo 

O antigo de Beja deviam reflectir 

algumas “componentes históricas 

e culturais específicas” que 

pudessem ser reconhecidas 

como “elementos da identidade 

da cidade e da região de Beja”. 

Uma especial importância foi 

atribuída ao “labor dos artesãos e 

dos artistas que mais marcaram 

a imagem cultural da cidade”. 

O Design Urbano aspira aqui à 

criação de objectos singulares; 

para tal, deve aproximar ‑se 

da pesquisa plástica. 

O ponto de partida para o 

desenvolvimento do projecto 

foi a estética do escultor Jorge 

Vieira (1926 ‑1998) – os materiais 

e as técnicas que privilegiava, o 

seu bestiário fantástico, de raiz 

mediterrânica. O processo de 

trabalho seguido foi muito pouco 

convencional, um exercício de 

“design de citação” que implicou 

entrar na pele de um amigo, 

riscar como ele riscava, descobrir o 

que ele pensaria.

A indispensável unidade 

da intervenção deverá ser 

garantida pela relação de 

continuidade formal e sintáctica 

entre as soluções propostas 

para os diversos subprojectos 

(equipamento e sinalização).

Mobiliário urbano especial. Estudos para floreiras e papeleiras. Esquiços. Grafite e marcador s/papel opaco
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CENTRO HISTÓRICO DE BEJA

Mobiliário urbano especial. Estudos para floreiras e canteiros/bordaduras. Esquiços. Marcador s/papel opaco
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Mobiliário urbano especial. Estudos para fradinhos. Esquiços. Grafite e marcador s/papel opaco

Sinalização informativa de monumentos. 

Estudos para painéis informativos. 

  Esquiços. Marcador s/papel opaco
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CENTRO HISTÓRICO DE BEJA

Mobiliário urbano especial. Bancos exteriores. 

Esc. 1:5. Grafite e tinta ‑da ‑china s/papel vegetal. 

Desenho final realizado por Filipe Cardoso

Mobiliário urbano especial. Estudo para bancos. Esquiços. Marcador s/papel opaco



234

Sistema de mobiliário em madeira para 
habitações de funcionários bancários 1963

cliente Banco Nacional 
Ultramarino/Manuel Menezes, 
arquitecto

fabricante Móveis Sousa Braga

produzido

estinados às habitações 

dos funcionários de 

delegações bancárias 

localizadas em zonas de recursos 

restritos – no interior do país 

ou nos territórios das antigas 

colónias –, estes móveis viriam 

a ser, nalguns casos, usados 

também nas próprias agências.

O projecto foi desenvolvido 

tendo em vista a possibilidade de 

realizar a construção nos locais 

de destino e usando materiais 

que aí estariam previsivelmente 

disponíveis. Assim se justifica 

a opção pela construção 

tradicional, artesanal, e pelo uso 

de madeira maciça: recusavam ‑se 

as soluções técnicas sofisticadas 

e escapava ‑se à dependência 

dos materiais industrialmente 

transformados (laminados, 

aglomerados ou folheados).
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Linha “Dona” 1964 ‑1965

Sistema de utensílios 
de cozinha em esmalte

cliente Metalúrgica Duarte 
Ferreira, Fábrica Águia/
Eng. Manuel Macara, 
Eng. Duarte Ferreira
colaboradores José Brandão 
e José Santa Bárbara

protótipos. não produzido 
industrialmente

sta série de utensílios de 

cozinha, produzidos em 

esmalte, tinha como base 

de desenvolvimento a coordenação 

formal e métrica entre os diversos 

modelos e a intermutabilidade 

entre as peças que os compunham. 

A forma particular das pegas 

permitiria que as tampas pudessem 

ser também usadas como 

recipientes; os modos de encaixe 

e de sobreposição foram estudados 

para possibilitar uma melhor 

arrumação e transporte. A opção 

pela forma quadrangular, recusando 

o círculo tradicional, pretendia 

contribuir para a rentabilização 

racional dos espaços. 

Propunha, por outro lado, uma 

alteração de comportamentos, 

esbatendo a distinção entre 

o trabalho de preparação de 

alimentos e o seu consumo. Estes 

eram objectos ambivalentes, 

concebidos para o fogão, mas 

também para servir à mesa – tal 

como os recipientes em vidro 

pirex, recentemente surgidos. O 

colorido variado correspondia a 

esse desejo de qualificação da 

“paisagem doméstica” e à afirmação 

da modernidade no universo 

do trabalho da casa, a par daquilo 

que vinha já sucedendo com a 

aceitação crescente de objectos 

produzidos em matérias plásticas 

e com os móveis e equipamentos 

revestidos em termolaminado.

bibliografia

Catálogo da 1.ª Exposição, 1971 • 

Costa, 1998 • Santos, 1995 • Tostões; 

Martins, 2000

E

Protótipos

Conjuntos C1 e C2

Conjuntos C4 e C5. Plantas, alçados e cortes. Esc. 1:1. Tinta ‑da ‑china s/vegetal. 

Desenhos finais realizados por José Santa Bárbara. Dez. 1964
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1. Apresentação geral do sistema

2. Protótipos. Conjuntos C2 e C5

3. Conjunto C6. Prato coberto, assadeira e tabuleiro. Assadeira ‑tabuleiro. 

Plantas, alçados e cortes. Esc. 1:1. Tinta ‑da ‑china s/vegetal. 

Desenho final realizado por José Santa Bárbara. Dez. 1964

1  

 2   3
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Gama de cores dos revestimentos em esmalte
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Agrupamento de peças com a mesma função. Primeiras embalagens. Anteprojecto. Esc. 1:10. 

Tinta ‑da ‑china s/vegetal. Desenho final realizado por José Brandão. Maio 1965

Primeiros conjuntos. Anteprojecto. Esc. 1:10. Tinta ‑da ‑china s/vegetal. 

Desenho final realizado por José Brandão. Maio 1965

Protótipos. Conjuntos C2 e C5 Protótipos. Conjunto C6

Protótipos. Conjunto C4 Protótipos. Conjunto E4
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roposta apresentada em 

1967 ao concurso Viners 

International Tableware 

Design Competition, promovido 

pela empresa Viners of Sheffield, 

para um faqueiro de refeição e 

sobremesa em aço inoxidável.

As dimensões e proporções de 

cada utensílio decorriam de um 

pressuposto: “a mão humana 

não muda de tamanho, quando 

passa do bife ao pudim”. Deste 

ponto de vista, propunha ‑se que 

as dimensões dos cabos fossem 

idênticas tanto na série de 

refeição como na de sobremesa; 

apenas as extremidades funcionais 

eram adaptadas, em forma e 

dimensões, ao seu fim específico.

Uma referência à sobriedade 

formal dos talheres usados no 

mundo rural, e muito especialmente 

pelos pastores do Alentejo, 

foi o pretexto para o nome 

originalmente atribuído: Shepherd.

Em 1970, a empresa Chromolit 

Portugal produziu uma pequena 

série, especialmente destinada 

ao restaurante do Pavilhão 

de Portugal na Exposição 

Internacional de Osaka.

bibliografia

Catálogo da 1.ª Exposição, 1971 • 

Santos, 1995 • Tostões; Martins, 

2000

Faqueiro “Shepherd | Osaka” 1967 ‑1970

fabricante Chromolit Portugal
colaborador Cristóvão Macara

P

Protótipos. Prod. Chromolit Portugal
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Faqueiro de refeição e sobremesa. Esc. 1:1. Grafite s/vegetal. Desenho realizado por Daciano da Costa. Jan. 1967

Modelos em madeira de faia e alumínio fundido. Modelos de estudo realizados por Daciano da Costa
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ara a produção desta linha 

de mobiliário em madeira 

destinada à habitação, 

a capacidade de produção dos 

Móveis Sousa Braga foi associada 

às estruturas de comercialização 

da Metalúrgica da Longra.

Foi criada de raiz uma série de 

móveis contentores, modulados 

e resultantes da combinação 

de elementos intermutáveis; 

o programa de assentos 

foi estabelecido a partir de 

alguns modelos anteriormente 

desenhados (Alvor, Fundação 

Calouste Gulbenkian), agora 

adaptados em função das novas 

finalidades: a expressão da 

estrutura foi aligeirada, tanto pela 

redução das secções dos elementos 

resistentes como pelo uso de uma 

madeira de cor clara (faia). 

A procura do efeito de leveza era 

mesmo o tema fundamental da 

cadeira Costureira, então ainda 

inédita e também integrada nesta 

linha: a fragilidade das pernas 

e travessas é aí acentuada pelo 

recurso a secções trapezoidais 

que iludem a percepção visual do 

utilizador. Esta pesquisa formal 

seria desenvolvida alguns anos mais 

Linha “Habitat 70” 1969 ‑1970

Mobiliário para habitação

fabricante Móveis Sousa Braga
comercialização Metalúrgica da 
Longra
colaboradores Eduardo Afonso 
Dias, Gilberto Lopes e Cristóvão 
Macara

produzido

P
tarde numa sequência de modelos 

iniciada nos móveis para o Centro 

Cultural de Belém e que estaria na 

origem da linha Sancho.

bibliografia

Costa, 1998 • Santos, 1995

1. Estudos para cadeira. Esquiços. Grafite e marcador s/papel opaco. N/dat.

2. Protótipo da cadeira CA2 Costureira. Prod. Móveis Sousa Braga

3. Programa de móveis de apoio. AP2, armário com duas portas. Esc. 1:10. Grafite s/vegetal. 

Desenho final realizado por Cristóvão Macara. Jul. 1969

4. Programa de móveis de apoio. AP3, armário com gavetas. Esc. 1:10. Grafite s/vegetal. 

Desenho final realizado por Cristóvão Macara. Jul. 1969

1
3

2
4
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1. Poltrona com braços MA1, mesa de fumo MEC1, cadeira com braços CB2 e mesa ME1

2. Móveis de apoio AP1, AP3, AP5 e AP6, cadeira CA1 e consolas AP8, AP9 e AP10

1
2
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Louças SPAL 1970

Serviço de jantar, chá e café 
em porcelana

cliente spal – Sociedade de 
Porcelanas de Alcobaça, Lda
colaboradores Cristóvão 
Macara e Oterelo dos Santos; 
Celso Rodrigues (modelos)

primeiro classificado no concurso 
de design spal.
protótipo. não produzido 
industrialmente

concurso promovido pela 

Sociedade de Porcelanas 

de Alcobaça tinha 

como objectivo “encontrar novas 

ideias, no que respeita à forma 

e à decoração, no domínio dos 

serviços de mesa para utilização 

doméstica”. Detentora daquela 

que era considerada “a melhor 

técnica europeia no fabrico de 

porcelana”, a empresa buscava 

a criatividade e a colaboração 

O dos designers nacionais para 

alcançar “um grau de produção 

tal, que permit[isse] concorrer 

nos mercados estrangeiros” 

(Constantino, 1971).

A própria iniciativa do concurso 

foi então saudada pelo seu 

carácter pioneiro e considerada 

“um passo em frente no 

campo do ‘desenho industrial’ 

entre nós [...] em moldes, cujo 

ineditismo e maturidade, parecem 

querer desanuviar o triste 

panorama nacional” (Leal, 1970). 

Os trabalhos foram avaliados 

por um júri particularmente 

qualificado – Fernando Távora, 

Francisco Conceição Silva, 

José ‑Augusto França, João Leal 

(crítico de design na revista 

Arquitectura) e Joaquim da 

Bernarda (pela spal) – que 

confirmou o “inestimável valor” 

da iniciativa como um “impulso 

Modelos em gesso



para a qualificação da produção 

industrial portuguesa”. Notando 

a quantidade dos trabalhos 

apresentados (dezanove), o 

júri sublinhou em especial a 

qualidade geral revelada, num 

“nível para além da expectativa”. 

A proposta de Daciano da 

Costa foi então unanimemente 

destacada “pela coerência com 

as propriedades da porcelana”, 

“pela qualidade formal, 

o seu espírito criador 

e a novidade da sua proposta”.

Na sequência do concurso, foram 

realizados alguns protótipos 

das peças em porcelana e 

desenvolvidos estudos de motivos 

decorativos para vidrados em cor 

que acentuavam o geometrismo 

da proposta (combinando o 

imaginário Pop e uma certa 

reinterpretação do Art Deco), 

mas o projecto não chegaria 

à fase de produção em série.

bibliografia

Catálogo da 1.ª Exposição, 1971 • 

Constantino, 1971 • Costa, 1998 

• Leal, 1970 • Santos, 1995 • 

Tostões; Martins, 2000

Modelos em gesso
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1 e 2. Serviço Canalete. Prato e terrina. Decoração tipo B. Esc. 1:1. Grafite, tinta ‑da ‑china e película autocolante s/papel vegetal. 

Desenho realizado por Daciano da Costa. N/dat.

3 e 4. Serviço Canalete. Chávena, pires e cafeteira. Decoração tipo A. Esc. 1:1. Grafite, tinta ‑da ‑china e película autocolante s/papel vegetal. 

Desenho realizado por Daciano da Costa. N/dat.

1
3

2
4
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Protótipos em porcelana. Chávena, pires e cafeteira. Decoração tipo B
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Linha “Euroliva” 1976 ‑1977

Sistema de torneiras

cliente Oliva/Eng. Ernesto 
Borges
com Cristóvão Macara 
(na empresa “Risco”)

anteprojecto. produzido sem 
acompanhamento dos designers

omo suporte para o diálogo 

com o encomendador, 

foi produzida uma série 

de alternativas a partir 

das quais se escolheu a solução a 

desenvolver. Em todas as propostas 

existia uma opção evidente 

de ruptura com as tipologias 

convencionais. Os manípulos de 

comando, sobretudo, recusavam 

tanto os “castelos” tradicionais, 

que persistiam nos modelos de 

fabricação portuguesa, como 

os desenhos mais modernos 

– mas, em geral, volumosos e 

pesados – propostos pelas marcas 

estrangeiras. 

Apesar de a participação do 

autor ter sido dispensada a 

partir da fase de anteprojecto, 

e de as suas opções não terem 

sido integralmente respeitadas 

na definição do sistema e do 

aspecto final do produto, a 

linha seleccionada – com a sua 

geometria elementar e clara, 

volumes ligeiros e despojados – 

marcou efectivamente a abertura 

deste sector do mercado nacional 

ao gosto moderno. O sucesso 

C

da série ficaria demonstrado 

pela aceitação generalizada por 

parte do público (do cidadão 

anónimo aos arquitectos de 

referência) e pela versatilidade 

da sua aplicação (na habitação, 

na hotelaria, nos serviços), 

bem como pela multiplicação 

das contrafacções e variantes 

entretanto surgidas.

bibliografia 

Costa, 1998 • Design & Circunstância, 

1982 •

Tostões; Martins, 2000

Modelos de estudo. Sistema de torneiras. Modelos realizados por Cristóvão Macara
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1, 2 e 3. Proposta n.º 2:  torneira de coluna. Torneira misturadora (1 furo). Misturadora de banheira (parede). Desenhos de estudo e apresentação. 

Grafite s/papel vegetal. Desenhos realizados por Daciano da Costa. Jun. 1976

4, 5 e 6. Proposta n.º 3: torneira de coluna. Torneira misturadora (1 furo). Torneira de serviço. Desenhos de estudo e apresentação. Grafite s/papel vegetal. 

Desenhos realizados por Daciano da Costa. Jun. 1976

1
2
3

4
5
6
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Linha “Quadrifólio” 1993 ‑1994

Louças sanitárias

cliente Indusa
colaborador Filipe Cardoso

anteprojecto. não produzido 
industrialmente

omo metodologia de 

resposta à encomenda 

foram apresentadas três 

propostas de linhas alternativas, 

com diferentes caracterizações 

formais. O designer assumia ‑se 

deste modo como um interlocutor 

privilegiado do encomendador na 

busca de uma solução satisfatória 

– adequando o projecto às 

expectativas formuladas, 

aos recursos produtivos 

disponíveis e às solicitações 

do mercado – antes de se fixar 

numa forma definitiva.

Ainda assim, o projecto não 

chegou sequer à fase de  

protótipo.

C

1 e 2. Alternativa 1. Esquiços. Marcador s/papel opaco. Dez. 19931 2
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1, 2 e 3. Alternativa 2. Esquiços. 

Grafite e marcador s/papel opaco. Nov. 1993

4 e 5. Alternativa 3. Esquiços. 

Grafite e marcador s/papel opaco. Dez. 1993

1 2 3
4     5
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ace à regressão registada 

no mercado do mobiliário 

hospitalar – aquele em 

que a Metalúrgica da Longra 

mais se destacara desde a  

década de 1930 – a empresa 

orientou ‑se para a produção 

de mobiliário para escritório, 

de alguma forma antecipando 

a importância crescente que o 

sector terciário viria a adquirir 

no país ao longo dos anos 

seguintes. Pela primeira vez 

investia ‑se na concepção de 

modelos originais, de desenho 

moderno, respondendo às 

diversas valências funcionais 

e constituindo uma linha 

coordenada, formalmente 

coerente e adequada a uma 

produção em série. A adesão 

imediata dos consumidores viria 

determinar a transformação 

do mercado português de 

mobiliário metálico. Encerrava ‑se 

o período da produção artesanal 

Linha “Cortez” 1962

Sistema de mobiliário 
metálico para escritório

cliente Metalúrgica da Longra/ 
Fernando Seixas
colaboradores Carlos Costa; 
Jaime Ribeiro e Fernando 
Pinto (oficina ‑piloto)

unidades produzidas até 1983
60 400 secretárias
17 000 mesas de reuniões
18 300 armários
93 000 cadeiras

e reconhecia ‑se o Design como 

disciplina autónoma, como 

um instrumento fundamental 

do processo industrial. 

A colaboração de Daciano 

da Costa com a Metalúrgica 

da Longra, iniciada com este 

projecto, iria prolongar ‑se por 

quase trinta anos.

O nó mais característico da 

estrutura foi objecto de um 

cuidado processo de pesquisa 

formal: de um primeiro modelo 

em madeira, aos ensaios com 

elementos realizados em chapa 

quinada, procurava garantir‑

‑se a resistência mecânica e 

a exequibilidade do projecto. 

A relativa complexidade 

construtiva era subordinada 

a uma intenção formal precisa: 

criar objectos descontínuos, 

visualmente permeáveis, que 

promovessem um efeito de 

ausência de massa, libertando 

os espaços de trabalho da sua 

presença. Os pés e os apoios 

verticais estavam recolhidos 

em relação aos restantes 

componentes; os blocos de 

gavetas estavam suspensos dos 

tampos por delicados elementos 

lineares. As estruturas facetadas, 

com secções triangulares, 

os apoios ao solo pontuais, 

tensos, definindo ângulos agudos, 

sublinhavam a fragilidade e a 

instabilidade aparentes. De certo 

modo, tratava ‑se da passagem 

para o mobiliário de trabalho, 

e para a construção metálica, 

de algumas tendências recentes 

que, regra geral, apenas surgiam 

no mobiliário doméstico construído 

em madeira. Uma idêntica 

Detalhe de secretária
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atenção aos códigos utilizados 

e à relação estabelecida com 

o utilizador ficaria patente 

nos acabamentos escolhidos. 

Os tampos e os painéis 

envolventes, revestidos a madeira 

de pau ‑santo ou teca – ou ainda 

em pele, com os topos rematados 

interiormente com uma faixa 

macia, em borracha – revelavam 

o entendimento das dimensões 

sensoriais dos objectos, o respeito 

pelas tradições da manufactura e 

das artes decorativas.

bibliografia 

Catálogo da 1.ª Exposição, 1971 • 

Costa, 1998 • European  

Community Design Prize, 

1990 • Exposição Internacional 

Industrial Design, 1965 • 

Manaças, 1977 • Santos, 

1995, 1999a, 1999b, 1999c, 

2000a e 2000b • Souto, 

1992a • Spencer; 

Martins, 1998 • Tostões; 

Martins, 2000

Mesa de reuniões

Secretária, série 700
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1. Secretária, série 600

2. Mesa de reuniões, série 700

3. Secretária, série 800

1  

 2   3
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Armário, série 800 Armário, série 700
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1. Estante, série 500

2. Estante, série 600

3. Mesa de telefone

4. Mesa de telefone

5. Secretária de dactilografia, série 900

3
4
5

1
2
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1. Cadeira de dactilografia

2. Cadeira de estirador

3. Cadeira de trabalho

4. Cadeira de trabalho com braços

5. Cadeira de visitante. Cadeira com braços

6. Cadeira de reuniões

1 2
5

3
6

4
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Linha “Prestígio” 1962

Sistema de assentos e mesas 
de apoio

cliente Metalúrgica 
da Longra/Fernando Seixas
colaboradores Carlos Costa 
e Fernando Pinto 
(oficina ‑piloto)

produzido

sta linha é considerada 

por Daciano da Costa 

como um exemplo 

particularmente feliz de “design 

comprometido” (Costa, 1993, 

p. 79). Por solicitação de  

Fernando Seixas, então 

responsável pela gestão da 

Metalúrgica da Longra, o projecto 

deveria ter como principal 

objectivo “manter o trabalho 

duma secção ameaçada de 

desemprego pela drástica quebra 

de vendas da sua produção 

habitual: móveis para hospitais”. 

Importava tirar partido dos 

recursos existentes na empresa 

e reorientar a produção de 

estruturas metálicas tubolares 

para outros tipos de produtos; 

ultrapassar a acomodação 

instalada, ousar explorar 

novos mercados. 

Em ruptura com os hábitos 

correntes no país, esta série de 

móveis para espaços públicos 

propunha um entendimento 

moderno do espaço – fluido e 

visualmente desobstruído – pelo 

recurso a estruturas essenciais, 

ligeiras e aéreas, em combinação 

com um certo biomorfismo, 

de inegável elegância, que se 

colocava a par da produção 

internacional do momento.

O sucesso alcançado seria 

surpreendente para todos: 

“100 000 peças vendidas 

em vinte anos de produção, 

aumento dos efectivos e aquisição 

de maquinaria 

nova” (ibid.).

bibliografia 

Catálogo da 1.ª Exposição, 

1971 • Costa, 1993 e 1998 

• “Protagonistas do Design 

Português Internacional”, 1999, 

pp. 104 ‑147 • Santos, 1995 • 

Spencer; Martins, 1998 • Tostões; 

Martins, 2000

E
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Linha “TL” 1964 ‑1965

Sistema de assentos e mesas 
para zonas de espera

cliente Metalúrgica 
da Longra/Fernando Seixas
colaboradores Carlos Costa; 
Fernando Pinto e António 
Sampaio (oficina ‑piloto)

produzido

m sistema de 

componentes modulados 

e intermutáveis, 

composto por um reduzido 

número de peças, formalmente 

muito simples e com grande 

flexibilidade de associação, 

permitia a formação de uma 

razoável diversidade de modelos 

e de combinações: móveis 

individuais ou conjuntos – em 

linha recta ou em ângulo –, sempre 

com encosto e braços opcionais. 

A série devia o seu nome 

às peças metálicas usadas 

como apoios ao solo e, 

simultaneamente, como elementos 

de ligação entre estofos: com 

forma de T (nas posições 

intermédias) ou de L (nos remates 

de ângulo). Os módulos de assento, 

encosto e braços eram constituídos 

por um núcleo em espuma de 

borracha pine ‑core e revestidos a 

tecido de cores fortes.

A geometria ortogonal desta linha, 

o seu carácter modulado, regular, 

com sentido arquitectónico, 

define um contraste formal muito 

evidente com a linha Prestígio, 

Poltronas, banquetas e mesas de apoio

U
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sua contemporânea. Em conjunto, 

correspondem à dicotomia 

estabelecida entre as duas 

correntes que então disputavam 

o mercado internacional de 

mobiliário: por um lado, a “linha 

orgânica”, cujo fabricante mais 

destacado era a empresa 

Herman Miller; por outro, a “linha 

racional”, promovida sobretudo 

pela Knoll. 

Alternativas para a formação de conjuntos
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Edifício ‑sede da Fundação
Calouste Gulbenkian 1968

Sistema de mobiliário de 
escritório para os Serviços

cliente Metalúrgica 
da Longra/Fernando Seixas

protótipo. não produzido 
industrialmente

roposta para um sistema 

de mobiliário destinado 

aos escritórios do edifício‑

‑sede da Fundação Calouste 

Gulbenkian, juntando estruturas 

metálicas e componentes 

em madeira. Tratava ‑se, no 

fundo, de móveis produzidos 

artesanalmente mas concebidos 

de acordo com a metodologia 

do Design e que aspiravam à 

expressão da produção industrial 

em grande série.

Na ocasião, procurava ‑se entrar 

em concorrência com os sistemas 

de mobiliário desenhados em 

Inglaterra e presentes no nosso 

mercado, que acabariam por ser 

preferidos pelo destinatário final 

do projecto, após acordo para a 

sua produção sob licença numa 

fábrica portuguesa.

P

Maquetas de estudo. Blocos e armários. Secretária e cadeira. Sistema de secretárias e cadeiras. Maquetas realizadas por António Mano
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Maquetas de estudo. Sistema de componentes. Estruturas, tampos e blocos. Maquetas realizadas por António Mano
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Cadeira em poliuretano 1970

cliente Metalúrgica 
da Longra/Fernando Seixas
colaborador John David Bear

protótipo. 
projecto não desenvolvido

entro da estratégia da 

Metalúrgica da Longra 

para o desenvolvimento 

de produtos, uma vez consolidado 

o domínio das tecnologias 

tradicionais, importava incorporar 

as possibilidades oferecidas por 

alguns processos produtivos mais 

recentes: a fundição de peças 

em ligas metálicas leves e a 

D moldagem de matérias plásticas.

Nesse sentido, foram feitas 

experiências na produção de 

cascos laminares rígidos para 

cadeiras, como base para 

revestimento, e de estruturas 

maciças realizadas a partir de 

espumas, rígidas ou flexíveis, 

de poliuretano. Em todos 

os casos, eram recorrentes 

as formas envolventes, em 

concha – viabilizadas pelo 

uso dessas tecnologias –, que 

então dominavam em absoluto 

o mercado internacional.

A Metalúrgica da Longra não 

chegou a produzir em série 

a cadeira de poliuretano, 

em nenhuma das três variantes 

desenhadas.

Modelo de estudo
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1. Cadeiras. Vistas e plantas. Esc. 1:5. Grafite s/papel vegetal. Desenho final realizado por John David Bear. Mar. 1970

2. Cadeira (proposta inicial). Vistas e cortes do casco. Esc. 1:1. Grafite s/papel vegetal. Desenho final realizado por John David Bear. Mar. 1970

3. Cadeira B com apoio de braços. Corte lateral e planta do casco revestido. Esc. 1:1. Grafite s/papel vegetal. Desenho final realizado por John David Bear. Abr. 1970

4. Cadeira C com apoio de braços. Corte lateral e planta do casco revestido. Esc. 1:1. Grafite s/papel vegetal. Desenho final realizado por John David Bear. Maio 1970

5. Cadeira C com apoio de braços. Corte lateral e planta do casco sem revestimento. Esc. 1:1. Grafite s/papel vegetal. Desenho final realizado por John David Bear. Maio 1970

1
2 3 4 5
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Linha “Dfi” 1971

Sistema de mobiliário 
para escritório

cliente Metalúrgica 
da Longra/Fernando Seixas
colaboradores Carlos Costa 
e Cristóvão Macara; Fernando 
Pinto e José Góis (oficina ‑piloto)

unidades produzidas até 1983
40 500 secretárias
10 500 mesas de reuniões
18 700 armários

indústria. O produto, afirmava‑

‑se no catálogo ‑manifesto de 

apresentação, era entendido como 

“lugar geométrico de termo e de 

começo”, “princípio de consumo, 

termo de produção; momento de 

dois processos, cruzamento que 

integra um no outro”.

No desenvolvimento do projecto 

foram seguidos os procedimentos, 

então em voga, estabelecidos 

pelas metodologias pert (Program 

Evaluation Review Technique) para 

a tomada racional de decisões 

em função dos pontos críticos da 

produção. O sentido de sistema, 

com recurso a componentes 

standardizados e intermutáveis, 

determinou tanto a concepção das 

estruturas, como a dos  

contentores (formatos de 

blocos, gavetas, armários e sua 

combinação). 

As peças tubolares cromadas, que 

se repetem como apoio ao solo e 

suporte dos tampos nos pés das 

secretárias, viriam a constituir o 

detalhe formal caracterizador da 

série. Na estrita ortogonalidade 

estabelecida entre estes  

elementos lineares, as diversas 

superfícies e os blocos de gavetas, 

reconhece ‑se uma herança da 

estética neoplasticista de Gerrit 

Rietveld. O afastamento existente 

entre os diversos componentes 

sublinha a autonomia formal 

de cada peça – também já 

evidenciada pela multiplicidade 

de materiais e acabamentos 

– e determina o efeito de 

transparência e leveza do 

conjunto. A pintura dos  

elementos estruturais, em 

cor pérola e com a superfície 

texturada, correspondia à 

intenção de conferir uma 

qualificação adicional ao 

mobiliário, pela adopção de um 

acabamento idêntico ao dos 

computadores, que começavam 

já a surgir nos espaços de trabalho 

e eram tomados como um sinal 

de suprema modernidade. As 

cores vivas ficavam reservadas 

aos blocos de gavetas; os tampos, 

revestidos e orlados em madeira 

natural, apresentavam uma 

superfície agradável ao tacto.

No sentido de assegurar a 

coerência de todo o processo, 

o projecto iria integrar também 

o grafismo da linha (sigla 

e catálogos), as embalagens para 

venda e o stand de exposição 

para apresentação nas feiras 

de mobiliário.

bibliografia

Catálogo da 2.ª Exposição, 1973 • 

Costa, 1998 • Santos, 1995 • Souto, 

1992a • Spencer; Martins, 1998 • 

Tostões; Martins, 2000

e acordo com 

os princípios de 

racionalização do 

trabalho burocrático, o projecto 

da linha Dfi iria centrar ‑se na 

definição de um sistema capaz de 

materializar o conceito de posto 

de trabalho complexo, rodeando 

o utilizador de um conjunto de 

tampos adequados a diferentes 

tarefas e equipamentos. 

Desejava ‑se, por outro lado, que 

esta fosse uma linha com preços 

acessíveis, destinada à grande 

série, capaz de dar resposta 

ao crescimento da procura, 

decorrente da expansão do sector 

terciário em curso no país. 

A dimensão utópica do projecto 

– expressa desde logo na designação 

“Dfi”, do francês défi (“desafio”) 

– revelava ‑se tanto na aspiração 

a uma racionalidade sem 

limites como na reivindicação 

do designer como intérprete das 

aspirações do consumidor face à 

D

Detalhe de secretária
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Marca. Tinta ‑da ‑china s/papel vegetal. Out. 1971

Secretária série 600 com tampo auxiliar lateral

Apresentação do sistema
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1. Tampos de secretária. Instrução para ensaio. Esc. 1:10, 1:1. Grafite e 

marcador

s/papel vegetal. Desenho realizado por Daciano da Costa. Fev. 1971

2. Programa do projecto. Componentes. Esc. 1:10. Grafite s/papel vegetal. 

Desenho final realizado por Carlos Costa. Jun. 1971

3. Esquema e pormenores de montagem de secretárias. Projecto, IV fase. 

Esc. 1:1. Grafite, marcador e decalques s/papel vegetal. 

Desenho final realizado por Carlos Costa. Nov. 1971

4. Programa da linha de mobiliário. Projecto, IV fase. Esc. 1:20. 

Tinta ‑da ‑china, marcador e película autocolante s/papel vegetal. 

Desenho final realizado por Carlos Costa. Nov. 1971

1
3

2
4
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Stand de apresentação na Fileme/Feira Internacional de Lisboa, 1971

Embalagens de cartão canelado. Projecto, IV fase. Esc. 1:10. Grafite e decalques s/papel vegetal. 

Desenho final realizado por Carlos Costa. Dez. 1971

Stand para apresentação. Projecto, IV fase. Esc. 1:50. Grafite e decalques s/papel vegetal. 

Desenho final realizado por Carlos Costa. Set. 1971



270 MOBILIÁRIO PARA TRABALHO

aposta fundamental 

desta série baseava ‑se na 

procura do baixo preço  

de fabrico, naquilo que se julgava  

ser uma resposta às solicitações 

do mercado nacional, num 

momento de evidente 

crise económica.
Marcado por um radical 
despojamento formal, o aspecto  
mais inovador do projecto 
consistia na anulação completa 
do uso de gavetas, elementos 
que, pela sua complexidade e 
diversidade de componentes, 
implicam sempre um 
agravamento dos custos de 
produção. A solução residia 
na sua substituição por blocos 
contentores pivotantes  
integrando divisórias para 
folhas e envelopes, caixas para 
fichas, tabuleiros e prateleiras 
para objectos de uso. O 
sistema estrutural era definido 
exclusivamente à custa de 
elementos laminares. Blocos 
e painéis de suporte eram 
construídos em chapa de aço 
macio quinada com pintura. 

Esta restrição no número e 

na variedade de materiais 

Linha “Mitnova” 1975

Sistema de mobiliário 
para escritório

cliente Metalúrgica 
da Longra/Fernando Seixas
colaboradores Carlos Costa; 
Fernando Pinto 
(oficina ‑piloto)

produzido

e componentes permitia aumentar 

efectivamente a produtividade 

e reduzir os custos. No entanto, 

“a organização de vendas e o 

próprio mercado [...] rejeitaram 

o artigo proposto” e a produção 

foi interrompida logo a partir das 

primeiras séries. 

Do ambicioso programa previsto 

– que compreendia mesas 

de trabalho e de reunião, 

secretárias, estantes, armários, 

arquivos e divisórias – apenas 

foram fabricadas as secretárias. 

E mesmo estas não ultrapassaram 

uma fase de produção limitada. 

Como foi depois apontado, 

um tal resultado podia ser 

explicado pelo “comportamento 

contraditório do mercado, que, 

em períodos de crise económica, 

rejeita a austeridade dos 

produtos planeados e promove o 

produto selvagem”. Ao contrário 

das expectativas do designer, 

reconhecia ‑se que 

“os recém ‑chegados ao consumo 

trazem consigo, por imitação, 

modelos de comportamento social 

caducos, que, 

ao massificar ‑se, resultam 

incontroláveis” (Arquitectura, 

1980, n.º 136). 

bibliografia 

Costa, 1998 • Design 

& Circunstância, 1982 • “Design 

& Circunstância”, 1983, pp. 

22 ‑31 • "Uma Linha de Móveis 

Interrompida", 1980, pp. 56 ‑57 

• Santos, 1995, 1999b e 2000a • 

Souto, 1992aA

Programa do projecto. Blocos, suportes e tampos. Mesas, secretárias e armários ‑bancadas. Esc. 1:20, 1:5. Grafite s/papel vegetal. 

Desenho final realizado por Carlos Costa. Jul. 1975
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Conjunto de secretárias e armários. Cadeiras Polyprop (proj. Robin Day para Hille International, 1962 ‑1963; comercializadas por Metalúrgica da Longra)

Mesa de reuniões Secretária
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Linha “Logos” 1986 ‑1987

Sistema de mobiliário 
para escritório

cliente Metalúrgica 
da Longra/Carlos Silva
colaboradores Carlos Costa 
e José Pereira; Fernando Pinto 
(oficina ‑piloto)

produzido

linha Logos resulta do 

redesenho da linha Dfi,  

adequando ‑a a novas  

exigências funcionais: a invasão 

dos computadores e seus 

periféricos no ambiente 

de trabalho justificou a criação 

de inúmeros modelos para 

aplicações específicas.

Os recursos tecnológicos 

entretanto disponibilizados para 

a produção permitem também 

a adequação a novos padrões de 

gosto: é introduzida uma relativa 

sofisticação formal nos perfis 

lineares dos apoios, enquanto os 

contrastes entre componentes são 

reduzidos pela pintura geral das 

secretárias num cinzento médio, 

neutro e uniformizante. A cor 

– apenas tons pastel, reflectindo o 

aumento da população feminina 

nos escritórios – está reservada 

aos blocos de apoio (gavetas, 

ficheiros, arquivos), agora 

libertos dos tampos de trabalho 

e transformados em módulos 

autónomos, pousados no solo.

bibliografia

Art Directors' Index, 1989 • 

Costa, 1998 • European Community 

Design Prize, 1990 • 

Spencer; Martins, 1998

Detalhe de secretária

Secretária para dactilografia, série 160

Mesa para impressora, série 180

A



??????????????????????????
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Linha “Metrópolis” 1988

Secretária com tampo auxiliar lateral

Colecção de mobiliário 
para escritório

cliente Metalúrgica 
da Longra/Carlos Silva
colaboradores Carlos Costa; 
Albino Teixeira (oficina ‑piloto)

produzido

estinados aos gabinetes 

dos cargos de chefia, 

estes móveis contrariam 

deliberadamente o conceito de 

“sistema”. Pelo contrário,  

propõem ‑se constituir uma 

“colecção de objectos” 

caracterizados pela diferença;  

uma família de “personagens” 

capazes de constituir presenças 

conviviais, de preencher  

a habitual aridez de um gabinete  

individual. Recusam a 

desmaterialização e o ideal de 

transparência; optam pelo  

volume. Combinam gravidade 

e humor com uma boa dose 

de irreverência. 

Os contrastes entre materiais são 

enfatizados para compatibilizar 

produção industrial e conforto, 

mas, simultaneamente, infringem 

tanto as regras do bom gosto para  

objectos de requinte, como o 

fundamentalismo moral e as 

normas de “bom desenho” do 

design racionalista. Os tampos são 

folheados, artesanalmente,  

em raiz de nogueira, um material 

de luxo, agradável ao tacto 

e visualmente estimulante, 

conotado com as artes decorativas 

e de preço muito elevado. 

D



Os elementos estruturais são 

construídos em chapa metálica 

e pintados de acordo com os 

padrões estéticos da indústria 

automóvel de “topo de gama”, sem 

atender às convenções correntes 

no mercado de mobiliário para 

escritório de nível mais alto.

Como em nenhuma outra linha 

de mobiliário de série até aqui, 

Daciano da Costa envolve ‑se num 

exercício de puro jogo formal, 

a que não é indiferente a vaga 

pós ‑modernista que então se fazia 

sentir. A conquista desse sentido 

lúdico parece ter constituído um 

momento de viragem na sua 

carreira: a partir daqui não mais 

deixará escapar a capacidade 

de fruir do desenho sem 

preconceitos.

bibliografia

Costa, 1989, pp. 28 ‑35 • Costa, 

1998 • “Daciano da Costa”, 1994, 

pp. 21 ‑25 • European Community 

Design Prize, 1990 • Ladeiro, 

1994 • “Protagonistas do Design 

Português Internacional”, 1999, 

pp. 104 ‑147 • Santos, 1995 • 

Souto, 1992a • Spencer; Martins, 

1998 • “3.ª Mostra Internacional 

de Design”, 1992, pp. 88 ‑103

1. Detalhe de secretária

2. Mesa de reuniões 

e armários

3 e 4. Secretária, armários 

de arquivo e de gabinete

1
3

2
4
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1. Estudos para armários. Esquiços. Grafite e marcador s/papel opaco. N/dat.

2 e 3. Estudos para armários. Esquiços. Grafite e lápis de cor s/papel opaco. N/dat.

4. Estudos para secretárias e mesas de reuniões. Esquiços. Grafite e lápis de cor s/papel opaco. N/dat.

1
4

 2   3
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1. Secretárias de gabinetes. Projecto ‑base. Esc. 1:10. Grafite s/papel vegetal. Desenho realizado por Daciano da Costa. Jun. 1987

2. Armários de gabinetes. Projecto ‑base. Esc. 1:10. Grafite s/papel vegetal. Desenho realizado por Daciano da Costa. Jun. 1987

3. Armários de gabinetes 2. Projecto ‑base. Esc. 1:10. Grafite s/papel vegetal. Desenho realizado por Daciano da Costa. Ago. 1987

4. Armários de gabinetes 3. Projecto ‑base. Esc. 1:10. Grafite s/papel vegetal. Desenho realizado por Daciano da Costa. N/dat.

1
3

2
4
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Linha “Práxis” 1990

Sistema de mobiliário para 
escritório

cliente Metalúrgica 
da Longra/Carlos Silva
colaboradores Carlos Costa 
e José Pereira; Albino Teixeira 
(oficina ‑piloto)

produzido

etoma ‑se aqui o 
conceito de sistema, um 
conjunto de modelos 

e suas variantes resultante 
da combinação de um leque 
coordenado de componentes 
intermutáveis. A recorrência de 
determinados elementos formais 
confere unidade estética à linha 
e permite a rentabilização da 
sua produção (menor número 
de componentes diferenciados, 
maiores quantidades de peças 
idênticas, produção seriada 
independente das oscilações 

de procura do mercado).

Destinados a espaços de trabalho 

colectivos, pretendia ‑se que a 

presença destes móveis não se 

sobrepusesse à das pessoas. 

Daí a transparência geral 

dos modelos e a expressão 

de delicadeza conferida aos 

elementos estruturais.

A linha Práxis será, por outro 

lado, um dos exemplos mais 

claros daquilo que Daciano 

entende por “design didáctico”: 

no sentido de promover 

a participação empenhada dos 

restantes intervenientes no 

processo de desenvolvimento 

do produto procura a aplicação 

de “metodologias alternativas para 

o trabalho em equipa”, pelo recurso 

a “técnicas de representação 

gráfica pragmáticas”. Neste 

caso, o desenho de projecto 

apresentava ‑se claramente 

“em aberto”, com zonas 

de ambiguidade deliberada, 

preferindo apontar caminhos 

de desenvolvimento a 

fornecer respostas definitivas; 

era destinado a um determinado 

interlocutor técnico, 

com competências e recursos 

perfeitamente identificados. 

Ao longo da construção do 

protótipo, na oficina de modelos 

da Metalúrgica da Longra, foi 

determinante o “empenhamento 

do artesão mestre serralheiro 

Albino Teixeira, a quem se 

devem muitas soluções dos 

subproblemas do projecto” 

(Costa, 1993, p. 80).

bibliografia

Costa, 1993 e 1998 • Ladeiro, 1994 

• Santos, 1995 • Souto, 1992a e 

1992b • “3.ª Mostra Internacional 

de Design”, 1992, pp. 88 ‑103

R

Sistema de mesas e secretárias. Anteprojecto. Desenho para ensaio (mestre Albino). Esc. 1:20, 1:10, 1:1. Grafite s/papel vegetal. 

Desenho realizado por Daciano da Costa. Ago. 1990
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Secretárias com tampos auxiliares laterais

Secretária
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Linha “Penta” 1994 ‑1995

Cadeiras para escritório

cliente Julcar
colaborador Carlos Costa

protótipo

Cadeira rodada

Cadeira de patim

Um reencontro com as raízes do 

mobiliário de estrutura metálica 

– na geometria elementar, na 

tipologia (assento suspenso e 

apoio ao solo em patim), nos 

materiais (metal cromado, 

madeira e pele) – que é resultado 

da atitude crítica em relação 

à preponderância geralmente 

atribuída aos subsistemas 

integrados 

e à sofisticação tecnológica 

neste tipo de móveis.

bibliografia 
Bang, 1998 • Costa, 1998 • 
“Daciano da Costa”, 1994, 
pp. 21 ‑25 • Design Portugais 
en Mouvement, 1996 • 
Disseny Portuguès 
en Moviment, 1995
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Estudos para cadeiras com rodas ou patim. Esquiços. Grafite e marcador s/papel opaco e fotocópia. N/dat.
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xplorando as propriedades 

estruturais do tetraedro, 

esta linha propõe ‑se levar 

tão longe quanto possível o 

processo de desmaterialização 

do móvel de trabalho: a mesa é 

apenas um tampo pousado sobre 

uma delicada teia de elementos 

lineares metálicos.

Os blocos de apoio rodados 

correspondem quer aos 

imperativos funcionalistas da 

mobilidade quer ao sentido lúdico 

que daí pode decorrer.

bibliografia

Costa, 1998 • “Daciano da Costa”, 

1994, pp. 21 ‑25 • Design Portugais 

en Mouvement, 1996 • Disseny 

Portuguès en Moviment, 1995 • 

Neves, 1996

Linha “Tetra” 1994

Sistema de mobiliário 
para escritório

cliente Julcar
colaborador Carlos Costa

produzido

E

Bloco de apoio rodado
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??????????????

1. Estudos para 

estrutura das 

mesas. Esquiços. 

Marcador s/papel 

opaco. N/dat.

2. Pormenor da 

estrutura. Esc. 1:1. 

Tinta ‑da ‑china s/papel 

vegetal. 

Desenho final 

realizado por Carlos 

Costa. Jun. 1994

3. Mesa de trabalho

1 2

3
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Linha “Sancho” 1997 ‑1999

Colecção de mobiliário em 
madeira para escritório

cliente Interescritório
colaboradores Filipe Cardoso 
e Carlos Costa

fabricante Ângelo de Sousa 
Braga

produzido

desenho desta linha  

resulta de uma atitude 

evidente de historicismo 

e da recusa deliberada dos tópicos  

– formais e construtivos – 

geralmente associados aos móveis 

da modernidade. Mesas e cadeiras 

retomam aqui as tipologias 

tradicionais, com quatro sólidos 

apoios ao solo e uma absoluta 

continuidade entre a estrutura 

portante e os elementos  

suportados. A proporção dos 

assentos reinterpreta padrões 

seiscentistas (um rectângulo 

alongado no sentido da largura); 

a altura das costas define a 

hierarquização dos diferentes 

modelos. Os materiais e os 

processos construtivos empregados, 

combinando peças em madeira 

maciça com superfícies folheadas 

manualmente, são também 

as da tradição artesanal.

A dimensão extraordinariamente 

desenvolvida dos apoios ao solo e 

o carácter volumétrico dos móveis 

contentores correspondem a 

uma certa “nostalgia do pesado”, 

nos antípodas dos objectivos de 

O

Consola de apoio. Esc. 1:5. Grafite e tinta ‑da ‑china s/papel vegetal. Desenho final realizado por Filipe Cardoso. Jun. 1997

Consola de apoio
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desmaterialização e transparência 

perseguidos pelo Movimento 

Moderno. Essa base de expressão 

sólida e estável seria, no 

entanto, detalhada em aparente 

dissonância, de forma a produzir 

um efeito, ambíguo e inesperado, 

de instabilidade visual: os bordos 

dos assentos, em bisel, simulam 

ausência de espessura; de 

alguns pontos de vista, as peças 

estruturais de secção triangular 

ou trapezoidal parecem reduzidas 

a delgadas lâminas de madeira.

Nestes móveis, Daciano retoma as 

experiências de manipulação do 

efeito visual das estruturas 

– pela primeira vez levadas a cabo 

na cadeira Costureira 

(linha Habitat 70) – e sistematiza 

uma sequência iniciada no 

mobiliário desenhado para 

o Centro Cultural de Belém 

(1990 ‑1992) e desenvolvida nos 

Paços do Concelho de Lisboa (1997

‑1998).

bibliografia

Costa, 1998 • Diseño Portugués, 2000  

• Objectes Convenients, 1997 • 

Spencer; Martins, 1998 

Mesa de trabalho, cadeira e cadeira com braços
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Fábrica Messa. Mobiliário para o 
gabinete do administrador, biblioteca 
e sala de reuniões
Mem Martins
cliente: Messa/Ernesto Borges
1959
executado

Agência do Banco Nacional 
Ultramarino, Rossio/Praça D. Pedro 
V, Lisboa. Arquitectura de Interiores 
e mobiliário

cliente: Banco Nacional Ultramarino
1960
projecto geral de arquitectura: 
Manuel Menezes e Erich Corsépius, 
arquitectos
executado

Agência do Banco Nacional 
Ultramarino, Avenida da Liberdade, 
Lisboa. Mobiliário e decoração
cliente: Banco Nacional 
Ultramarino
1960
projecto geral de arquitectura: 
Manuel Menezes e Erich Corsépius, 
arquitectos
executado

Reitoria da Universidade de Lisboa. 
Arquitectura de Interiores 
e mobiliário de salas especiais 
(gabinete e salão do reitor, sala 
de pequenos banquetes, sala de 
reuniões do Senado, salão nobre, 
anfiteatro de grandes actos e sala 
de professores) e Aula Magna
Alameda da Universidade
cliente: caniu/Comissão 
Administrativa para as Novas 
Instalações Universitárias, 
Ministério das Obras Públicas
1960-1961
colaboradores: Luís Ralha  
e Rogério Ribeiro
projecto geral de arquitectura: 
Porfírio Pardal Monteiro e António 
Pardal Monteiro, arquitectos
executado

Cartaz “II Exposição de Artes 
Plásticas. Fundação Calouste 
Gulbenkian”. Design gráfico
cliente: Fundação Calouste 
Gulbenkian
1961
executado

“A Grande Jornada”. Cenografia 
e figurinos
1961

ajudante: Manuel Jorge Pacheco 
Barbosa
texto: Manuel Frederico 
Pressler
encenação: Carlos Wallenstein
executado. levado à cena  
no teatro da trindade

Livraria Escolar Editora. 
Arquitectura de Interiores 
e mobiliário
Rua da Escola Politécnica, 
Lisboa
cliente: Livraria Escolar Editora
1962
com Teresa Cottinelli Telmo, 
arquitecta
executado

Representação da cml  
no xxvi Congresso fihuat  
(Paris, 1962). Design 
de Exposições
cliente: Câmara Municipal 
de Lisboa
1962

Banhos de São Paulo. Remodelação 
de interiores
Travessa do Carvalho, Lisboa
1962
anteprojecto. 
não executado

Linha “Cortez”. Sistema de mobiliário 
metálico para escritório
cliente: Metalúrgica 
da Longra/Fernando Seixas
1962
colaboradores: Carlos Costa, 
Jaime Ribeiro e Fernando Mendes 
(oficina-piloto)
produzido

Linha “Prestígio”. Sistema  
de assentos e mesas de apoio
cliente: Metalúrgica 
da Longra/Fernando Seixas
1962
colaboradores: Carlos Costa  
e Fernando Mendes 
(oficina-piloto)
produzido

“O Telefone”. Cenografia
cliente: Companhia de Ópera  
de Câmara da Fundação Calouste 
Gulbenkian
1962
Ópera de câmara de Giancarlo 
Menotti
encenação: Carlos Wallenstein
executado. levado à cena no 
teatro de são carlos, lisboa

“História de Um Soldado”. 
Cenografia
cliente: Companhia de Ópera  
de Câmara da Fundação Calouste 
Gulbenkian
1962
Ópera de câmara de Igor 
Stravinsky
encenação: Carlos Wallenstein
executado. levado à cena no 
teatro de são carlos, lisboa

“O Castelo do Barba Azul”. 
Cenografia

cliente: Companhia de Ópera  
de Câmara da Fundação Calouste 
Gulbenkian
1962
Ópera de câmara de Bela Bartok
encenação: Carlos Wallenstein
executado. levado à cena no 
coliseu dos recreios, lisboa

Stand Longra na Feira Internacional 
de Lisboa. Design de Exposições
cliente: Metalúrgica 
da Longra/Fernando Seixas
1963
executado. lançamento das 
linhas “cortez” e “prestígio”

Projectos 
apresentados
no catálogo

arquitectura de interiores

design de mobiliário

design industrial

design de exposições

design gráfico

cenografia 

figurinos

Atelier 
Daciano 
da Costa
1959-2001
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Sede do Banco Nacional 
Ultramarino. Sala de jantar  
da Administração. Arquitectura 
de Interiores e mobiliário
Rua Augusta, Lisboa

cliente: Banco Nacional Ultramarino
1963-1964
projecto geral de arquitectura: 
Cristino da Silva, arquitecto
executado

Sistema de mobiliário em madeira 
para habitações de funcionários 
bancários.
cliente: Banco Nacional 
Ultramarino/Manuel Menezes, 
arquitecto
1963
fabricante: Móveis Sousa Braga
produzido

Serviço de louça em cobre.

cliente: Metalúrgica Duarte 
Ferreira/Fábrica Águia
1964
protótipo. não produzido 
industrialmente

Objectos em mármore.
cliente: Mármores Pardal Monteiro

1964
protótipos. não produzidos em série

Exposição de Material Cirúrgico. 
Design de Exposições
cliente: Sanitas/Fernando Seixas
1964
esboceto

Stand da Indústria Farmacêutica na 
fil – Feira Internacional de Lisboa. 
Design de Exposições

1964
executado

Manual de Normas Gráficas mdf. 
Design gráfico
cliente: Metalúrgica Duarte Ferreira
1964
colaborador: José Brandão

Manual de Normas Gráficas Forjal. 
Design gráfico

cliente: Oliveira & Ferreirinhas/Forjal
1964

Sede do Banco Nacional 
Ultramarino. Rua Augusta, Lisboa. 
Assentos para zonas públicas
cliente: Banco Nacional 
Ultramarino
1964
projecto geral de arquitectura: 
Cristino da Silva, arquitecto
executado

Stand Mocar. Arquitectura 
de Interiores
Avenida António Augusto 
de Aguiar, Lisboa
cliente: Mocar
1964
anteprojecto. não executado

Loja pfaff. Arquitectura de Interiores 
e fachada
Rua Garrett, Lisboa
cliente: Santos & Araújo
1964
executado

Teatro Villaret. Arquitectura de 
Interiores e equipamento. Arquitectura 
de cena. Grafismos
Avenida Fontes Pereira de Melo, 
Lisboa
cliente: Raul Solnado, Rui Martins e 
Hernâni Martins
1964-1965
colaboradores: Eduardo Afonso 
Dias, José Brandão e Cristina Reis
executado. existente  
com alterações

“O Impostor Geral”. Cenografia 
e figurinos

1964
texto: Nikolai Gogol, adaptado por 
José Mata, Raul Solnado e Carlos 
Wallenstein
encenação: Francisco Ribeiro 
(Ribeirinho)
executado. levado à cena na 
inauguração do teatro villaret, 
lisboa

Linha “Dona”. Sistema de utensílios 
de cozinha em esmalte
cliente: Metalúrgica Duarte Ferreira, 
Fábrica Águia/Eng. Manuel Macara, 
Eng. Duarte Ferreira
1964-1965
colaboradores: José Brandão  
e José Santa Bárbara
protótipos. não produzido 
industrialmente

Manual de Normas Gráficas Oliveira 
& Ferreirinhas. Design gráfico
cliente: Oliveira & Ferreirinhas
1965
colaborador: José Brandão

Pavilhão de Portugal na Exposição 
Comemorativa do iv Centenário  
da Fundação da Cidade do Rio 
de Janeiro. Arquitectura de Interiores 
e equipamento do cineteatro
Avenida do Chile, Rio de Janeiro, 
Brasil

1965
colaborador: Cristina Reis
projecto geral: Frederico George, 
arquitecto
executado. demolido

mdf. Serviços administrativos. 
Arquitectura de Interiores e mobiliário
Rua Filipe Folque, Lisboa
cliente: Metalúrgica Duarte Ferreira
1965
executado

Linha “TL”. Sistema de assentos 
e mesas para zonas de espera
cliente: Metalúrgica 
da Longra/Fernando Seixas
1964-1965
colaboradores: Carlos Costa, 
Fernando Pinto e António Sampaio 
(oficina-piloto)
produzido

Representação do gth  
na Exposição Comemorativa 
do iv Centenário da Fundação  
da Cidade do Rio de Janeiro. 
Design de Exposições
cliente: Gabinete Técnico da Habitação
1965

Biblioteca Nacional de Lisboa. 
Arquitectura de Interiores, equipamento 
e mobiliário em áreas especiais (sala de 
catálogo, sala de leitura geral, cafetaria 
do público, salão nobre, auditório)
Campo Grande
cliente: Ministério das Obras Públicas
1965-1968
colaboradores: Eduardo Afonso 
Dias, Carlos Costa e Gilberto Lopes
projecto geral de arquitectura: 
Porfírio Pardal Monteiro e António 
Pardal Monteiro, arquitectos
executado. existente com 
alterações parciais
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Teatro Dr. Manuel Arriaga.  
Estudo e implantação da plateia
Funchal
1965
colaborador: Carlos Costa
projecto geral de interiores: 
Cruz de Carvalho
executado

Sala de Exposições icesa. 
Arquitectura de Interiores
Avenida D. Carlos I, Lisboa
cliente: Promotora de Edificações 
Urbanas, icesa, sarl
1966
executado

Exposição icesa. 
Design de Exposições
Edifício Ford, Lisboa
cliente: Promotora de Edificações 
Urbanas, icesa, sarl
1966
esboceto. desenvolvido  
e executado por luís filipe alves

Agência do Banco Borges & Irmão, 
Avenida da Liberdade/Praça dos 
Restauradores, Lisboa. Arquitectura 
de Interiores e mobiliário

cliente: Banco Borges & Irmão
1966-1970
arquitecto consultor: Pedro Cid
executado

Restaurante Panorâmico 
do Monsanto. Equipamento e mobiliário

cliente: Câmara Municipal  
de Lisboa
1966-1967
colaborador: Eduardo Afonso Dias
executado. alterado

Comemorações Abrantinas. 
Arquitectura efémera
Convento de São Domingos, Abrantes
cliente: Câmara Municipal 
de Abrantes
1966
executado

mdf. Divisão Berliet. Arquitectura  
de Interiores de escritórios e refeitório
Avenida Marechal Gomes  
da Costa, Lisboa
cliente: Metalúrgica Duarte 
Ferreira/João Botequilha
1966

Agência do Banco do Alentejo,  
Avenida da República, Lisboa. 
Arquitectura de Interiores e mobiliário
cliente: Banco do Alentejo
1966-1967
colaborador: Gilberto Lopes
executado

Cabeleireiro [Estrela]. Arquitectura  
de Interiores e mobiliário
Rua Marquês de Fronteira, Lisboa
1966
executado

Normas Gráficas Longra. 
Design gráfico
cliente: Metalúrgica 
da Longra/Fernando Seixas
1966
executado

Stand Longra na Feira 
Internacional de Lisboa.  
Design de Exposições
cliente: Metalúrgica
da Longra/Fernando Seixas
1966
executado

Ministério das Corporações. 
Arquitectura de Interiores e mobiliário 
das zonas nobres

Praça de Londres, Lisboa
cliente: Ministério das  
Corporações/Ministro Gonçalves 
Proença
projecto geral de interiores: 
Frederico George, arquitecto
1966
executado

Casino do Estoril. Arquitectura  
de Interiores e mobiliário do salão 
restaurante e de espectáculos  
(1000 lugares), cineteatro  
(600 lugares) e boîte wonder-bar
Praça Teodoro dos Santos, Estoril
cliente: Estoril-Sol, sarl
1966-1967
colaboradores: Jorge Vieira  
e Eduardo Afonso Dias
projecto geral de arquitectura: 
Filipe Nobre de Figueiredo e José 
de Almeida Segurado, arquitectos
executado. existente com muitas 
alterações. remodelação com 
projecto geral do atelier daciano 
da costa em 1990-1997. projecto 
de remodelação de interiores  
de fernando jorge correia  
e edgar mota, designers

Fundação Calouste Gulbenkian. 
Edifício-sede e Museu. Arquitectura 
de Interiores, equipamentos e 
mobiliário da biblioteca, cafetaria, 
vestíbulo/átrio inferior do Museu, 
foyer e bar do Grande Auditório,  
zonas de refeições para funcionários, 
Direcção e Administração; plateia dos 
pequenos auditórios
Avenida de Berna, Lisboa
cliente: Fundação Calouste 
Gulbenkian
1966-1969
colaboradores: Jorge Vieira  
e Cristóvão Macara
projecto geral de arquitectura: 
Alberto Pessoa, Pedro Cid 
e Ruy d'Athouguia, arquitectos
executado. existente com 
alterações. remodelação  
com projecto do atelier daciano 
da costa em curso (1999-2000)

Hotel Alvor Praia. Arquitectura de 
Interiores e mobiliário do grill e do 
coffee-shop da piscina
Praia dos Três Irmãos, Alvor, 
Algarve
cliente: Salvor – Sociedade de 
Investimentos Hoteleiros, sarl
1966-1968
colaborador: Eduardo Afonso Dias

projecto geral de arquitectura: 
Alberto Cruz, arquitecto
executado. existente  
com alterações

Cinema Condes. Reconstrução  
dos interiores
Praça dos Restauradores, Lisboa

cliente: Filmes Castello Lopes
1967-1969
colaborador: Eduardo Afonso Dias
executado

Estudo para convectores 
eléctricos.
cliente: Metalúrgica Duarte 
Ferreira/Calorel
1967
estudo. não produzido 
industrialmente

Faqueiro “Shepherd/Osaka”.
cliente: Viners of Sheffild
1967-1970
proposta apresentada ao concurso 
viners international tableware 
competition. não classificada.
produzido em 1970 pela 
chromolit portugal com a 
designação “osaka” (destinado ao 
restaurante do pavilhão  
de portugal na exposição 
internacional de osaka)

Hotel Monchique. Mobiliário
Monchique

1967
projecto geral de arquitectura: 
Manuel Menezes, arquitecto
não executado
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Exposição Metalúrgica  
da Longra/Airborne. 
Design de Exposições
Sociedade Nacional 
de Belas-Artes, Rua Barata 
Salgueiro, Lisboa
cliente: Metalúrgica 
da Longra/Fernando Seixas
1967
colaboradores: Eduardo Afonso Dias 
e Tomaz de Figueiredo
executado

Agência do Banco do Alentejo, 
Avenida da Liberdade, Drugstore 
Avenida, Lisboa. Arquitectura  
de Interiores
cliente: Banco do Alentejo
1967
anteprojecto. não executado

Delegação do Banco Borges  
& Irmão, Rua Sá da Bandeira 
(edifício cuf), Porto. Arquitectura  
de Interiores e equipamento
cliente: Banco Borges & Irmão
1967-1968
executado

Agência do Banco do Alentejo, 
Praça do Giraldo, Évora. 
Arquitectura de Interiores 
e mobiliário

cliente: Banco do Alentejo
1968-1970
consultor: Pedro Cid, arquitecto
executado

Cineteatro do Centro Cultural de “A 
Tabaqueira”. 
Arquitectura de Interiores 
e equipamento
Albarraque
cliente: A Tabaqueira
1968
projecto geral de interiores: 
António Garcia
executado

Representação de Portugal na 
Hemisfair 68. Texas World Fair. 
Design de Exposições
San Antonio, eua
1968
coordenação: Thomaz de Mello
executado

Edifício-sede da Fundação 
Calouste Gulbenkian. Sistema  
de mobiliário de escritório 
para os Serviços
cliente: Metalúrgica
da Longra/Fernando Seixas
1968
protótipo. não produzido 
industrialmente

Snack-bar. Arquitectura de Interiores 
e mobiliário
Santo António dos Cavaleiros
cliente: Promotora de Edificações 
Urbanas, icesa, sarl
1968-1970
colaborador: Eduardo Afonso Dias
executado

Loja Longra. Arquitectura 
de Interiores
Avenida da República, Lisboa

cliente: Metalúrgica
da Longra/Fernando Seixas
1968
colaboradores: Eduardo Afonso Dias 
e Carlos Costa
executado

Agência do Banco Borges & Irmão, 
Rua de Sampaio Bruno/Rua do 
Bonjardim, Porto. Remodelação  
de interiores
cliente: Banco Borges & Irmão
1968-1969

Agência do Banco Borges & Irmão, 
Rua Júlio Dinis, Porto. Arquitectura  
de Interiores, equipamento  
e mobiliário
cliente: Banco Borges & Irmão
1968-1970

colaborador: Eduardo Afonso Dias
arquitecto consultor: Pedro Cid
executado

Agência do Banco do Alentejo, 
Largo D. João da Câmara, Lisboa. 
Arquitectura de Interiores  
e mobiliário
cliente: Banco do Alentejo
1968-1969
colaborador: Oterelo dos Santos
arquitecto consultor: Pedro Cid
executado. transformado

nt/nv “Angra do Heroísmo”. 
Remodelação dos interiores do navio
cliente: Empresa Insulana  
de Navegação, Lisboa
1968
não executado

Filmes Castello Lopes. 
Instalações da sede. Arquitectura 
de Interiores e mobiliário das salas  
de reunião e de espera
Rotunda do Marquês de Pombal, 
Lisboa
cliente: Filmes Castello Lopes, Lda
1969
executado

Agência do Banco do Alentejo, 
Edifício icesa, Sines. Arquitectura 
de Interiores
cliente: Banco do Alentejo
1969-1974
executado

Aeroporto de Lisboa. Projecto para 
postos de venda
Aerogare. Corpo Sul
cliente: tap –-Transportes Aéreos 
Portugueses
1969

Cine Berna. Arquitectura 
de Interiores e mobiliário
Avenida de Berna, Lisboa
cliente: Filmes Castello 
Lopes/Fábrica Paroquial 
da Igreja de Fátima
1969-1970
executado

Esquentador. Sugestão de forma
cliente: Metalúrgica Duarte 
Ferreira
1969
não produzido

Pavilhão de Portugal na Expo 70/ 
Exposição Universal de Osaka. 
Arquitectura de Interiores. 
Design de Exposições
Osaka, Japão
cliente: Comissariado-Geral  
para a Exposição de Osaka
1969-1970
em parceria com António Garcia
colaboradores: Jorge Vieira 
e Carlos Costa
projecto geral de arquitectura: 
Frederico George, arquitecto
executado. demolido

Linha “Habitat 70”. Mobiliário para 
habitação
cliente: Metalúrgica
da Longra/Fernando Seixas 
e Móveis Sousa Braga
1969-1970
colaboradores: Eduardo Afonso 
Dias, Gilberto Lopes e Cristóvão 
Macara
produzido

Cadeiras de plateia.

cliente: Metalúrgica 
da Longra/Fernando Seixas
1969-1970
produzido



Loja Longra. Arquitectura  
de Interiores
Rua da Escola Politécnica, Lisboa

cliente: Metalúrgica 
da Longra/Fernando Seixas
1969
executado

Cidla. Instalações da sede. 
Arquitectura de Interiores do átrio  
e zonas públicas
Rotunda do Marquês de Pombal, 
Lisboa
1969-1970
executado. demolido

Loja rima. Arquitectura de Interiores
Avenida 5 de Outubro, Lisboa
cliente: rima/Racionalização  
e Mecanização Administrativa
1969-1970
colaborador: Eduardo Afonso Dias

Igreja de Nossa Senhora  
de Fátima. Capelas mortuárias. 
Arquitectura de Interiores e mobiliário
Avenida de Berna, Lisboa

cliente: Fábrica Paroquial da Igreja 
de Fátima
1970
executado

Gabinete da Ponte sobre o Tejo. 
Equipamento
cliente: Metalúrgica 
da Longra/Fernando Seixas
1970

Cinema Tivoli. Cadeira de plateia
cliente: Metalúrgica 
da Longra/Fernando Seixas
1970
não executado

Banco de Angola. Blocos para caixa
cliente: Metalúrgica 
da Longra/Fernando Seixas
1970

Loja Jack Pot. Arquitectura 
de Interiores
Rua da Trindade/Largo de Bordalo 
Pinheiro, Lisboa
1970
executado

Agência do Banco do Alentejo, 
Estoril. Arquitectura de Interiores
cliente: Banco do Alentejo
1970
executado

Cadeira em poliuretano.
cliente: Metalúrgica 
da Longra/Fernando Seixas
1970
colaborador: John David Bear
protótipo. projecto 
não desenvolvido

Louças spal. Serviço de mesa,  
chá e café em porcelana
cliente: spal – Sociedade de 
Porcelanas de Alcobaça, Lda
1970
colaboradores: Cristóvão Macara 
e Oterelo dos Santos
primeiro classificado no concurso 
de design spal. protótipo. 
não produzido industrialmente

Stand do Banco Borges & Irmão  
na Feira Internacional de Lisboa. 
Design de Exposições
1970

Stand Metalúrgica da Longra 
na II Exposição Internacional 
de Materiais de Construção. 
Design de Exposições
cliente: Metalúrgica 
da Longra/Fernando Seixas
1970

Hotel Madeira Hilton/Madeira 
Palácio. Arquitectura de Interiores 
e mobiliário do átrio, zonas de público  
e restaurante-grill
cliente: Lignum
1970-1971

colaborador: Jorge Cid
projecto geral de arquitectura: 
Carlos Manuel Ramos, arquitecto
executado. existente com 
alterações. alterações com 
projecto do atelier daciano da 
costa em 1986-1987 e 1990-1992. 
outras alterações em curso

Exposição Somapre e recinto para 
a cerimónia de inauguração  
da fábrica. Design de Exposições
Fábrica Somapre no Tramagal

1970
colaborador: Luís Carrôlo (grafismos)
executado

Sociedade Financeira Portuguesa. 
Sistema de mobiliário para gabinetes
Rua do Duque de Palmela, Lisboa

1970
projecto geral de interiores: 
Frederico George e Manuel  
Salgado, arquitectos
executado

Livraria Opinião. Arquitectura 
de Interiores
Rua Nova da Trindade, Lisboa
1970
executado, com alterações

Loja “Garantia Funchalense”. 
Arquitectura de Interiores
Avenida da República, Lisboa
cliente: Garantia Funchalense/ 
Dr. Góis Ferreira
1970
executado

Linha “Dfi”. Sistema de mobiliário 
para escritório
cliente: Metalúrgica 
da Longra/Fernando Seixas
1971
colaboradores: Carlos Costa, 
Cristóvão Macara, Fernando Pinto 
e José Góis (oficina-piloto)
produzido

Cadeiras de plateia modelos 
“Sete”, “Flamingo” e “Orquídea”.

cliente: Metalúrgica 
da Longra/Fernando Seixas
1971-1972
produzido. a cadeira “orquídea” 
foi aplicada no cinema castil 
(lisboa), no cineteatro do funchal 
e no cinema navio azul (funchal)

Escritório Lintas. Arquitectura  
de Interiores e mobiliário
Rua Conselheiro Fernando de 
Sousa, Edifício Adamastor, Lisboa
cliente: Lintas – Agência de 
Publicidade
1971-1973
executado

Escritório Urbifer. Arquitectura  
de Interiores e mobiliário
Rua Conselheiro Fernando de 
Sousa, Edifício Adamastor, Lisboa
cliente: Edifer
1971-1972
executado

Aeroporto de Lisboa. Sala  
de jantar da Administração  
e Direcção. Arquitectura  
de Interiores e mobiliário
cliente: tap – Transportes Aéreos 
Portugueses
1971
executado
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Maple com casco em poliester.

cliente: Metalúrgica da Longra/
Fernando Seixas
1971-
estudo preliminar. não produzido 
industrialmente

Loja Sonipol. Arquitectura de 
Interiores e mobiliário
Avenida 5 de Outubro, Lisboa
cliente: Sonipol
1971-1972
executado

Apartamentos d’Assunção. 
Arquitectura de Interiores
Cascais
1971

Grande Casino Peninsular. 
Remodelação dos interiores e 
mobiliário da sala de jogo, salão de 
festas e restaurante; equipamento 
cénico
Figueira da Foz

cliente: Sociedade Figueira Praia
1971
colaboradores: Manuel Pina, 
Cristóvão Macara e Rui Martins 
(equipamento cénico)
projecto geral de arquitectura: 
Isaías Cardoso, arquitecto
executado

Reintegração do Cinema Império. 
Intervenção provisória no foyer  
do 1.º balcão
Alameda D. Afonso Henriques, 
Lisboa

cliente: Empresa Cinematográfica 
Império, Lda
1971
executado

Escritório Finalgarve. Arquitectura 
de Interiores
Avenida Fontes Pereira de Melo, 
Lisboa
1971
executado

Loja tap, Rotunda do Marquês  
de Pombal, Lisboa. Arquitectura  
de Interiores, equipamento e mobiliário
cliente: tap – Transportes Aéreos 
Portugueses
1971-1972
projecto geral de arquitectura: 
Fernandes Pinto, arquitecto
executado. demolido

Boutique tap no Hotel Madeira 
Hilton. Arquitectura de Interiores,  
equipamento e mobiliário
Funchal
cliente: tap – Transportes Aéreos 
Portugueses
1971
executado

Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil. Centro de 
Documentação. Arquitectura  
de Interiores e mobiliário da sala  
de congressos, salas de reuniões,. 
vestíbulo principal, biblioteca, 
cafetaria, sala de exposições
Avenida do Brasil, Lisboa
cliente: Ministério das Obras 
Públicas
1971-1972
colaboradores: Cristóvão Macara, 

Carlos Costa e Oterelo dos Santos
executado

Hotel Altis (5 estrelas;  
220 quartos e suítes). Arquitectura 
de Interiores e mobiliário de quartos,  
suítes e áreas públicas (recepção), 
restaurantes, bares, salas de reuniões. 
Grafismos. Figurinos para uniformes 
de funcionários
Rua Castilho/Rua Barata 
Salgueiro, Lisboa
cliente: Altis – Sociedade de 
Empreendimentos Turísticos  
e Hoteleiros, sarl
1971-1974
colaboradores: José Beja Falcão, 
Jorge Cid, Fernando Lemos 
Gomes, José Barros Gomes, 
Guilhermina Campos e Beatriz 
Alçada (grafismos e figurinos de 
funcionários) e Praxis (grafismos)
projecto geral de arquitectura: 
Fernando Máximo Miranda, 
arquitecto
executado. existente com 
alterações

Finalgarve. Escritórios e salas  
de exposição. Arquitectura  
de Interiores
Vilalara
1971-1972

Finalgarve. Sala de exposição. 
Arquitectura de Interiores
Hotel Algarve
1971

Finalgarve. Escritórios e salas  
de exposição. Arquitectura  
de Interiores
Estalagem de São Jorge
1971

Finalgarve. Zepalgarve. 
Implantação de mobiliário
Praia da Rocha, Portimão
1971

Hotel Penta (4 estrelas; 
592 quartos e suítes). Arquitectura 
de Interiores, mobiliário e grafismos 
em áreas públicas (recepção e 
circulações, restaurantes, salas de 
reuniões), quartos e suítes
Avenida dos Combatentes, Lisboa
cliente: Soteis – Sociedade 
Internacional de Turismo
1971-1975
colaboradores: Cristóvão Macara, 
Oterelo dos Santos, Guilhermina 

Campos e Jorge Cid
projecto geral de arquitectura: 
Frederico George e Manuel 
Magalhães, arquitectos, 
com Daciano da Costa
executado. existente com 
alterações. alterações  
com projecto do atelier 
daciano da costa em 1986-1990. 
outras alterações em curso

Apartamentos Intersol. Arquitectura 
de Interiores e equipamento
Funchal

cliente: Intersol
1971-1976
colaboradores: Guilhermina 
Campos e Jorge Cid
projecto geral de arquitectura: 
Carlos Manuel Ramos com Eugénio 
Castro Caldas, 
arquitectos
executado

Loja das Malhas. Arquitectura  
de Interiores e mobiliário
Rua Nova do Almada, Lisboa
1972-1974
executado

Grafismos tap. Design gráfico
1972

Boutique tap no Hotel Sheraton, 
Funchal. Arquitectura de Interiores  
e mobiliário
cliente: tap – Transportes Aéreos 
Portugueses
1972
executado

Boutique tap no Hotel Sheraton, 
Lisboa. Arquitectura de Interiores  
e mobiliário
cliente: tap – Transportes Aéreos 
Portugueses
1972
executado

Casino Park Hotel. Arquitectura 
de Interiores, mobiliário e grafismos



Hotel (5 estrelas; 400 quartos e 
suítes), restaurante (350 lugares), grill 
(85 lugares), coffee-shop (70 lugares)
Casino provisório; casino: salas de 
jogo, bares, restaurante (295 lugares)
Cineteatro (630 lugares) e salas  
de congressos
Boîte (150 lugares)
Sala de bingo
Funchal
cliente: iti – Sociedade de 
Investimentos Turísticos 
na Ilha da Madeira, sarl
1972-1984
colaboradores: Jorge Cid, Guilhermina 
Campos, Fernando Lemos Gomes, 
José Pereira e Pedro Graça
projecto geral de arquitectura: 
Oscar Niemeyer e Viana de Lima, 
arquitectos
executado. existente com muitas 
alterações

Delegação tap em Toronto, 
Canadá. Remodelação de interiores
1972-1973
executado

Delegação tap em Montreal, 
Canadá. Remodelação de interiores
1972-1973
executado

Loja tap, Avenida de José Antonio, 
Madrid. Arquitectura de Interiores,  
equipamento e mobiliário. 
Sinalização exterior
cliente: tap – Transportes Aéreos 
Portugueses
1972-1974
executado

Boutique tap no Hotel Holiday Inn, 
Funchal. Arquitectura de Interiores  
e mobiliário
cliente: tap – Transportes Aéreos 
Portugueses
1972
executado

Palácio Sotto Mayor. Projecto  
de recuperação e restauro
Figueira da Foz
cliente: Sociedade Figueira Praia, sarl
1972-1974
não executado

Cadeira de plateia em poliester.
cliente: Metalúrgica da Longra/ 
Fernando Seixas
1972
não produzido

Linha de acessórios para escritório 
em mármore branco.
cliente: Marblarte
1973
produzido

Hotel Aviz. Hotel e casino
cliente: Salvor
1973-1974
projecto geral de arquitectura: 
Pedro Cid, arquitecto
não executado

Loja tap, Avenida do Mar, Funchal. 
Arquitectura de Interiores  
e mobiliário. Desenho da fachada

cliente: tap – Transportes Aéreos 
Portugueses
1973
executado. remodelação 
com projecto do atelier daciano 
da costa em 1986-1988

Hotel Figueira Praia. Arquitectura  
de Interiores (hotel com 400 quartos 
e suítes)
Figueira da Foz

cliente: Sociedade Figueira Praia
1973
projecto geral de arquitectura: 
Frederico George e Manuel 

Magalhães, arquitectos, 
com Daciano da Costa
anteprojecto. não executado

Lojas Jerónimo Martins. Projecto  
de remodelação. Arquitectura  
de Interiores e mobiliário
Rua Garrett, Lisboa

cliente: Estabelecimentos 
Jerónimo Martins
1973-1974
executado. demolido

Lisboa Hilton Hotel. Arquitectura  
de Interiores e mobiliário
Avenida Calouste Gulbenkian, Lisboa

1973-1974
projecto geral de arquitectura: 
Carlos Manuel Ramos, arquitecto
não executado

Cinema.
Miratejo
cliente: Realimo
1973
colaborador: Jorge Cid
não executado

Selos Comemorativos  
do IV Centenário da publicação  
de “Os Lusíadas”. Design gráfico

cliente: ctt
1973
editados

Armazéns do Chiado. 
Projecto de remodelação
Rua do Carmo, Lisboa
cliente: Grandes Armazéns do Chiado
1973-1974
não executado

Edifício São Jorge/Jean Monnet. 
Arquitectura de Interiores
Rua do Salitre, Lisboa
cliente: Lisandra/Américo Alexandre
1973 (anteprojecto de arquitectura) 
1983-1984 (projecto de execução  
de interiores)
colaboradores: Oterelo dos Santos 
(anteprojecto) e Filipe Cardoso  
(projecto de execução de interiores)
projecto geral de arquitectura: 
Pedro Cid, arquitecto
executado

Loja Marblarte. Arquitectura  
de Interiores e mobiliário
Rua de São Filipe Neri, Lisboa
cliente: Marblarte
1973
executado

Loja Alcobia. Arquitectura 
de Interiores
Rua Ivens/Rua Capelo, Lisboa
cliente: Sousa Braga/Companhia 
dos Grandes Armazéns Alcobia/ 
Companhia de Seguros Império
1973
estudo prévio. não executado

Centro Comercial Eurodomus. 
Remodelação dos interiores
Avenida de Roma, Lisboa
cliente: Companhia de Seguros 
Império
1974
executado

Escritórios da Comundo. 
Arquitectura de Interiores
Avenida 5 de Outubro, Lisboa
1974
executado

Boutique tap no Hotel Penta, 
Lisboa. Arquitectura de Interiores  
e mobiliário
cliente: tap – Transportes Aéreos 
Portugueses
1974
executado
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Loja tap, Rua Scribe, Paris. 
Arquitectura de Interiores e mobiliário. 
Sinalização exterior
cliente: tap – Transportes Aéreos 
Portugueses
1974-1975
arquitecto consultor: Pedro Cid
executado

Novas linhas de mobiliário 
metálico.
cliente: Metalúrgica 
da Longra/Fernando Seixas
1974-1975
estudo preliminar

Linha “Mitnova”. Sistema  
de mobiliário para escritório
cliente: Metalúrgica 
da Longra/Fernando Seixas
1975
colaboradores: Carlos Costa  
e Fernando Mendes (oficina-piloto)
produzido

Cadeira de plateia desmontável.

cliente: Instituto Português  
de Cinema
1975-1978
protótipo. não produzido 
industrialmente

Programa de maples com estrutura 
tubular metálica.

cliente: Metalúrgica 
da Longra/Fernando Seixas
1975
não produzido industrialmente

Linha de móveis em painéis  
para habitação.
cliente: Móveis Campos
1975
não produzido industrialmente

Loja tap, 5.ª Avenida, Nova 
Iorque, eua. Arquitectura de 
Interiores, equipamento e mobiliário. 
Sinalização exterior
cliente: tap – Transportes Aéreos 
Portugueses
1975-1976
consultor: Pedro Cid, arquitecto
executado

Delegação da taag, Avenida da 
Liberdade, Lisboa. Arquitectura  
de Interiores e mobiliário. Sinalização 
exterior. Imagem gráfica da empresa

cliente: taag – Transportes Aéreos 
de Angola
1975-1979
colaborador: Jorge Cid
executado. existente com alterações. 
imagem gráfica não adoptada

Delegação da tap em Caracas, 
Venezuela. Arquitectura de Interiores  
e mobiliário. Sinalização exterior
cliente: tap – Transportes Aéreos 
Portugueses
1975-1976
arquitecto consultor: Pedro Cid
executado

Centro Português de Caracas, 
Venezuela. Arquitectura de Interiores
1975
anteprojecto. não executado

Habitação social. Arquitectura  
de Interiores
Piornais, Madeira
1975-1976
projecto geral de arquitectura: 
Pedro Cid, arquitecto 

Em associação com Sociedade  
de Construções erg
proposta de concurso. não executado

Loja Visavis, Centro Comercial
Imaviz, Lisboa. Arquitectura 
de Interiores

1976, 1978
executado

Drugdois. Arquitectura de Interiores
Lisboa
cliente: Lourenço de Almeida, 
Manuel dos Santos
1976
estudo preliminar. não executado

Aparthotel.
Estoril
cliente: Rialimo
1976
estudo preliminar 
do apartamento-tipo

Programa de objectos em chapa 
estampada.
cliente: Metalúrgica 
da Longra/Fernando Seixas
1976

Delegação da tap em Buenos 
Aires, Argentina. Arquitectura 
de Interiores e mobiliário
cliente: tap – Transportes Aéreos 
Portugueses
1976
estudo preliminar. não executado

Loja tap em Milão, Itália. 
Remodelação de interiores
cliente: tap – Transportes Aéreos 
Portugueses
1976
executado

Loja tap no Porto. Arquitectura  
de Interiores e mobiliário
cliente: tap – Transportes Aéreos 
Portugueses
1976-1978
executado

Loja tap em Bruxelas, Bélgica. 
Remodelação de interiores
cliente: tap – Transportes Aéreos 
Portugueses
1976
executado

Cadeira “Mocho”.
1976
projecto

Linha “Euroliva”. Sistema de torneiras
cliente: Oliva/Eng. Ernesto Borges
1976-1977
com Cristóvão Macara 
(na empresa “Risco”)
anteprojecto. produzido sem 
acompanhamento dos designers

Agência eva de Rent-a-car, Hotel 
eva, Faro. Arquitectura de Interiores
cliente: Rodoviária Nacional
1977
executado

Hotel eva. Remodelação dos interiores 
e mobiliário
Faro

cliente: Rodoviária Nacional
1977-1978
executado parcialmente

Restaurante no Centro Comercial 
City. Arquitectura de Interiores
Lisboa
1977-1978
executado

Escola Técnica de Sines. Anfiteatro II. 
Arquitectura de Interiores e equipamento
cliente: Gabinete da Área 
de Sines/Eng. Quadros Martins
1977
executado

Loja Visavis, Vilamoura. Arquitectura 
de Interiores
1977-1978
estudo prévio
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Hotel Diplomático. Remodelação  
de interiores
cliente: Rodoviária Nacional
1977
programa base. não executado

Cadeira de anfiteatro com 
palmatória. Design Industrial
cliente: Metalúrgica 
da Longra/Fernando Seixas
1977

Instituto Nacional de Seguros. 
Edifício-sede. Interiores  
dos escritórios
Avenida 5 de Outubro, Lisboa
cliente: Instituto Nacional  
de Seguros
1978-1979
colaborador: José Pereira
executado

Agência eva de Rent-a-car, Lagos. 
Arquitectura de Interiores
cliente: Rodoviária Nacional
1978
executado

Agência eva de Rent-a-car, Praia 
da Rocha. Arquitectura de Interiores
cliente: Rodoviária Nacional
1978
executado

Agência eva de Rent-a-car, 
Quarteira. Arquitectura de Interiores
cliente: Rodoviária Nacional
1978
executado

Agência eva de Rent-a-car, 
Aeroporto de Faro. Arquitectura  
de Interiores
cliente: Rodoviária Nacional
1978
executado

Agência da Rodoviária Nacional. 
Arquitectura de Interiores
Hotel eva, Faro
cliente: Rodoviária Nacional
1978-1979
executado

Cimpor. Novas instalações. 
Arquitectura de Interiores e mobiliário
Rua Castilho, Lisboa
cliente: Cimpor – Cimentos  
de Portugal, ep
1978-1985
colaboradores: João Pardal Monteiro 
e Pedro Cid

arquitecto responsável: 
Fernando Máximo Miranda
executado

Hotel em Kinshasa, Congo.
cliente: tap – Transportes Aéreos 
Portugueses
1979
projecto geral: Manuel Magalhães, 
arquitecto, 
com Daciano da Costa
estudo prévio. não executado

Crédito Predial Português.  
Edifício-sede, Campo Pequeno, 
Lisboa. Arquitectura de Interiores
1979-1984

colaborador: Filipe Cardoso
projecto geral de arquitectura: 
Fernando Máximo Miranda
executado

Loja Cartola. Arquitectura  
de Interiores. Remodelação da fachada
New Jersey, eua

cliente: Manuel Serra
1979
colaborador: Jorge Cid
executado

Loja Rodoviária Nacional, Avenida 
Fontes Pereira de Melo, Lisboa. 
Interiores
cliente: Rodoviária Nacional
1979-1981
executado

Exposição Temporária de 
Actividades Subaquáticas. Design de 
Exposições
Museu de Marinha, Lisboa
1979
colaborador: Luís Carrôlo
executado

Escritórios da Rodoviária Nacional. 
Arquitectura de Interiores
Avenida Casal Ribeiro, Lisboa
cliente: Rodoviária Nacional
1979
executado

Agência de Viagens Rodoviária 
Nacional, Évora. Arquitectura  
de Interiores
cliente: Rodoviária Nacional
1979

Agência de Viagens Rodoviária 
Nacional, Coimbra. Arquitectura  
de Interiores
cliente: Rodoviária Nacional
1979

Consultório Dr. Matos Ferreira. 
Arquitectura de Interiores
Avenida da Liberdade, Lisboa
1979-1981
executado

Hotel Ornycolor.
Avenida 5 de Outubro, Lisboa
cliente: Lourenço de Almeida
1979
colaborador: Pedro Aboim 
Inglês Cid
estudo prévio. não executado

Pousada em Cabo Verde. 
Remodelação dos interiores
Cidade da Praia, 
República de Cabo Verde
cliente: Hotelmar
1979-1980
colaborador: José Pereira
executado

Hotel em Cabo Verde. Arquitectura 
de Interiores e mobiliário: motel 
(60 quartos), restaurante (140 lugares) 
e boîte (110 lugares)
Cidade da Praia, República de Cabo 
Verde
cliente: Hotelmar
1980
colaborador: José Pereira
projecto geral de arquitectura: 
Erico Ramos, arquitecto
executado

Hotel Madrid (36 quartos e suítes). 
Arquitectura de Interiores em quartos 
e suítes, áreas públicas, sala  
de convenções (72 lugares), 
restaurante e bar
Avenida António Augusto  
de Aguiar, Lisboa
cliente: Companhia de Seguros 
Mundial Confiança
colaborador: António Serrano, 
arquitecto
projecto geral de arquitectura: 
Fernando Máximo Miranda 
com António Serrano, arquitectos
1980-1982
projecto de execução.  
não executado

Hotel da Balaia. Remodelação  
dos interiores das áreas de público
Albufeira
cliente: Salvor
1980
colaborador: Jorge Cid
executado

Loja Rodoviária Nacional, 
Rua Jardim do Regedor, Lisboa. 
Arquitectura de Interiores
cliente: Rodoviária Nacional
1980-1981

Agência Rodoviária Nacional, 
Setúbal. Arquitectura de Interiores
cliente: Rodoviária Nacional
1981

Palácios do Povo. Remodelação  
de interiores em palácios do povo, 
residências presidenciais e residências 
de comissário
Benguela, Huambo, Menongue, Uíje 
e Lubango, Angola
cliente: Governo da República 
Popular de Angola
1980
colaboradores: Jorge Cid, 
Manuel Pina, Cristóvão Macara
em parceria com “Risco”
estudo prévio. não executado

Apartamentos Climasol. 
Arquitectura de Interiores e mobiliário
Parede
cliente: Sogertal
1980-1981
colaborador: João Pardal 
Monteiro
projecto geral de arquitectura: 
Nascimento, Menezes, 
arquitectos
não executado
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Aerogare 2, Lisboa. Design 
de sistemas de equipamentos 
e mobiliário. Arquitectura de Interiores 
em salões Vip e restaurantes. 
Sinalização gráfica
Aeroporto da Portela, Lisboa
cliente: ana – Aeroportos  
e Navegação Aérea, ep
1980-1982
colaboradores: Pedro A. I. Cid, 
António Serrano, Edgar Mota  
e Carlos Costa
projecto geral de arquitectura: 
gpa/Maurício de Vasconcelos, 
João José Tinoco e António Veloso, 
arquitectos
projecto de execução.  
não executado

Aeroporto Internacional  
4 de Fevereiro. Terminal 
presidencial e diplomático. 
Arquitectura de Interiores
Luanda
cliente: Governo da República 
Popular de Angola
1980-1981
com cipro/Manuel Salgado, arquitecto
colaborador: António Serrano
executado

Loja Rodoviária Nacional, 
Rua do Arsenal, Lisboa. 
Arquitectura de Interiores
cliente: Rodoviária Nacional
1980-1981
executado

Sede da ana, ep. Arquitectura  
de Interiores
Aeroporto da Portela, Lisboa
cliente: ana – Aeroportos  
e Navegação Aérea, ep
Integrado na equipa liderada 
pela Sociedade de Construções erg
projecto geral de arquitectura: 
Manuel Magalhães, com João 
Pardal Monteiro, arquitectos
1981
concurso limitado de  
concepção -construção. 
proposta não seleccionada. 
não executado

Crédito Predial Português. Sede  
no Porto. Arquitectura de Interiores
cliente: Crédito Predial Português
1981
projecto geral de arquitectura: 
cipro/Manuel Salgado, arquitecto
não executado

Hotel Aviz/Delfim. Arquitectura  
de Interiores e mobiliário
Alvor

cliente: Salvor
1981-1982
colaborador: António Serrano
projecto geral de 
arquitectura: Alberto Cruz, 
arquitecto
executado. existente com muitas 
alterações

Plano de Renovação Urbana  
da Área do Martim Moniz. 
Equipamento e mobiliário urbano
Lisboa
cliente: epul – Empresa Pública  
de Urbanização de Lisboa
1981
colaboradores: Cristóvão Macara 
integrado no projecto da equipa 
coordenada por Carlos Duarte 
e José Lamas, arquitectos
equipa seleccionada para a 
fase final do concurso público. 
classificada em 1.º lugar. projecto 
de equipamento  
não desenvolvido

Edifício “Navio Azul”. Arquitectura 
de Interiores do centro comercial 
(18 lojas), cinema (224 lugares), 
restaurante (95 lugares), grill bar 
panorâmico (60 lugares)
Funchal
cliente: Marques’ Hotel Group
1981-1982
colaboradores: José Pereira  
e Jorge Cid
projecto geral de arquitectura: 
Marcelo Costa, arquitecto
executado. existente  
com alterações

XVII Exposição Europeia de 
Arte, Ciência e Cultura. Design de 
Exposições. Arquitectura efémera
Mosteiro dos Jerónimos, Lisboa
cliente: Comissariado da 
xvii Exposição de Arte, Ciência 
e Cultura
1982-1983
projecto geral de coordenação: 
Daciano da Costa com Manuel 
Macara, engenheiro civil
colaboradores: Edgar Mota, 
Carlos Costa e José Manuel Braga
comissário técnico: 
Formosinho Sanchez, arquitecto
consultores: Frederico George, 
arquitecto; Le Mattre de Carvalho, 
pintor; José Pedro Martins Barata, 
arquitecto
arranjos exposicionais  
e montagem: José Maria Cruz  
de Carvalho, designer; Cristóvão 
Macara, engenheiro técnico; Manuel 
Pina, projectista, em colaboração 
com Assunção Cordovil, Maria 
José Campos, Celso Rodrigues, José 
Gomes, José Tomaz, Vasco Lapa 
e Mercedes Carrôlo
executado. demolido

Farmácia Império. Arquitectura  
de Interiores
Rua António Enes, Lisboa
1982-1983
colaborador: Edgar Mota
executado

Grande Casino Peninsular. Boîte. 
Remodelação dos interiores
Figueira da Foz
cliente: Sociedade Figueira Praia
1982
colaborador: Manuel Pina
executado

Marina no estuário do Tejo.
Entre o Forte de São Bruno 
e Paço de Arcos, Lisboa
1982
em associação com Frederico George 
e Pedro George, arquitectos
anteprojecto. não executado

Memória ao Eng. Manuel Rocha.
cliente: Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil
1982
estudo prévio

ibm. Arquitectura de Interiores  
dos escritórios

Avenida da República, Lisboa
1982
colaborador: João Pardal Monteiro
executado

Agência da Caixa Geral  
de Depósitos, Rossio/Largo D. João  
da Câmara, Lisboa. Arquitectura  
de Interiores
cliente: Caixa Geral de Depósitos
1983-1986
colaborador: António Serrano
arquitecto responsável: Fernando 
Máximo Miranda, arquitecto
executado. existente com 
alterações

Secil Via Seca. Edifício de controlo. 
Interiores e mobiliário da sala de comando
Outão
cliente: Secil
1983
executado

Estoril Garden. Consultadoria  
de interiores e equipamentos  
para espaços exteriores
1983-1988
projecto geral de arquitectura: 
atelier Braula Reis
executado

Escritório Titan Enginering. 
Arquitectura de Interiores
Luanda
1984
anteprojecto. não executado

Agência do Banco Comercial  
de Macau, Rua de São Nicolau, 
Lisboa. Arquitectura de Interiores
1984
executado

tap – Air Portugal. Conselho  
de Gestão. Remodelação dos interiores
Edifício 25, Aeroporto da Portela, 
Lisboa
cliente: ana – Aeroportos  
e Navegação Aérea, ep
1984
executado

Albergaria dos Cavaleiros 
(50 quartos e suítes). Arquitectura 
de Interiores de quartos e suítes, 
cinema -auditório (139 lugares), centro 
comercial, restaurante (40 lugares)
Torres Novas
cliente: Companhia de Seguros 
Mundial-Confiança, ep
1984
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colaborador: José Pereira
projecto geral de arquitectura: 
Fernando Máximo Miranda, 
arquitecto
executado

Hotel Sheraton Porto  
(5 estrelas; 250 quartos  
e suítes). Arquitectura de Interiores 
de áreas públicas (recepção, salas 
polivalentes e de reuniões, restaurante 
(130 lugares) e bares)
cliente: Solinca
1985
colaboradores: Edgar Mota  
e José Pereira
projecto geral de arquitectura: 
Fabrício, arquitecto
executado

Snack “Solar do Loreto”. 
Remodelação dos interiores
Lisboa
1985
colaborador: José Pereira
executado

Casa Eng. Gil Santos. Arquitectura 
de Interiores
Avenida Gago Coutinho, Lisboa
1985
executado

Casa Eng. Oliveira Borges. 
Arquitectura de Interiores
1985
executado

Casa Manuel Serra. Remodelação  
de interiores
New Jersey, eua
1985
executado

Estação de São Bento. 
Remodelação
Porto
1985
coordenação do projecto: “Risco”/
Roberto Stussi 
e Manuel Salgado, arquitectos
proposta de concurso.  
não executado

Aeroporto de Faro. Design  
de equipamentos, mobiliário  
e sinalização gráfica
cliente: ana – Aeroportos  
e Navegação Aérea, ep
1985
colaboradores: Pedro A. I. Cid  
e Carlos Costa

projecto geral: gpa/Maurício de 
Vasconcelos, António Veloso e José 
Manuel Lafuente, arquitectos
proposta de concurso  
não classificada. não executado

Aeroporto do Porto. Design  
de equipamentos, mobiliário  
e sinalização gráfica
cliente: ana – Aeroportos  
e Navegação Aérea, ep
1985-1990
colaboradores: Pedro A. I. Cid  
e Carlos Costa
projecto geral: gpa/Maurício  
de Vasconcelos, António Veloso  
e José Manuel Lafuente, arquitectos
executado

tap – Air Portugal. Serviços gerais. 
Remodelação dos interiores
Edifício 25, Aeroporto da Portela, 
Lisboa
cliente: ana – Aeroportos  
e Navegação Aérea, ep
1986
executado

Rank Xerox. Loja, recepção  
e auditório. Arquitectura  
de Interiores
Alfragide
cliente: Rank Xerox
1986
colaborador: Edgar Mota
projecto geral de arquitectura: 
Carlos Manuel Ramos, arquitecto
executado

Hotel Penta. Remodelação  
dos interiores dos bares, restaurante 
“Verde Pino”. Administração
Lisboa
1986-1990
colaborador: Filipe Cardoso
executado

Loja tap. Loja-tipo. Arquitectura  
de Interiores
1986
proposta de concurso. 
não executado

Loja tap, Avenida do Mar, Funchal. 
Remodelação dos interiores e mobiliário
cliente: tap – Air Portugal
1986-1988
executado

Hotel Madeira Palácio. Remodelação 
dos interiores e mobiliário em áreas 
públicas e quartos
Funchal
cliente: Magnum
1986-1992
colaborador: Filipe Cardoso
executado

Linha “Logos”. Sistema de mobiliário 
para escritório
cliente: Metalúrgica 
da Longra/Carlos Silva
1986-1987
colaboradores: Carlos Costa, 
José Pereira e Fernando Pinto 
(oficina-piloto)
produzido

Linha “Sipário”. Sistema  
de divisórias para escritório
cliente: Metalúrgica 
da Longra/Carlos Silva
1986-1987
colaboradores: Carlos Costa  
e José Pereira
produzido

Celbi. Interiores de escritórios
Avenida António Augusto  
de Aguiar, Lisboa
cliente: Celbi
1987
executado

Somincor. Sede em Lisboa. 
Arquitectura de Interiores das 
instalações da Administração
Torres das Amoreiras, Lisboa
cliente: Somincor – Sociedade 
Mineira de Neves Corvo
1987
colaborador: Pedro A. I. Cid
executado

Delegação da tap – Air Portugal, 
Praça Marquês de Pombal, Lisboa. 
Remodelação dos escritórios
cliente: tap – Air Portugal
1987
executado

Linha “Metrópolis”. Colecção  
de mobiliário para escritório
cliente: Metalúrgica 
da Longra/Carlos Silva
1988
colaboradores: Carlos Costa  
e Albino Teixeira (oficina-piloto)
produzido

tap – Air Portugal. Instalações  
da portaria. Arquitectura
Aeroporto da Portela, Lisboa
cliente: tap – Air Portugal
1988
colaborador: Pedro A. I. Cid
anteprojecto. não executado

Sandwich-bar “Linha Dois”. 
Remodelação dos interiores
Santa Apolónia, Lisboa
1988
executado

Edifício Galerias Persa. Arquitectura
Faro
cliente: Galerias Persa
1988
colaboradores: Pedro A. I. Cid, João 
Paulo Martins e Sérgio Spencer
projecto de execução 
desenvolvido por: Pardal Monteiro, 
arquitectos
executado. existente com 
alterações pelo atelier 
pardal monteiro, arquitectos. 
prémio de arquitectura – 
câmara municipal de faro

Bar Óbvio. Remodelação de interiores
Rua Silva Carvalho, Lisboa
1988
executado

Moradia Visconde de Torrão. 
Remodelação dos interiores
Lisboa
1988
não executado

Consultório Dr. Matos Ferreira. 
Arquitectura de Interiores
Lisboa
1988
executado

Pastelaria Castanheira. Remodelação 
dos interiores
Largo do Calhariz, Lisboa
1988
colaborador: Filipe Cardoso
executado. demolido
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Aeroporto de Ponta Delgada. 
Design de Equipamentos, mobiliário  
e sinalização gráfica
cliente: ana – Aeroportos  
e Navegação Aérea, ep
1988-1990
colaborador: Pedro Cid
projecto geral: gpa/Maurício de 
Vasconcelos, António Veloso 
e José Manuel Lafuente, arquitectos
não executado

Feira Internacional de Lisboa. Novo 
auditório. Consultadoria  
de interiores
Rua da Junqueira, Lisboa
cliente: Associação Industrial 
Portuguesa
1988-1989
colaborador: José Pereira
executado

Estoril Center. Centro  
de Congressos. Arquitectura  
de Interiores e mobiliário
Estoril

1989
colaboradores: Filipe Cardoso  
e Carlos Costa
projecto geral de arquitectura: 
João Paciência, arquitecto
proposta de concurso.  
não executado

Linha “Quadratura”. Sistema  
de mobiliário metálico
cliente: Metalúrgica 
da Longra/Carlos Silva
1989
redesenho do mobiliário  
da cafetaria do centro  
de documentação do lnec  
(1971-1972)
produzido

Stand Longra na Feira 
Internacional de Lisboa. 
Design de Exposições
Lisboa
cliente: Metalúrgica 
da Longra/Carlos Silva
1989

executado
Banco de Portugal. 
Novo edifício-sede. Arquitectura

Praça de Espanha, Lisboa
1989
com “Risco”/Manuel Salgado, arquitecto
colaboradores: Jorge Spencer, José 
Sérgio Spencer, João Paulo Martins, 
António Matos Veloso 
e Carmen Daehnhardt
proposta de concurso. qualificada 
para desenvolvimento na 2.ª fase. 
não executado

República Popular de Angola. 
Instalações do Ministério das 
Relações Exteriores. Arquitectura de 
Interiores
Luanda
cliente: Governo da República 
Popular de Angola
1990
projecto geral de arquitectura: 
Manuel Salgado e Bruno Soares, 
arquitectos
executado

Centro Cultural de Belém. 
Equipamentos e mobiliário. Sistema 
de sinalização. Espaços cénicos
Praça do Império, Lisboa
cliente: Secretaria de Estado  
da Cultura
1990-1992
colaboradores: Filipe Cardoso, 
Carlos Costa, João Paulo Martins, 
José Sérgio Spencer, Jorge Spencer  
e Catarina Monteiro da Costa
projecto geral de arquitectura: 
“Risco”/Manuel Salgado em parceria 
com Gregotti Associatti/Vittorio 
Gregotti. Equipa vencedora do 
concurso público internacional
executado

Casino do Estoril. Projecto geral  
de remodelação
Estoril
1990-1997
com António Matos Veloso  
e Jorge Spencer
colaboradores: Carmen Daehnhardt 
e José Sérgio Spencer
executado com alterações. 
arquitectura de interiores 
de fernando jorge correia 
e edgar mota, designers

Fábrica Longra. Instalações 
sociais. Remodelação e ampliação
Longra, Felgueiras
cliente: Metalúrgica 
da Longra/Carlos Silva
1990
com Jorge Spencer
não executado

Linha “Práxis”. Sistema 
de mobiliário para escritório
cliente: Metalúrgica 
da Longra/Carlos Silva
1990
colaboradores: Carlos Costa, José 
Pereira e Albino Teixeira (oficina-piloto)
produzido

Loja Longra no Porto. Remodelação 
dos interiores
Porto
cliente: Metalúrgica 
da Longra/Carlos Silva
1991
com Jorge Spencer
não executado

Loja “Pueri”. Arquitectura de Interiores
Avenida da Liberdade, Lisboa
1991
com Jorge Spencer
executado. demolido

Uronda. Clínica de São Miguel. 
Remodelação
Bairro de São Miguel, Lisboa
colaboradores: Jorge Spencer, Ana 
Monteiro da Costa e Filipe Cardoso
1992-1994
não executado

Coliseu dos Recreios. Remodelação 
de equipamento e mobiliário
Rua das Portas de Santo Antão, 
Lisboa
cliente: Câmara Municipal de Lisboa
1993-1994
colaboradores: Filipe Cardoso, 
João Paulo Martins e Carlos Costa

projecto geral de arquitectura: gpa/ 
Maurício de Vasconcelos, arquitecto
executado

Exposição “Frederico George. Ver 
pelo Desenho”. Design de Exposições
Sala do Risco, Lisboa
cliente: Câmara Municipal de Lisboa
1993
executado

Fichet. Remodelação dos interiores
Lisboa
1993
colaboradores: Jorge Spencer  
e Ana Monteiro da Costa
executado. com alterações

Programa “Urbis”, modelos 
“Fradique” e “Tabuado”. 
Mobiliário urbano
cliente: Julcar
1993-1995
colaboradores: Filipe Cardoso  
e Carlos Costa
produzido

Linha “Quadrifólio”. Louças sanitárias
cliente: Indusa
1993-1994
colaborador: Filipe Cardoso
anteprojecto. não produzido 
industrialmente

Linha “Penta”. Cadeiras para escritório
cliente: Julcar
1994-1995
colaborador: Carlos Costa
protótipo

Linha “Tetra”. Sistema de mobiliário 
para escritório
cliente: Julcar
1994
colaborador: Carlos Costa
produzido

Exposição de Numismática 
Mexicana. Design de Exposições
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Galeria de Exposições do Banco  
de Portugal, Lisboa
cliente: Banco de Portugal
1994
colaborador: Filipe Cardoso
projecto de grafismos: 
Atelier B2/José Brandão
executado

Exposição “Croquis de Viagem”. 
Design de Exposições
Sala do Risco, Lisboa
cliente: Câmara Municipal de 
Lisboa
1994
executado

Exposição “Cores da Revolução”. 
Design de Exposições
Átrio do Ministério das Finanças, 
Praça do Comércio, Lisboa
cliente: Sociedade Lisboa’94
1994
com Uniforma/Eduardo Afonso Dias
executado

Linha “Ágora”. Equipamento 
para colectividades
cliente: Julcar
1994
protótipo

Cadeira “Galba”. Cadeira de plateia 

para auditórios
cliente: Julcar
1994
protótipo

Linha “Chiado”. Cadeira e mesa  
para restauração
cliente: Julcar
1994
protótipo

Expo’98. Plano PP3 (Zona Sul). 
Design de sistemas de equipamentos 

urbanos
Expo’98/Parque das Nações, 
Lisboa
cliente: Sociedade Parque Expo’98
1994
colaboradores: Jorge Spencer, 
Filipe Cardoso e Carlos Costa
integrado no plano da equipa 
coordenada por troufa real, 
arquitecto. concurso por convites. 
proposta classificada em 1.º lugar. 
fase  de estudos definitivos. 
projecto de equipamento urbano 
desenvolvido

Metropolitano de Lisboa. 
Novo edifício-sede. Arquitectura  
de Interiores
Avenida Barbosa du Bocage, Lisboa
1994-1995
colaborador: Filipe Cardoso
executado

Universidade Nova de Lisboa, 
Palácio Mendonça. 
Remodelação do 4.º piso
Lisboa
1994-1996
colaborador: Filipe Cardoso
executado

Museu Nacional da Farmácia. 
Arquitectura de Interiores
Alto de Santa Catarina, Lisboa
cliente: Associação Nacional  

de Farmácias
1994
esboceto. não executado

Valorização urbana da Doca do 
Bom Sucesso/Espelho de Água. 
Equipamento urbano
cliente: apl – Administração 
do Porto de Lisboa
1995
colaboradores: Filipe Cardoso  
e Carlos Costa
ntegrado no projecto coordenado 
por troufa real, arquitecto. 

projecto de execução. não 
executado
Centro Cultural de Belém. Mobiliário 
adicional
1995
executado

Expo’98. Pavilhões e áreas 
temáticas. Design de Exposições
Expo’98/Parque das Nações, Lisboa
cliente: Sociedade Parque Expo’98
1995
com Jorge Spencer
colaboradores: Filipe Cardoso, 
Carmen Daehnhardt e Carlos Costa
concurso por convite. proposta 
classificada. não executado

Linha “Rácio”. Mobiliário  
para escritório
cliente: Julcar
1995
colaborador: Carlos Costa
projecto. não produzido

Linha “Cícero”. Mobiliário  
para escritório
cliente: Interescritório
1995
colaborador: Carlos Costa
projecto. não produzido

Universidade Atlântica. Remodelação 
dos interiores
Lisboa
1995
consultor: Formosinho Sanchez, 
arquitecto
executada a fase i

Risco. Novas instalações. 
Balcão de recepção
Travessa do Conde da Ponte, Lisboa
cliente: Risco
1996
colaborador: Filipe Cardoso
não executado

Instituto de Urologia. Arquitectura 
de Interiores
Clínica na Torre B das Torres  
de Lisboa
1996
com Jorge Spencer
executado

Montepio Geral. Edifício-sede. 
Remodelação dos interiores

Rua do Ouro/Rua do Carmo, Lisboa
em associação com Atelier da 
Cidade/Miguel Pimentel, arquitecto
1996-2001
em curso. parcialmente executado

Expo’98, Porta do Sol. Arquitectura 
efémera (instalação da Porta do Sol, 
Serviços de Apoio e Espaço Criança)
Expo’98/Parque das Nações, Lisboa
cliente: Sociedade Parque Expo’98
1996-1998
com Jorge Spencer, João Paulo 
Martins e Filipe Cardoso
executado. demolido



Palácio de Justiça de Serpa. 
Mobiliário da Sala de Audiências
1996
projecto geral de arquitectura: 
José Manuel Lafuente, arquitecto
executado

Museu Nacional de Etnologia. 
Remodelação da área das Reservas. 
Equipamento
Lisboa
1996
colaborador: Carlos Costa
executado

Expo’98. Equipamento urbano
Expo’98/Parque das Nações, Lisboa
cliente: Sociedade Parque Expo’98, s.a.
Lisboa
1996
colaboradores: Filipe Cardoso  
e Carlos Costa
em associação com dtc/Design 
e Tecnologia Comercial, Lda
proposta ao concurso público 
de concepção, fornecimento 
e montagem de mobiliário urbano. 
não produzido

Cadeira “Jau”. Cadeira de plateia 
para auditórios
cliente: Interescritório
1996
projecto. não produzido

Complexo Hospitalar de Lisboa. 
Arquitectura de Interiores
Torre F das Torres de Lisboa
1997-1998
com Jorge Spencer
executado

Edifício dos Paços do Concelho  
de Lisboa. Recuperação dos interiores  
e projecto de mobiliário: sala de sessões 

públicas, gabinete de apoio, entrada, 
sala polivalente, Passos Perdidos 
e recepção de público (piso térreo). 
Mobiliário do gabinete do presidente
Praça do Município, Lisboa
cliente: Câmara Municipal de Lisboa
1997
Mobiliário do gabinete do vice -presidente
1998
colaborador: Filipe Cardoso
executado

Companhia de Seguros Império 
– Nova sede. Arquitectura de 
Interiores em áreas públicas e pisos da 
Administração. Sinalização exterior
Rua Alexandre Herculano, Lisboa
cliente: Companhia de Seguros Império
1997-1998
colaboradores: Filipe Cardoso  
e Ana Monteiro da Costa
em associação com “Atelier da 
Cidade”/Miguel Pimentel, arquitecto
executado

Linha “Sancho”. Colecção de 
mobiliário em madeira para escritório
cliente: Interescritório
1997-1999
colaboradores: Filipe Cardoso 
e Carlos Costa
produzido

Mupi, abribus, mastro de bandeira. 
Equipamento urbano
cliente: J. C. Decaux
1998
colaborador: João Paulo Martins
anteprojecto. projecto 
não desenvolvido

Crowne Plaza Resort Madeira. 
Arquitectura de Interiores de áreas 
públicas. Arquitectura de Interiores 
e mobiliário para quartos e suítes
Estrada Monumental, Funchal
cliente: Alexandre Rebelo
1998-2000
colaboradores: Ana Monteiro 
da Costa, Filipe Cardoso 
e João Paulo Martins
projecto geral de arquitectura: 
Massa Cinzenta/Ricardo Nogueira, 
Duarte Caldeira, arquitectos
executado

Fundação Calouste Gulbenkian. 
Edifício-sede e Museu. Remodelação 
dos interiores, equipamento e mobiliário 
no átrio, galeria de exposições, biblioteca 
do Museu e zonas sociais do 3.º piso
Avenida de Berna, Lisboa

1999-2001
colaborador: Filipe Cardoso
em curso. parcialmente executado

Requalificação da Praça da Figueira, 
Lisboa. Design Urbano e Arte Pública
cliente: Câmara Municipal de Lisboa
1999-2001
com João Paulo Martins
colaboradores: Filipe Cardoso, 
Francisco Agostinho e Rosa Moreira
em curso

Cómoda. Móvel para habitação
2000-
protótipo

Cartoneira. Móvel para habitação
cliente: Altamira
2000

proposta à exposição “altamira. 50 
anos, 10 olhares". protótipo

Hotel Apartamentos Alpinus. 
Arquitectura de Interiores
Albufeira
2000-
com Ana Monteiro da Costa
execução em curso

Projecto Especial do Eixo Central 
do Alto do Lumiar/Alta de 
Lisboa. Sistemas de equipamentos 
e comunicação visual gráfica
Lisboa
cliente: sgal – Sociedade Gestora 
do Alto do Lumiar
2000-
com Ana Monteiro da Costa
colaboradores: Filipe Cardoso 
e Mafalda Luz

em associação com “Risco”/Manuel 
Salgado, arquitecto
em curso

Centro Histórico de Beja. Sistemas 
integrados de Design Urbano e Arte 
Pública

cliente: Câmara Municipal de Beja
2000-
colaboradores: Filipe Cardoso em 
associação com “Letra"/Carlos 
Rocha e “Larus”
em curso

Plano de Urbanização da Efanor. 
Mobiliário e equipamento urbano
Matosinhos
cliente: Praedium – 
Desenvolvimento Imobiliário
2000-
plano geral: António Santos 
Machado, arquitecto
em curso

Centro Cimpor. Arquitectura  
de Interiores do Centro Comercial. 
Decoração da torre de apartamentos
Maputo, Moçambique
cliente: Cimpor
2000-
com Ana Monteiro da Costa
em curso

Hotel Holiday Inn. Arquitectura  
de Interiores
Ponta Delgada
2000-
com Ana Monteiro da Costa
em curso

Hotéis Rosamar e Magnoliamar. 
Remodelação
Tróia
2000-
com Ana Monteiro da Costa
colaborador: Filipe Cardoso
em curso

OBRAS E PROJECTOS

D A C I A N O  D A  C O S T A  D E S I G N E R 301



1930

Daciano Henrique Monteiro da Costa 

nasce em Lisboa, a 3 de Setembro. É filho 

de Ernesto da Costa e de Beatriz Maria 

Monteiro da Costa.

1940

Frequenta o Liceu Passos Manuel (1940-1941).

1941

Frequenta a Escola Industrial Marquês 

de Pombal (1941-1943), onde Frederico 

George é seu professor de Desenho.

1943

Matricula-se no curso de Pintura 

Decorativa da Escola de Artes Decorativas 

António Arroio, por sugestão de um 

amigo da família, Rodrigues Alves, 

mestre de Desenho Litográfico nessa 

escola.

O pintor Lino António, então director da 

António Arroio, é o seu professor mais 

influente. Será também aluno de Júlio 

Santos, Mário Soares, Lauro Corado 

e, uma vez mais, de Frederico George. 

Querubim Lapa, Manuel de Abreu Lima  

e José Ruy são seus colegas.

1945

Colabora no atelier de pintura de Lino 

António.

1947

Sob a orientação de Leitão de Barros 

desempenha a sua primeira tarefa 

profissional, na preparação do cortejo 

histórico comemorativo  

do VIII Centenário da Tomada de Lisboa: 

com José Ruy, um colega de escola,  

realiza desenhos e adereços para a 

encenação do desfile. Conhece então o 

pintor Domingos Saraiva e o cenógrafo 

Manuel Jorge Barbosa.

Ingressa como colaborador no atelier 

de pintura e arquitectura de Frederico 

George, na Rua da Escola Politécnica,  

em Lisboa. Durante os anos em que 

aí permanece (1947-1959) travará 

conhecimento com Tomás da Conceição 

Silva, António Pedro, Le Mattre de 

Carvalho, Rocha Correia, Maria Helena 

Segurado, Jorge Vieira, Carlos Vieira, 

Aníbal Vieira, Rolando Sá Nogueira, 

Margarida Tengarrinha, José Dias Coelho, 

João Abel Manta, António Sena da Silva, 

António Mano, Lúcio Graça, Antonino de 

Sousa, António Reis, Manuel Bagulho  

e o industrial engenheiro Ernesto Borges.

Inicia a sua actividade colaborando na 

montagem da exposição “15 Anos de 

Obras Públicas”, no Instituto Superior 

Técnico (1948), onde conhece Fred 

Kradolfer e Eduardo Anahory.  

Irá participar nos trabalhos do 

atelier com crescente envolvimento e 

responsabilidade: pavilhões temporários 

para a Feira Popular de Lisboa, em 

Palhavã (incluindo os pavilhões dos 

Estados Unidos da América, em 1951,  

1952 e 1953); projecto de Arquitectura  

de Interiores e execução da decoração  

do Cinema Império, em Lisboa (1952); 

Casa Fernando Seixas; interiores e 

decoração da loja da Casa Hipólito, em 

Torres Vedras; pavilhões da Companhia 

União Fabril nas exposições agrícolas de 

Elvas, Estremoz, Évora, Beja e Santarém; 

pavilhões de Portugal nas exposições 

de São Paulo (1954) e Bruxelas (1958); 

302

N
ot

as
 B

io
gr

áf
ic

as
Daciano da Costa, Lino António e Manuel 

de Abreu Lima, na Escola de Artes Decorativas 

António Arroio

Cinema Império, Lisboa. Foyer do 1.º balcão. 

Frederico George. 1952



representação do Fundo de Fomento 

de Exportação na feira de produtos 

alimentares anuga, em Colónia (1957); 

cenografia dos filmes Frei Luís de Sousa 

(realizado por António Lopes Ribeiro, 

1956) e Os Saltimbancos (de Manuel 

Guimarães, 1957); Exposição Henriquina, 

em Lisboa (1959).

1948

Completa o curso de Pintura Decorativa 

na Escola de Artes Decorativas  

António Arroio.

1949

Com Querubim Lapa e Castro Sola, 

realiza uma exposição de desenho  

na Casa das Beiras.

1950

Completa o curso de Habilitação às 

escolas de Belas-Artes na Escola de Artes 

Decorativas António Arroio.

Aluno do Curso Superior de Pintura da 

Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa 

(esbal).

Durante alguns anos, as férias de Verão 

na Costa de Caparica irão proporcionar o 

convívio com Querubim Lapa em intensas 

jornadas de desenho de observação. As noites 

eram passadas na leitaria “A Nutritiva”, 

em longas conversas com Mário Tavares 

Chicó sobre temas de História da Arte.

Com Querubim Lapa participa da tertúlia 

do atelier de Martins Correia.

1951

Viagem a Paris. As visitas ao Museu 

do Louvre prolongam-se durante dias 

inteiros; descobre a arquitectura de 

Le Corbusier com o Pavilhão Suíço 

da Cidade Universitária.

1952

Viagem a Itália: Génova, Milão, Veneza, 

Florença, Bolonha e Roma. Na estação 

ferroviária de Roma Termini constata  

a possibilidade de convivência entre os 

vestígios arqueológicos do passado e as 

mais recentes tecnologias construtivas, 

contribuindo para a definição de um 

espaço de sentido moderno.
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Escola Industrial António 

Arroio. Cartão de vestiário. 

1947-1948

No atelier de Martins 

Correia. 1948-1949

Manuel de Abreu Lima 

e Daciano da Costa, 

na Escola de Artes Decorativas 

António Arroio. 1948

No atelier de Querubim 

Lapa. 1950-1951

Escola Superior de 

Belas-Artes de Lisboa. 

Aula de Ornato. Bartolomeu 

Cid, Paulo Guilherme d’Eça 

Leal, Daciano da Costa 

e Nunes Tiago. 1951



Na sequência do projecto de construções 

agrícolas para a Herdade da Defesa de 

São Brás (1952), em Moura, acompanha 

Frederico George no processo de 

levantamento fotográfico da paisagem,  

da arquitectura e dos trabalhos 

tradicionais do Alentejo que viria a ser 

integrado no Inquérito à Arquitectura 

Regional Portuguesa, promovido pelo 

Sindicato Nacional dos Arquitectos.  

Nessa época conhece o geógrafo José Luís  

Conceição Silva. Durante a sua 

permanência em Vila de Frades,  

Vidigueira e Beja, convive com Joaquim 

Neves e Cristóvão Pires.

1953

Professor provisório de Oficina de Pintura 

Decorativa na Escola de Artes  

Decorativas António Arroio (1953-1954).

1954

Viagem ao Brasil, com Frederico George 

e Jorge Vieira, para a montagem da 

representação portuguesa na Exposição 

Comemorativa do IV Centenário da 

Cidade de São Paulo. Encontra aí Manuel 

Lapa, Eduardo Anahory, Sebastião 

Rodrigues e Vasco Lapa.  

Visita Ouro Preto, Belo Horizonte  

e o Rio de Janeiro. Conhece os arquitectos 

Oswaldo Bratke, Vilanova Artigas  

e Sérgio Bernardes. Visita algumas obras  

de referência da moderna arquitectura 

brasileira: o conjunto da Pampulha, em 

Belo Horizonte, e o Parque de Exposições 

de Ibirapuera, em São Paulo, com projecto 

de Oscar Niemeyer e paisagismo de 

Burle Marx; o conjunto residencial do 

Pedregulho, no Rio de Janeiro, de Affonso 

Eduardo Reidy; o liceu projectado por 

Niemeyer – e decorado com a pintura 

de Portinari sobre a figura de Tiradentes 

– na cidade mineira de Cataguases.

1955

Professor provisório de Desenho de 

Observação e Ornato e de Composição 

Decorativa na Escola de Artes Decorativas 

António Arroio (1955-1957). A par de 

Jorge Vieira e Rocha Correia, colabora 

com Frederico George no processo de 

renovação do ensino de Artes Decorativas, 

promovido e apoiado pelo pintor Lino 

António, director da escola.

1956

Participa na Exposição Geral de Artes 

Plásticas na Sociedade Nacional 

de Belas-Artes (snba).

Viagem à Europa com José Luís Conceição 

Silva: Paris, Bruxelas, Antuérpia, 

Amesterdão, Viena, Veneza,  

Florença, Génova.

Visita a Hochschule für Gestaltung,  

em Ulm.

1957

Viagem à Alemanha com Frederico  

George e J. L. Conceição Silva por ocasião  

304

Vila de Frades

Ouro Preto. Setembro de 1954



da montagem da representação do 

Fundo de Fomento de Exportação na 

Feira de Colónia. Passagem por Bruxelas, 

preparando já a intervenção no pavilhão 

português na Exposição Universal  

do ano seguinte.

Visita a exposição de arquitectura 

moderna “Interbau”, em Berlim.

1958

Participa no 1.º Salão de Arte Moderna 

(snba).

É responsável pelo trabalho de stage 

design no filme de produção americana 

Tempestade sobre Lisboa (realização de 

Ray Myland).

Montagem do Pavilhão de Portugal  

na Exposição Universal de Bruxelas. 

Trabalha nos interiores do Sector das 

Ciências e Artes, da responsabilidade da 

parceria Fred Kradolfer-Frederico George. 

Os interiores dos restantes sectores foram 

concebidos e montados por Manuel Lapa, 

Fernando de Azevedo, Tom, Marcelo de 

Morais, Manuel Rodrigues, Sebastião 

Rodrigues, Jorge Matos Chaves e Eduardo 

Anahory, integrando intervenções dos 

artistas Júlio Resende, Querubim Lapa, 

Menez, Branco de Paiva, Barata Feyo 

e Jorge Vieira. Jorge Segurado e Mário 

Neves são os comissários técnicos.

Conhece o arquitecto Pedro Cid, autor  

do projecto do Pavilhão de Portugal,  

e reencontra Roberto Araújo.

Viagem à Holanda, com Frederico George: 

Roterdão, Amesterdão e Utreque.

1959

Expõe na colectiva “50 Artistas 

Independentes” (snba).

Colabora com Frederico George no projecto 

da Exposição Henriquina. Termina a 

sua colaboração permanente no atelier 

de Frederico George e estabelece atelier 

próprio nos pavilhões da Avenida de 

Brasília, em Belém, a par dos ateliers dos 

escultores Lagoa Henriques  

e António Duarte.

Casa com Maria Teresa Leitão de Barros 

Cottinelli Telmo.

1960

O arquitecto António Pardal Monteiro 

confia-lhe o seu primeiro projecto de 

grandes dimensões de Arquitectura de 

Interiores, equipamento e mobiliário: a 

Reitoria e Aula Magna da Universidade 

de Lisboa (1960-1961), a que se seguirá 

a nova Biblioteca Nacional (1965-1968).

Conjunto de ilustrações para Os Grandes 

Portugueses, uma publicação em 

fascículos dirigida por Hernâni Cidade 

(Editora Arcádia).

Nasce a sua primeira filha.

1961

Completa o Curso Superior de Pintura na 

esbal, com a classificação de tese final de 
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Vila de Frades. Ao fundo, 

o pintor Tomás da Conceição 

Silva. Janeiro de 1957

Natureza-morta
Retrato de Maria Teresa 

Cottinelli Telmo. 

Grafite s/papel opaco



19 valores. É convidado pelos professores 

Varela Aldemira e Manuel Lapa para 

assistente da Escola. Não toma posse por 

impedimento político da pide.

Realiza ilustrações para o romance 

Volfrâmio, da autoria de Aquilino Ribeiro 

(Editora Bertrand).

Propõe-se frequentar a Hochschule für 

Gestaltung, em Ulm, ou o curso de 

Arquitectura de Interiores na escola 

dirigida por Paul Nestler, em Estugarda. 

Prepara um pedido de bolsa de estudo  

à Fundação Calouste Gulbenkian  

que não chegará a entregar.

1962

Recebe o prémio Constantino Fernandes, 

da Academia Nacional de Belas-Artes,  

e o Prémio Escolar Ferreira Chaves,  

da esbal, para alunos com classificação 

máxima em Pintura.

Barrado o ensino oficial, faz uma 

experiência pedagógica de ensino privado, 

de Design Básico, no seu atelier em 

Belém. Participaram na experiência os 

professores Frederico George, Roberto 

Araújo e Lagoa Henriques (1962-

1964). O empresário Fernando Seixas e 

a Metalúrgica da Longra deram apoio 

material à iniciativa. Como estudantes 

participaram José Moura George, José 

Laranjo, Cristina Reis, João Segurado, 

Henrique Chicó…

A convite de Fernando Seixas,  

“um homem inteligente e que teve 

a noção do que era o ‘design’ mais cedo  

do que qualquer industrial”, inicia 

a sua colaboração de trabalho com 

a Metalúrgica da Longra, naquela que 

considerou ser a primeira experiência 

“objectiva, de trabalhar como  

‘designer’” (Arquitectura, Abr. 1974, 

n.º 129, p. 6). No desenvolvimento 

dos projectos, estabelece uma intensa 

relação de trabalho com os técnicos 

e operários da fábrica: engenheiro João 

Martins, Carlos Costa, Miguel Silva, 

Jaime Ribeiro, Fernando Mendes  

e Albino Teixeira.

Visita à École des Arts Appliqués à 

l’Industrie, em Paris, onde conhece Henry 

Viennot, director da escola. Em visita 

ao seu gabinete de design – “Technès” 

– conhece os designers Roger Tallon  

e Jacques Parthenay.

1963

Visita o Design Center, em Londres.

As linhas Cortez e Prestígio, produzidas 
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“Os Meninos”. Tese final do 

Curso Superior de Pintura

“Volfrâmio”. Ilustração

Academia. Grafite s/papel 

opaco

Natureza-morta

José de Sousa Braga, 

Maria Teresa Cottinelli 

Telmo, Daciano da Costa, 

José Espinho e Joaquim 

de Sousa Braga



pela Metalúrgica da Longra, são lançadas 

na Feira Internacional de Lisboa.

1964

Participa no Salão de Design (Feira 

Internacional de Lisboa, com organização 

do pintor Thomaz de Mello/Tom).

Participa no processo de modernização  

da Metalúrgica Duarte Ferreira, levado 

a cabo por intervenção da empresa 

francesa Paul Planus e sob o impulso dos 

engenheiros Manuel Macara e Rui Duarte 

Ferreira, com a introdução dos princípios 

de scientific management na gestão  

e na produção; ensaia o redesenho de 

alguns produtos da empresa: charruas, 

máquinas para trabalhos agrícolas, 

ceifeiras -debulhadoras.

Raul Solnado e Rui Martins confiam-lhe  

o projecto do Teatro Villaret.

1965

Participa na exposição internacional 

“Industrial Design” (Lisboa, organização 

do Instituto Nacional de Investigação 

Industrial/inii) e na Exposição de Março/

Artes Gráficas (Lisboa, snba).

Nas suas deslocações regulares à fábrica 

da Metalúrgica da Longra, em Felgueiras, 

tem como companheiro frequente  

das viagens aéreas até ao Porto  

o arquitecto Carlos Ramos.

Viagem ao Brasil para a construção  

do auditório do Pavilhão de Portugal  

na Exposição Comemorativa do 

IV Centenário da Cidade do Rio de Janeiro.

1966

A equipa do atelier Daciano da Costa é 

valorizada com as participações de Jorge 

Vieira e de Tomás de Figueiredo.

Participa, como projectista independente, 

no projecto de interiores do edifício-sede 

da Fundação Calouste Gulbenkian  

(1966 -1969), trabalhando directamente 

com os arquitectos Pedro Cid, Ruy 

d’Athouguia e Alberto Pessoa. Convive 

com a equipa de técnicos da Fundação: 

Sommer Ribeiro, Victor Manaças,  

Arménio Silva, Fernando Libório e com  

os engenheiros Guimarães Lobato,  

Santos Machado, Camacho Simões, Pereira 

Lucas, Ramos Lopes  

e Carlos Vidal.
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Stand Longra, 

na fil. 1963

“O Impostor  Gera l ” , 

figurino.

Guache s/papel opaco. 1964

Tomás de Figueiredo, 

Jorge Vieira 

e Daciano da Costa

Atelier Daciano da Costa. 

Jorge Vieira, Daciano da 

Costa, Cristina Reis, Tomás 

de Figueiredo, Gilberto Lopes 

e Eduardo Afonso Dias

Durante o projecto da 

Fundação Calouste 

Gulbenkian. Ruy Jervis 

d’Athouguia, Daciano da 

Costa, Jorge Vieira, Tomás de 

Figueiredo, Frederico George, 

Leslie Martin, Eduardo Afonso 

Dias, José Anahory, Sommer 

Ribeiro e Cristóvão Macara

Daciano da Costa, Leslie 

Martin e Jorge Vieira



1967

Professor dos Cursos de Formação 

Artística da snba. Lecciona Design (1967-

1968) integrado num corpo docente em 

que participam, entre outros,  

o Dr. José-Augusto França, o engenheiro 

Santos Simões, o escultor Fernando 

Conduto, o pintor Sá Nogueira,  

os arquitectos Manuel Tainha,  

Sena da Silva e João Ruella Ramos.

1968

Viagem aos Estados Unidos da América 

para a preparação da representação 

portuguesa na Hemisfair 68 Texas World 

Fair, em San Antonio.

Confronta-se com a Guernica,  

de Picasso, e com a colecção de design  

do Museum of Modern Art, durante a sua 

primeira estada em Nova Iorque.

1969

Visita à exposição “Bauhaus: 1919-1969”, 

em Paris.

Durante as décadas de 60 e 70, visita 

frequentemente as feiras internacionais de 

mobiliário em Paris, Colónia e Copenhaga, 

em companhia de Fernando Seixas, José 

Espinho, António Garcia,  

José Domingos de Sousa Braga  

e José Pedro Olaio.

Mudança do atelier Daciano da Costa 

para a Travessa Condessa do Rio, 

onde se mantém até hoje.

1970

1.º Prémio do Concurso de Design spal.

Entrevistado pela Rádio Renascença, 

conjuntamente com o arquitecto 

Nuno Portas.

Viagens ao Japão para a preparação e 

montagem do Pavilhão de Portugal  

na Exposição Universal de Osaka, com 

Frederico George, António Garcia 
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Inauguração do novo 

Casino do Estoril. Eduardo 

Afonso Dias, Manuela Dias, 

José Espinho, Maria Teresa 

Cottinelli Telmo, 

Lagoa Henriques 

e Daciano da Costa

Atelier Daciano da Costa. 

José Alberto Bartissoll, Jorge 

Vieira, Fernando Bagulho, 

Cristina Bagulho, António 

Carlos Pinto, Gilberto Lopes, 

Cristóvão Macara, Albertina 

Rodrigues, Eduardo Afonso 

Dias, Daciano da Costa 

e Carlos Costa

Feira de Mobiliário na 

Alemanha. José Espinho, 

Brehm, Daciano da Costa 

e José de Sousa Braga



e Carlos Costa. Visita Quioto, Nara e 

Tóquio. Passagem por Macau e Hong Kong.

Nasce a última das suas cinco filhas.

1971

Participa na 1.ª Exposição de Design 

Português, organização inii e Interforma 

(Feira Internacional de Lisboa; Palácio da 

Bolsa, Porto).

1972

Em conjunto com Sena da Silva,  

é seleccionado para a 1.ª Exposição  

da Secção Portuguesa da Associação 

Internacional dos Críticos de Arte,  

no sector coordenado pelo arquitecto 

Carlos Duarte (snba).

Com o arquitecto Viana de Lima, que conhece 

no Funchal, inicia o projecto do Complexo 

do Casino do Funchal (casino, hotel, 

auditório/cineteatro e boîte, 1972-1984).

1973

Participa na 2.ª Exposição de Design 

Português (Feira Internacional de Lisboa; 

organização inii, com guião e projecto  

de Sena da Silva).

1974

Funda a empresa “Risco”, em associação 

com a Companhia de Seguros Império, 

destinada a implementar uma estratégia 

de design nas empresas adquiridas pela 

seguradora e especialmente orientada 

para o desenvolvimento de projectos de 

design industrial, design de exposições  

e design gráfico. Trabalham aí António 

Garcia, Cruz de Carvalho, Cristóvão 

Macara, Fernando Conduto, Fernando 

Lemos Gomes, Vasco Lapa, Luís Carrôlo, 

Celso Rodrigues, Beatriz Alçada e o 

fotógrafo Luís Filipe.

Entrevista à revista Arquitectura 

(Abr. 1974, n.º 129), conduzida  

por José Saramago.

1976

A convite do professor Frederico George, 

ensina Design Básico nos Cursos 

Artísticos da Fundação Ricardo  

do Espírito Santo Silva (1976-1977).  

Junta -se assim ao escultor  

Fernando Conduto que era já aí professor. 

Posteriormente, também o arquitecto  

NOTAS BIOGRÁFICAS

D A C I A N O  D A  C O S T A  D E S I G N E R 309

Numa feira internacional 

de mobiliário

Daciano da Costa, 

Frederico George e António 

Garcia durante o projecto 

do Pavilhão de Portugal em 

Osaka

Construção do Pavilhão 

de Portugal em Osaka. 

António Garcia, Daciano 

da Costa, Carlos Costa e 

António Martins Sampaio com 

operários japoneses

Atelier Daciano da Costa. 

Oterelo dos Santos, José 

Barros Gomes, Celso 

Rodrigues, Daciano da Costa, 

Cristóvão Macara, Carlos 

Costa, Jorge Cid, Guilhermina 

Campos, Albertina Rodrigues, 

José Beja Falcão, Aristides 

Reis e Francisco Espinho

Com a mulher, Maria Teresa, e as filhas: 

Ana, Catarina, Inês, Teresa e Maria

1.ª Exposição de Design 

Português. Palácio da Bolsa. 

Porto. Novembro de 1971



Sena da Silva viria a integrar o corpo 

docente do curso.

Sócio fundador da Associação Portuguesa 

de Designers.

1977

A convite dos professores Frederico 

George e Augusto Brandão é assistente 

convidado do Departamento de 

Arquitectura da esbal (1977-1986)

Programa e lecciona a disciplina de 

Desenho II, então introduzida, tendo em 

vista a criação de opções especializadas 

em Arquitectura de Interiores e Design 

Industrial nos anos finais da licenciatura 

em Arquitectura. Reencontra, no ensino do 

Desenho, Fernando Conduto,  

Sá Nogueira e Maria Velez; os arquitectos 

António Pardal Monteiro, Manuel Tainha 

e Duarte Cabral de Mello são também 

docentes do curso.

1978

Participa na elaboração do Plano Nacional 

de Educação Artística, promovida pelo 

Ministério da Educação e Ciência  

(1978 -1979). Integra um subgrupo  

de trabalho coordenado pelo Professor 

Doutor Artur Nobre de Gusmão,  

na comissão presidida pela  

Dr.a Madalena Perdigão.

Toma parte no júri, presidido pelo  

Dr. Rui Mário Gonçalves, do concurso 

para readmissão de professores  

do Conservatório de Lisboa  

na área de Cenografia.

1980

O arquitecto Maurício de Vasconcelos 

faculta-lhe a possibilidade de projectar 

integralmente um sistema de design 

industrial para equipamentos destinados 

a um edifício de grande complexidade: a 

nova aerogare de Lisboa (1980-1982).
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Alguns sócios da Associação 

Portuguesa de Designers: 

Carlos Rocha, Américo Silva, Daciano 

da Costa, José Brandão, Luís Carrôlo, 

Jorge Pacheco, Robin Fior, Ana Filipa 

Tainha, Salette Brandão, Sebastião 

Rodrigues e Madalena Figueiredo. 

1987

Daciano da Costa 

e Fernando Conduto

Pedro Cid 

e Daciano da Costa

Atelier Daciano da Costa. 

João Pardal Monteiro, 

Daciano da Costa, 

Guilhermina Campos, Jorge 

Cid, Aristides dos Reis, 

Carlos Costa 

e Pedro A. I. Cid



1982

Colabora na exposição “Design & 

Circunstância” (snba), organizada pela 

Associação Portuguesa de Designers.

1983

Núcleo do Mosteiro dos Jerónimos  

da xvii Exposição Europeia de Arte,  

Ciência e Cultura. O arquitecto 

Formosinho Sanchez é o comissário 

técnico; os trabalhos são coordenados  

pelo engenheiro Manuel Macara.

1985

Durante o período de restruturação da 

Escola é nomeado coordenador da área  

científica de Comunicação Gráfica.

Na Universidade de Berkeley, nos 

Estados Unidos da América, contacta com 

metodologias e práticas modernas  

do ensino da arquitectura; reencontra o 

professor arquitecto Joseph Eshrick, que 

conhecera anos antes em Portugal. Visita 

as casas dos irmãos Green e as obras  

de Maybeck, pioneiros da arquitectura 

moderna na costa do Pacífico.

1986

É contratado como professor auxiliar 

convidado da Faculdade de Arquitectura 

da Universidade Técnica de Lisboa, 

continuando a leccionar a disciplina de 

Desenho II (1986-1992).

1988

Na Bienal de Vila Nova de Cerveira 

participa numa conferência sobre design 

com os professores Abraham Moles 

e Jacinto Rodrigues.

1989

A convite do professor arquitecto Augusto 

Brandão participa na fundação do curso 

de licenciatura em Arquitectura da 

Universidade Lusíada como docente  

de Desenho (Lisboa, 1989-1991).
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“Design e Circunstância”. 

Capa do catálogo

Daciano da Costa com 

Le Mattre de Carvalho

Daciano da Costa 

com Vasco Lapa

“Angola”. 1982



1990

Na condição de professor visitante, 

participa nos seminários do Curso de 

Pós-graduação e Mestrado em Design do 

Instituto de Design da Universidade do 

Porto (Fundação Gomes Teixeira), dirigido 

pelo professor pintor Joaquim Vieira,  

da Faculdade de Arquitectura da 

Universidade do Porto (1990-1991).

Membro do Conselho Consultivo do 

Centro Português de Design (cpd).

Participa numa conferência sobre 

“Design e Indústria”, integrada no 

colóquio “Design, Inovação e Tecnologia” 

promovido pelo cpd (iscte, Lisboa).

Por proposta da Associação Portuguesa de 

Designers, é inscrito no Bureau  

of European Designers Associations.

É nomeado pelo júri nacional para o 

“European Community Design Prize”.

1991

A convite da direcção da Escola Superior 

de Artes Decorativas de Matosinhos, 

profere a lição de abertura do ano lectivo: 

“O Design como Disciplina”.

Intervenção nos Encontros de Design 

(organização do Instituto de Design  

da Universidade do Porto).

Recebe o Prémio Nacional de Design  

do cpd.

1992

É criado, na Faculdade de Arquitectura da 

Universidade Técnica de Lisboa (fa-utl), 

o curso de licenciatura em Arquitectura 

do Design. Como professor associado 

convidado da fa-utl (1992-1998) elabora 
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Atelier Daciano da Costa. 

Sérgio Spencer, João Paulo 

Martins, Jorge Spencer, 

Filipe Cardoso, José Pereira, 

Daciano da Costa, Carlos 

Costa, Aristides dos Reis

Atelier Daciano da Costa. 

João Paulo Martins, Le Mattre 

de Carvalho, Carmen 

Daehnhardt, António Matos 

Veloso, Catarina Monteiro da 

Costa, Daciano da Costa, 

Luís Borges, Teresa Monteiro 

da Costa, Jorge Spencer, 

Richard Schligensiepen, 

Cristina Baptista, Sérgio 

Spencer, Mercedes Carrôlo, 

Aristides dos Reis, Filipe 

Cardoso, Carlos Costa 

e Alexandra Betânio



e implementa o Plano de Estudos e os 

Programas das disciplinas fundamentais 

e assume a orientação pedagógica dos 

docentes da licenciatura.

Participa em diversas conferências: 

“Jornadas de Design” (promoção do 

Instituto de Artes Visuais, Design 

e Marketing/iade); “3.º Movimento 

Internacional de Design”, organizado pelo 

Grupo Dimensão, com a participação do 

professor Andrea Branzi; “Cultura de 

Empresas”, na empresa Abimota.

Participa na mostra “10 Autores 

Portugueses. Design Contemporâneo” 

(Casa das Artes, Porto; organização ddi).

É seleccionado para a exposição associada 

ao 1.º Fórum de Design e Qualidade 

(Feira Internacional de Lisboa; iniciativa 

ip/fil, com o apoio do cpd e do iapmei).

1993

Conferência nas Jornadas  

do Ensino Universitário Artístico 

(organização da Faculdade de Belas-Artes 

da Universidade de Lisboa).

Integra a Exposição de Design Português 

em Tóquio (organização icep).

Participa na mostra de Arquitectura e 

Design da VII Bienal de Artes Plásticas da 

Festa do Avante.

Em homenagem a Frederico George, 

coordena a realização da exposição  

“Ver pelo Desenho” (em parceria com 

Helena Souto; cml/Sala do Risco).

1994

Em simultâneo com a exposição “Croquis 

de Viagem” (cml/Sala do Risco), publica 

um livro de desenhos com o mesmo título 

(Lisboa: Lisboa 94/Livros Horizonte).

Participa na exposição de design 

“Lisboa’94”, no Centro Cultural  

de Belém, em Lisboa.

Está representado na exposição 

internacional “Designers’ Drawings”,  

no Museu de Arte Moderna de Rijeka,  

na Croácia.

1995

Chairman do congresso internacional 

“Icograda’95” (Fundação Calouste 

Gulbenkian, Lisboa), organizado pela 

Associação Portuguesa de Designers.

Participa na exposição “El Diseño 

Portugues en Movimiento”, integrada 

na Primavera del Disseny, em Barcelona 

(organização icep).

O grau de Grande Oficial da Ordem do 
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Na obra do Coliseu dos 

Recreios de Lisboa. 

Maurício de Vasconcelos 

e Daciano da Costa. 1994



Mérito é-lhe atribuído pelo Presidente  

da República, Mário Soares.

Participa na exposição dos artistas 

apoiantes da candidatura de Jorge 

Sampaio à Presidência da República 

(snba).

1996

Primeiro classificado no concurso “Arte e 

Design na Cidade – Montras Barclays”, 

promovido pelo Barclays Bank, com 

gestão do Centro Nacional de Cultura.

Participa na exposição “Portuguese 

Design in Movement”, integrada na 

feira “Interieur 96 Kortrijk”, na Bélgica 

(organização icep).

1997

Profere a lição de abertura do ano lectivo 

na Universidade de Aveiro.

Participa na exposição “Fitting Objects. 

Portuguese Design Today”, integrada na 

Primavera del Disseny, em Barcelona 

(organização icep).

1998

É nomeado professor catedrático 

convidado do Departamento  

de Arte e Design da Faculdade  

de Arquitectura da utl.

Publica Design e Mal-estar (cpd/Porto 

Editora), uma antologia de intervenções 

diversas, textos e entrevistas publicados 

na imprensa periódica desde 1970;  

o lançamento é acompanhado 

de uma exposição promovida 

pelo cpd (snba).

1999

Participa na exposição 

“Experimentables o Experimentales” 

integrada na Primavera del Disseny, 

em Barcelona, também mostrada 

em Lisboa na antiga Fábrica de Rações 

do Beato (organização icep, com 

Experimentadesign99).

A Câmara Municipal de Beja acolhe 

as exposições “Croquis de Viagem” 

(Casa das Artes/Museu Jorge Vieira) 

314

Jorge Vieira, Daciano 

da Costa e Sá Nogueira

Daciano da Costa, Maria 

Teresa Cottinelli Telmo, 

Sena da Silva e Leonor 

Sena da Silva

Daciano da Costa, Sena 

da Silva e José Brandão



e “Design e Mal-estar” (Galeria Municipal  

de Beja/Escudeiros).

2000

Professor catedrático jubilado da 

Faculdade de Arquitectura da utl, 

mantendo-se em funções como 

coordenador da licenciatura  

em Arquitectura do Design.

Participa na exposição “Diseño Portugués. 

Un Compromisso com la Industria”, 

integrada na iniciativa “Perfil de 

Portugal”, em Madrid (organização icep).

Participa na exposição dos artistas 

apoiantes da candidatura de  

Jorge Sampaio à Presidência  

da República (snba).

Viagem à Alemanha: visita 

finalmente os edifícios da Bauhaus, 

em Dessau, e os Arquivos Bauhaus, 

em Berlim.

2001

Exposição “Daciano da Costa, Designer”, 

na Fundação Calouste Gulbenkian,  

em Lisboa.
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Maria Teresa Cottinelli 

Telmo e Daciano da Costa 

na Bauhaus
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Luiz Ralha pintor • 1960-1961

Rogério Ribeiro pintor • 1960-1961

Maria Albertina Rodrigues secretária • 1963-1974

Manuel Jorge Barbosa pintor • 1963-1974

Eduardo Afonso Dias designer • 1964-1970

João Ruella Ramos arquitecto • 1964-1966

João Segurado designer • 1964

José Brandão designer gráfico • 1964-1966

Cristina Reis pintora|designer • 1960-1966

José Santa Bárbara escultor|designer • 1964-1966

António Mano marceneiro|maquetista • 1965

Fernando Bagulho arquitecto • 1965-1969

Cristina Bagulho arquitecta • 1965-1969

Cristóvão Macara eng. técnico|designer • 1965-1974

Carlos Costa designer • 1966-1999

Gilberto Lopes decorador • 1966-1970

Jorge Vieira escultor • 1966-1969

José Alberto Bartissoll fotógrafo • 1966-1969

José Anahory designer • 1966

Tomaz de Figueiredo pintor • 1966-1967

Dário Romani decorador • 1968-1969

Fernando Carlos Pinto desenhador • 1968-1969

Maria da Graça Magalhães arquitecta • 1968-1969

Oterelo dos Santos desenhador • 1968-1974

Suzete dos Santos desenhadora • 1968-1969

John David Bear designer rca • 1969-1970

Jorge Cid designer • 1970-1981

Celso Rodrigues maquetista • 1970-1973

Pedro Graça arquitecto • 1970-1974

Aristides Reis desenhador • 1971-2001

Francisco Espinho arquitecto • 1971-1974

Guilhermina Campos decoradora • 1971-1979

José Barros Gomes arquitecto • 1971-1972

Francisco Beja Falcão arquitecto • 1971-1973

Manuel Pina designer • 1971-1972

Fernando Lemos Gomes designer • 1971-1975

Isabel Madeira secretária • 1972-1976

José Alves Pereira engenheiro|designer • 1973-1992

José Manuel Braga desenhador • 1973-1975, 1982-1983

Beatriz Alçada designer gráfica • 1973-1974

Vasco Lapa designer gráfico • 1973-1974

Carlos Simão desenhador • 1974-1976

João Pardal Monteiro arquitecto • 1974-1981

Pedro Aboim Inglez Cid arquitecto • 1974-1988

António Serrano arquitecto • 1979-1986

Mercedes Carrôlo secretária • 1981-1996

Edgar Mota designer • 1982-1986

Filipe Cardoso designer • 1982-2001

Catarina Monteiro da Costa arquitecta • 1984-1991

João Paulo Martins arquitecto • 1988-2001

José Sérgio Spencer arquitecto • 1988-1990, 2000-2001

Jorge Spencer arquitecto • 1988-2001

Richard Schligensiepen designer • 1989-1990

Carmen Daehnhardt arquitecta • 1989-2001

Luís Borges desenhador • 1989-1992

António Matos Veloso arquitecto • 1989-1992

Cristina Baptista secretária • 1989-1992

Teresa Monteiro da Costa arquitecta • 1989-1991

Ana Monteiro da Costa arquitecta • 1990-2001

Pedro Lagartinho arquitecto • 1996-1998

Francisco Agostinho arquitecto • 1999-2001

Mafalda Luz arquitecta-designer • 1999-2001

Rosa Moreira arquitecta-designer • 1999-2001

António Santos Gomes arquitecto • 2000-2001C
ol
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“A lógica da actividade 

projectual conduz a um 

trabalho de equipa na etapa 

final e integra um conjunto 

de contribuições e apoios, 

directos e indirectos, nas 

etapas iniciais. [...] É assim 

que se justifica a inclusão 

dos colaboradores nos 

projectos e obras realizados, 

que nalguns casos mais 

ilustres ultrapassaram já 

a disciplina dessa condição 

para se colocarem hoje acima 

do que então produziram 

nesta companhia. Será 

talvez isso – a formação de 

profissionais hoje afirmados 

e independentes – que, não 

figurando especificamente 

como ‘projectos e obras’, foi o 

que melhor se soube projectar 

e ‘construir’, foi seguramente o 

mais compensador.”

Daciano da Costa

in Curriculum Académico, 1985

Atelier Daciano da Costa (2001) 

Filipe Cardoso, Aristides dos Reis, Carmen 

Daehnhardt, Jorge Spencer, Mafalda Luz, 

Francisco Agostinho, Daciano da Costa, Sérgio 

Spencer, Ana Monteiro da Costa, João Paulo 

Martins, Rosa Moreira, António Santos Gomes
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almeida, Rogério Vieira de “Centro 

Cultural de Belém”, in Annette Becker, 

Ana Tostões e Wilfried Wang (org.) – 

Portugal. Arquitectura do Século xx. Lisboa/

Frankfurt: Portugal-Frankfurt 97, dam, 

1997a, pp. 300-301

almeida, Rogério Vieira de “De 1976 

ao Final de Século. Convergências, 

Divergências e Cruzamentos de Nível”, 

in Annette Becker, Ana Tostões e Wilfried 

Wang (org.) – Portugal. Arquitectura 

do Século xx. Lisboa/Frankfurt: 

Portugal-Frankfurt 97, dam, 1997b, 

pp. 72-84

Art Directors’ Index: Secção Portuguesa 89 

Mies: RotoVision sa, 1989

bang, Enzo “Atelier Daciano da Costa. 

Essentie & Raffinement”, Interieur & 

Design Guids. Primavera 1998, pp. 78-81

camacho, João “Daciano da Costa: 

Epifenómeno do Design”, Page. Jul.-Ago. 

1999, n.º 9, pp. 12-17

Catálogo da 1.ª Exposição de Design 
Português Lisboa: inii, 1971 

Catálogo da 2.ª Exposição de Design 
Português Lisboa: inii, 1973

Centro Cultural de Belém. Concurso para 
o Projecto Lisboa: Instituto Português 

do Património Cultural, 1989

chagas, Trindade “Teatro Villaret”, 

Binário. Mai. 1966, n.º 92, pp. 250-251

Colóquio/Revista de Artes e Letras 

Dez. 1969, n.º 56

constantino, João “O Concurso de 

Design ‘SPAL’”, Binário. Jan. 1971, n.º 148, 

pp. 63-64

costa, António de Oliveira “Teatro 

Villaret. Instalações Técnicas Especiais 

e Acústica”, Binário. Jun. 1966, n.º 93, 

pp. 320-324

costa, Daciano da “Integração do Artista 

Plástico na Sociedade”, esbal 63. Mar. 

1963, n.º 1, pp. 11-12

costa, Daciano da “Teatro Villaret. 

Projecto da Decoração”, Binário. Jun. 1966, 

n.º 93, pp. 314-319

costa, Daciano da “A Integração 

do Designer no Mundo Empresarial”, 

in aa.vv., Design em Aberto. Uma 

Antologia. Lisboa/Porto: Centro 

Português de Design/Porto Editora, 

1993, pp. 75-81

costa, Daciano da Croquis de Viagem. 

Lisboa: Livros Horizonte, 1994

costa, Daciano da Design e Mal-estar. 

Lisboa/Porto: Centro Português de 

Design/Porto Editora, 1998

“Daciano da Costa. 30 Anos de 
Design” mid/Movimento Internacional de 

Design (suplemento do jornal Público, 

n.º 1708, 9 Nov. 1994), pp. 21-25

Design & Circunstância Lisboa: 

Associação Portuguesa de Designers, 

1982

“Design & Circunstância” Arquitectura. 

Jul.-Ago. 1983, n.º 150, pp. 22-31.

Design Portugais en  
Mouvement/Portugees Design in  
Beweging [Interieur 96, Kortrijk].  

Lisboa: icep, 1996

“Design Português. Um Outro Olhar” 

O Tempo do Design. Cadernos de Design. 

Anuário 2000. Ano viii, n.º 21-22, 2000, 

pp. 72-79

Diseño Portugués. Un Compromisso com 
la Industria [Perfil de Portugal, Madrid]. 

Lisboa: icep, 2000

Disseny Portuguès en Moviment/El  
Diseño Portugués en Movimiento 

[Primavera del Disseny, Barcelona] 

Lisboa: icep, 1995

“Dois Projectos de Oscar Niemeyer 
para Portugal” Binário. Mai. 1976, 

n.º 208, pp. 148-152

duarte, Carlos “O Lugar do Design”, 

Expo aica snba 1972. Lisboa: Secção 

Portuguesa da Associação  

Internacional dos Críticos de Arte, 

1972, pp. 39-43

“Entrevista com Daciano da Costa” 

Arquitectura. Abr. 1974, n.º 129, pp. 4-11 

European Community Design Prize 1990 

Barcelona: Barcelona Design Center, 

1990

Experimentables o Experimentales?  

Lisboa: icep, 1999

Exposição Henriquina Lisboa: Comissão 

Executiva das Comemorações do 

V Centenário da Morte do Infante 

D. Henrique, 1960

fior, Robin “Experimenta!”, Arte Ibérica. 

Abr. 1999, n.º 23, pp. 64-65

gomes, António Luís Centro Cultural de 

Belém: O Sítio – a Obra. Lisboa: CCB, 1993

gonçalves, Rui Mário; dias, Francisco 
da Silva 10 Anos de Artes Plásticas 

e Arquitectura em Portugal. 1974-1984. 

Lisboa: Caminho, 1985

gregotti, Vittorio “Il Grande Teatro del 

Centro Culturale di Belém”, Casabella. 

Mar. 1994, n.º 610, pp. 2-11

gregotti Associati; salgado, Manuel 
“Centro Culturale di Belém, Lisbona”, 

Domus. Mai. 1992, n.º 738, pp. 27-37

henriques, Lagoa “Daciano da Costa”, 

in Daciano da Costa – Croquis de Viagem. 

Lisboa: Livros Horizonte, 1994, 

pp. 10-11

“Hotel Altis” Binário. Fev. 1975, n.º 197, 

pp. 70-77

“Hotel Alvor-Praia” Arquitectura. 

Nov.-Dez. 1967, n.º 100, pp. 247-255

“Um Hotel em Lisboa” Binário. 

Dez. 1973, n.º 183, pp. 519-525

J. L. [João Leal] “Teatro Villaret. Lisboa”, 

Arquitectura. Jan.-Fev. 1965, n.º 86, 

pp. 35-37, xxx

ladeiro, Lamartine (dir.) Design 

Lisboa 94. Milão/Lisboa: Electa/Grupo 

Dimensão, 1994

leal, João “Concurso SPAL”, 

Arquitectura. Mar.-Abr. 1970, n.º 114, 

pp. 48-49

leal, M. João “Banco do Alentejo. 

Avenida da República, Lisboa”, 

Arquitectura. Jul.-Ago. 1967a, n.º 98, 

capa, pp. 164-166

leal, M. João “Exposição de Móveis 
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