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O MOVIMENTO MODERNO NA ARQUITETURA EM PORTUGAL
A Arquitetura Moderna marca um novo modo de pensar e fazer arquitetura
que se desenvolveu sobretudo a partir de 1920, e em Portugal depois de 1925,
um pouco por toda a parte.

Sabe-se que, tal como a arte moderna, a Arquitetura não é um movimento
unitário e que desde o início do século XX muitos movimentos exprimiram
ideias bem diferentes, caracterizando-se o Movimento Moderno, nos seus
princípios, por ser aberto à expressão de uma grande variedade de modos de
pensar, quer no plano internacional como ao nível de cada país.

Remete-nos assim para uma diversidade de perspetivas que desde logo
devem ser entendidas a partir dos seus múltiplos princípios, sejam eles
ideológicos, sociais, filosóficos, tecnológicos ou estéticos, sendo nesta
multiplicidade que, desde logo, se situam as grandes diferenças entre os dois
períodos do moderno vividos, separados de forma clara pela guerra de 1939-
1945, na qual, embora Portugal não tenha estado envolvido, se fizeram sentir
as consequências. Por isso, não falamos, de facto, das mesmas coisas
sempre que nos referimos a moderno, com diferenças acentuadas por
cronologias diversas.

Existe, portanto, uma linha de experimentação moderna que marca o período
entre 1925-1935, marcado pelo I Salão dos Independentes, com obras de
formulação muito díspar, alternando entre linguagens mais tradicionais e
mais modernas. Seria na década de 30, com a estruturação do regime
salazarista, que surgia um novo investimento em obras públicas, como forma
de responder à crise, que dava cada vez maior importância ao papel do
arquitecto, ainda que grande parte desse investimento tenha sido para a
realização de obras comemorativas, como a Exposição do Mundo Português
(1940), manifestando-se numa arquitetura de cariz sobretudo
propagandístico, com o objetivo de exaltar os valores do regime, de base
sobretudo estética. Este primeiro período modernista, vivido nas décadas de
1930 e 1940, foi, desta forma, claramente dominado por uma geração ainda
nascida nos últimos anos do século XIX, sendo as principais obras desta fase
de Jorge Segurado, Cassiano Branco, Cristino da Silva e Carlos Ramos, entre
outros. 
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Contudo, é com o final da guerra, que o discurso político se altera e com ela
também a visão da arquitetura, marcando um segundo período, muito
distinto, vivido a partir de meados da década de 1940, começando a notar-se
significativas diferenças nas orientações seguidas por muitos dos arquitetos
modernos, colocando em causa algumas das ideias anteriores. Destaca-se
nesta fase o I Congresso Nacional de Arquitetura, organizado pelo Sindicato
Nacional dos Arquitetos, na Sociedade Nacional de Belas Artes, entre 28 de
maio e 4 de junho de 1948, onde se discutiram temas como «A arquitetura no
plano nacional» e «O problema português da habitação». Neste Congresso
uma nova geração, culturalmente consciente e socialmente comprometida,
ganhava voz e o modernismo ganhava espaço numa “vitória incontestável

da classe, na medida em que, pela primeira vez, os arquitetos se

reúnem para discutir livremente ideias e afirmar convictamente a

necessidade de fazer Arquitetura moderna no quadro de uma nova

consciência profissional” (Ana Tostões, in A Arquitetura e a vida:

Francisco Keil do Amaral, o arquitecto e o pedagogo, o cidadão e o

homem, 2012), exercendo, os debates e as resoluções do Congresso, uma
influência profunda na produção arquitetónica das décadas seguintes,
representando um corte e contestação à arquitetura de carácter
tradicionalista fomentada pelo Estado Novo.

Resultado do pensamento arquitetónico explorado no Congresso de 1948 é o
Inquérito à Arquitetura Popular (1961) que permitiu, mais do que percecionar
a relação entre funcionalidade e a Arquitetura, desmontar a pretensa ligação
nacionalista, sempre procurada pela propaganda do Estado Novo, entre a
cultura e a arquitetura popular, mostrando uma realidade bem diferente
daquela anteriormente estilizada e a permanente capacidade do homem
para reinventar as respostas necessárias à sua realidade.

Assim, as obras feitas nesse período vão ao encontro de um outro conceito
de moderno, aberto a várias influências e linhas de atuação, partindo do
conhecimento daquilo que se fazia um pouco por todo o mundo. Com o
falecimento de muitos arquitetos da anterior geração ou com o seu
desaparecimento dos holofotes nacionais, uma nova geração de arquitetos,
já nascidos na década de 1920, ganhou espaço, como Manuel Taínha, Nuno
Teotónio Pereira, Maurício de Vasconcelos, Silva Dias, e tantos outros,
usufruindo do já distinto ambiente profissional e cultural que se fazia sentir. 
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Portugal abria-se assim ao que se fazia na Europa, através de vários
contactos institucionais e pessoais, começando os arquitetos portugueses a
surgir em publicações internacionais, permitindo consequentemente a estes o
acesso a informação das várias tendências e questões que se colocavam um
pouco por toda a parte, num ambiente que se sentia em todas as
manifestações artísticas, em que a Fundação Calouste Gulbenkian irá
desempenhar, a partir de 1956, um papel fundamental.

Debatia-se, portanto, já um novo conceito de moderno, muito atento à
dimensão social das obras, e também aos problemas urbanos, que, através
de planos de expansão urbana, irá permitir ensaiar um desenho da cidade e
da arquitetura com uma dimensão e princípios até então não experienciados.
Projetam-se assim, neste contexto, novos conjuntos e bairros, muitos
destinados à habitação social, onde se ensaiaram pela primeira vez novas
tipologias de habitação coletiva, como manifestações de uma preocupação
social que explora uma nova complexidade e diversidade dos programas e
um outro relacionamento entre o construído e o espaço urbano, acreditando
no poder da arquitetura enquanto transformadora do quadro de vida do
quotidiano contemporâneo. Cabe destacar o papel das revistas de
Arquitetura neste período, que se assumem fundamentais para a análise
crítica e a divulgação de novas ideias, e para a informação sobre as mais
importantes tendências do que se passava no estrangeiro, manifestando-se
muita da experimentação no uso de novas linguagens.

Dito isto, podemos dizer que o movimento moderno em Portugal foi pouco
consistente, do ponto de vista teórico, no período entre o seu irromper e o
final da Segunda Guerra Mundial, sendo que depois, quando finalmente as
condições para a sua implementação pareciam estar reunidas, se deu a sua
revisão/superação por iniciativa dos seus próprios mestres.

“A arquitetura moderna assume-se, então, como uma contestação ao regime, ao

estado das coisas, a um regionalismo fascizante, numa tomada de consciência

colectiva da necessidade de produzir obras verdadeiras e atuais, sem no

entanto para alguns se perder o vetor da tradição e das raízes da arquitetura

popular portuguesa, objeto de reflexão na obra teórica de alguns arquitectos” 

 

- Ana Tostões, in Os Verdes Anos na Arquitetura Portuguesa dos Anos 50 (1997).
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A Casa Assente em Pilotis

A situação da arquitetura portuguesa desenvolve-se num contexto particular
em relação ao quadro europeu, que, por razões muito próprias, associadas à
força da tradição, à cultura do espaço, à disponibilidade de materiais, ao
desenvolvimento tecnológico e à capacidade criativa, marcadamente
tradicionalista e integradora, tenderá a assimilar as grandes correntes
modernas num contexto anterior, já dominado, demonstrando cada vez mais o
poder de adaptação da nossa arquitetura, na qual os modelos importados
depressa foram recriados e adaptados, dando à arquitetura portuguesa um
lugar muito particular.

De um modo geral, a arquitetura portuguesa dos anos 50 aparenta
caracterizar-se pela heterogeneidade das referências e dos modelos utilizados,
embora em termos ideológicos se revelem conceitos gerais aparentemente
assumidos em coletivo que respeitam à «questão da habitação» e do
«problema da cidade», os grandes temas de discussão do decénio. É
precisamente em torno destes temas que aparecem os do urbanismo
moderno, dominando o campo de atuação dos profissionais mais qualificados,
que determina a adoção de novas técnicas, materiais e linguagens, sobretudo
com base na ideia da salubridade, da busca de um ambiente verde e da
necessidade de organizar a vida em contacto com a natureza.

Definem-se, assim, 5 aspetos que contribuem para o entendimento e
identificação de uma Nova Arquitetura, definidos por Le Corbusier na década
de 1920:
    

Uma ideia algo revolucionária muito explorada, sobretudo em termos urbanos,
que, através da casa elevada em pilotis (pilares), permite a libertação do
espaço térreo para jardim, ou, quando adaptada segundo as influências da
moderna arquitetura latino-americana, ao conceito de plataformas
escultóricas, no domínio da habitação coletiva e dos equipamentos, com o
propósito de soltar o edifício do solo.

Como identificar a Arquitetura Modernista do Pós-Guerra?
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A Planta Livre

O Alçado Livre

A Janela em Faixa Horizontal

A planta livre resulta da separação estrutural entre a laje e o suporte,
tornando-se um processo de projetação e de conceção do espaço de
amplitude universal, aplicando as potencialidades do betão armado, sendo a
partir daí possível articular tudo espacialmente. É num novo conceito de
flexibilidade do espaço que banalizará a partir dos anos 50, as paredes
amovíveis que invadirão os espaços indiferenciados dos grandes blocos de
serviços e escritórios, num carácter vincadamente funcionalista.
   

O alçado livre é o resultado de uma planta racionalmente concebida,
devendo a casa responder a funções concretas que não se compadecem
com esquemas de composição.
 

Com a separação da estrutura e das paredes exteriores é possível rasgar
grandes aberturas, fenestrações totais que permitem a desejada relação
estreita entre o construído e a Natureza, o interior e o exterior, aparecendo
assim privilegiada a noção de janela em comprimento, oposta às tradicionais
aberturas em altura, que comprometiam de modo mais intimista a
iluminação, permitindo a janela em faixa horizontal uma luz mais homogénea
em todo o espaço. 

São muito utilizadas nos grandes equipamentos e locais de trabalho pela
luminosidade que estes necessitam, utilizando-se em vários casos palas
sombreadoras ou recuando-se o pano da fachada de forma a criar uma
varanda como elemento sombreador de transição. As soluções adotadas no
domínio da iluminação dos edifícios revelam a assimilação das modernas
propostas da arquitetura brasileira, que marca profundamente a portuguesa,
mostrando-se o modo como são encaradas as fenestrações de uma
riquíssima exploração formal de adaptação à realidade portuguesa, com a
aplicação de diversas soluções, que vão desde as varandas recuadas, aos
brise-soleil, às palas e às grelhagens cerâmicas ou de cimento (Cobogo),
determinantes na leitura plástica destas peças modernas.
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A Cobertura em Terraço
A cobertura em terraço é certamente o elemento com consequências
morfológicas mais determinantes na medida em que as tradicionais
coberturas de águas inclinadas, cobertas de telha, pareciam a solução mais
funcional e racional de escoamento, a função primordial da cobertura
enquanto elemento de proteção. A cobertura em terraço justifica-se, então,
«funcionalmente» como mais um espaço, de prolongamento exterior da
habitação, passando o terraço a ser utilizável como zona de permanência,
podendo incluir jardins, equipamentos, ou ser apenas um solário.

Além destes aspetos, outros podem ser apontados como forma de
reconhecer a arquitetura modernista na região do Algarve, tais como a
presença de formas retangulares, cilíndricas e cúbicas; o uso generalizado do
betão/cimento, ferro e vidro; a cobertura plana; o uso de azulejos coloridos e
geométricos e de fachadas de tons neutros; a presença de plantas muitas
vezes integradas na estrutura da construção; e o uso de blocos / grelhagens
cerâmicas ou de cimento (também chamados de Cobogo no Brasil) e formas
geométricas para proteger do sol e aumentar a sombra. Também as janelas
são uma boa forma de identificar e distinguir este Modernismo do Sul, por ser
uma arquitetura simplificada com grandes aberturas em banda e janelas de
grandes dimensões.

O que é um cobogo?

O Cobogo foi inventado no Recife (Brasil), por três engenheiros
brasileiros para melhorar o conforto das novas construções. O
seu nome vem da combinação da primeira sílaba dos seus
apelidos: Amadeu Oliveira COimbra, Ernest August BOeckmann
e Antônio de GOes. É um elemento da arquitetura modernista
brasileira que, maioritariamente feito de cimento e tijolo, foi
muito popular nas construções de 1950 e 1960. Utilizado para
proteger do forte sol tropical, da luz profunda e para trazer ar
fresco para o interior, era também usado por questões
estéticas e para dar alguma privacidade. Também chamado de
“breeze block” ou “screen block”.
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É no pós-guerra, como refere Ricardo Agarez em Algarve Building:

Modernism, Regionalism and Architecture in the South of Portugal 1925-

1965 (2016), que se dá o renascimento modernista de uma cidade como Faro,
resultando num tecido edificado que se pode considerar hoje um exemplo
admirável de modernismo regional, tendo isso sido possível graças a uma
conjugação particular de circunstâncias políticas, económicas e sociais, ainda
que quem tenha desenhado a face deste renascimento tenha sido, em muito
significativa medida, o arquiteto Manuel Gomes da Costa.

Foi o espaço do Café Aliança o «pai» deste movimento moderno do Sul, onde
arquitetos e outras personalidades se encontravam e discutiam o sistema
político utilizando a arquitetura como ferramenta de contestação,
apresentando-se o movimento modernista do Sul como uma forma artística e
política de contestar Salazar e a sua arquitetura tradicional portuguesa.

Faro destaca-se assim como cidade modernista no Sul da Europa, contando
com cerca de 500 edifícios, num modernismo algo singular por ser
fortemente adaptado ao clima do Algarve: cobertura plana devido à chuva
fraca, blocos/grelhagens cerâmicas ou de cimento para proteger do sol e da
luz, azulejos coloridos e influência da arquitetura modernista latino-
americana. E o sucesso deste movimento na cidade deve-se, entre outros, ao
posicionamento das autoridades locais que de forma pontual não se
opuseram

A ARQUITETURA MODERNA EM FARO
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O que é um azulejo?

Azulejo é uma forma de cerâmica vidrada pintada, inerente à
Arquitetura Portuguesa. Usado tanto no interior como no
exterior tem funções ornamentais, sendo a expressão
portuguesa mais característica para embelezar e dar valor aos
edifícios. Foram sempre utilizados na construção portuguesa,
sendo os tradicionais azuis e brancos e com representações
figurativas, e os modernistas muito mais abstratos, leves e
minimalistas, representando muitas vezes apenas formas
geométricas coloridas.



Conjunto urbano entre o Mercado Municipal e a Escola Secundária João de
Deus

Localização: R. General Humberto Delgado; Praceta Engenheiro Duarte Pacheco; Praceta
Coronel Pires Viegas

Classificado como Conjunto de Interesse Municipal desde agosto de 2020, o
conjunto urbano entre o Mercado Municipal e a Escola Secundária João de
Deus, constituído pelas Ruas General Humberto Delgado e Engenheiro Duarte
Pacheco e pela Praceta Coronel Pires Viegas, tem uma implantação central
na cidade, com edifícios e eixos viários que, na sua maioria, correspondem a
projetos desenvolvidos nas décadas de 40 e 50 do século XX, e decorrentes
das orientações ou articulados com o Ante Plano de Urbanização de Faro do
arquiteto João Aguiar – de 1945 (com alterações em 1947 e revisão em 1963).

Situado na área urbanizada de São Luís, formando o eixo de ligação entre a
Escola Secundária João de Deus, o antigo Liceu de Faro, e o Mercado
Municipal, este conjunto urbano é maioritariamente composto por lotes para
edificação de caracter privado destinados, em grande parte, a uma classe
média-alta que crescia amplamente na cidade e prentendia ocupá-los com
moradias unifamiliares e plurifamiliares, expressivas de várias correntes
arquitetónicas, quer influenciadas por uma arquitetura inserida no contexto
de reafirmação do regime político da época – Estado Novo e o formulário da
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opuseram ao modernismo, como defende Ricardo Agarez em Algarve

Building, querendo-o sóbrio, simples e funcional, através de variadas
encomendas, a par do papel importantíssimo dos emigrantes, que partiram
para a América Latina e regressaram a Faro com o desejo de expressar o
seu sucesso através do modernismo avant-garde.

Fruto de um trabalho comunitário, entre os vários agentes, a adesão ao
modernismo em Faro veio atestar que é com a comunidade, não contra ela,
que se faz boa arquitetura-de-todos-os-dias, e que é esta a arquitetura que
mais importa na qualidade do ambiente construído que nos rodeia.

O Eixo Modernista de Faro



Casa Portuguesa” de Raul Lino –, quer por uma arquitetura do Movimento
Moderno, patente em obras dos arquitetos Jorge Ribeiro de Oliveira e Manuel
Gomes da Costa.

Consciente do significado cultural que este conjunto detém, o Município de
Faro, no âmbito da Lei de Bases do Património Cultural (Lei nº107/2001),
procedeu à sua classificação como Conjunto de Interesse Municipal,
fundamentando-a no seu valor estético, técnico e material intrínseco, na
conceção arquitetónica, urbanística e paisagística, e na memória coletiva que
representa, bem como nas circunstâncias suscetíveis de potenciarem
diminuição ou perda da sua perenidade ou integridade.

Embora hoje se trate de uma zona algo descaracterizada na sua envolvente,
pela construção posterior de prédios em altura, conserva ainda uma
homogeneidade formal relevante, com bons exemplos de arquitetura do
modernismo experimental e da arquitetura tradicionalista do Estado Novo,
convivendo neste espaço edifícios com elementos estruturais, materiais e
pormenores tradicionalistas e outros de fachadas modernas, varandas de
caixa, linhas retas e palas de betão armado.

Membro Honorário da Ordem dos Arquitetos, iniciou o seu percurso
académico na Escola de Belas Artes de Lisboa, mas rapidamente se
transferiria para o Porto, onde se formaria em Arquitetura. Aluno de Carlos
Ramos e colega do conhecido arquiteto Fernando Távora, travou ainda
conhecimento 9

O principal arquiteto: Manuel Gomes da Costa
Vila Real de Santo António, 1921 - Faro, 2016

Manuel Gomes da Costa foi uma figura incontornável
da arquitetura contemporânea no Algarve, como um
dos arquitetos mais influentes da sua geração e
introdutor da arquitetura moderna na região, onde
“entre 1950 e 2002, desenhou e construiu cerca

de quatrocentos edifícios” – Ricardo Agarez, in
Manuel Gomes da Costa (1921-2016): o motor da

arquitectura moderna algarvia (2016).



conhecimento com duas outras grandes figuras do modernismo algarvio,
Manuel Maria Laginha e António Vicente de Castro. Com estes seus dois
conterrâneos tinha em comum um grande interesse pela arquitetura
internacional, sendo que comprava habitualmente revistas francesas e
italianas, onde tanto aprendeu sobre grandes mestres da arquitetura
europeia como Le Courbusier, Walter Gropius, Giuseppe Terragni e Jaap
Bakema, começando também nessa altura a interessar-se pela arquitetura
brasileira de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e Affonso Eduardo Reidy, os quais
tanto inspiraram as suas obras.

Gomes da Costa ganhou alguma fama como arquiteto logo nos primeiros
anos da sua carreira, sendo uma das principais figuras na procura de uma
arquitetura moderna e algarvia, antes da construção massificada que se
seguiu à abertura do aeroporto internacional de Faro (1965). Comprometido
com a missão de construir casas de forma racional no sentido de manter o
equilíbrio da sociedade e de equipá-la para o futuro com meios técnicos e
linguísticos da sua época, tendo um dos desenhos das suas primeiras casas
em Faro (1950-1952) sido exaltado como um «milagre» pela cultura
arquitetónica. Contudo, manteve-se afastado dos grandes centros nacionais
e cultivou uma rede de conhecimentos profissionais e pessoais na região do
Algarve, onde se viria a estabelecer em 1953 com uma linguagem formal
repleta de novos valores linguísticos, adquirindo um grande número de
encomendas na região, sobretudo em Faro, onde tinha a sua casa-atelier e
trabalhava sozinho, na Rua Reitor Teixeira Guedes,  para uma lista de
clientes que incluía grandes entidades e figuras, como altos funcionários do
governo, grandes promotores imobiliários, e o Bispado de Faro, que queria
ver o seu contexto modernizado. 

Na sua vasta obra e ação soube assimilar a consciência de uma
responsabilidade social no quadro de uma produção arquitetónica que tem
de estar ao alcance do maior número, adaptada ao lugar e ao clima, tendo a
influência dos autores brasileiros, mesmo quando em colaboração com
outros arquitetos, ficado marcada em variados projetos para centros de
assistência social polivalente, estruturas de educação e apoio à maternidade,
infância e família com que as instâncias regionais e locais, públicas e
privadas, procuraram mitigar carências sociais profundas nos concelhos
algarvios. Essa experiência ajudou a dar a conhecer o grupo na região e
serviu 10



serviu para estabelecer o princípio de que a arquitetura modernista teria de
encontrar um compromisso com as práticas construtivas tradicionais locais e
de se adaptar parcialmente a elas, de forma a ser bem aceite. Foi nesse
sentido que os seus edifícios foram desenhados de modo a combinar
elementos «típicos» do Algarve, como a construção em muros de pedra solta,
a utilização de rendilhado de madeira («reixas») e a instalação de coberturas
planas ou de telhados de águas simples, com uma linguagem modernista
internacional, numa síntese pragmática simultaneamente expressiva de uma
urgência de modernização e de perceção realista das particularidades do
contexto, conseguindo uma maior integração nas comunidades em que se
inseriam, sem perder as linhas modernistas que caracterizam o seu trabalho.

Manuel Gomes da Costa foi um dos mais influentes arquitetos no Algarve,
sobretudo no Sotavento (Vila Real de Santo António, Tavira, Olhão e Faro),
sendo apontado como o maior representante da geração Moderna na região,
que, por demasiado tempo, se manteve fechada, cristalizada em dogmas
tradicionalistas ou na produção burguesa desenraizada cada vez mais
florescente. Destaca-se “a sua extraordinária destreza, a sensibilidade

plástica e o vocabulário distinto que usava no desenho de fachadas”
(Ricardo Agarez, in Manuel Gomes da Costa (1921-2016): o motor da

arquitectura moderna algarvia, 2016), criando um estilo próprio, que «fez
escola» ao ser posteriormente adotado de forma alargada por desenhadores
técnicos, engenheiros e construtores civis na região, tendo o seu estilo sido
igualmente bem recebido pela população que encontrou na sua obra uma
solução arquitetónica mais contemporânea e cosmopolita, criando assim
uma versão regional do modernismo especialmente nas últimas décadas do
Estado Novo. A cidade de Faro foi o principal exemplo da aplicação deste
modernismo regional, sobretudo na fase de renovação urbana após o final
da Segunda Guerra Mundial.

Com um estilo facilmente reconhecível, foi responsável por diversos edifícios
habitacionais multifamiliares, de dimensões várias, construídos em bloco na
cidade de Faro e na Ilha de Faro, e outros de cariz público como a obra do
Colégio de Nossa Senhora do Alto (1960-1965). Contudo, pese embora a
reconhecida influência de Gomes da Costa, não se verificou no passado
recente um esforço concertado para proteger os seus edifícios, demolidos ou
alvo de grandes obras de modificação, que deturparam totalmente a
estrutura modernista origin 11



Ampliação do Colégio de Nossa Senhora do Alto 
Década de 60, Manuel Gomes da Costa

Edifício Tridente – Av. 5 de outubro 19
Construído em 1979, Manuel Gomes da Costa

Casas da Ilha de Faro

Hotel The Modernist – R. D. Francisco Gomes 27
Construído c. 1974.

Edifício do Café Chelsea – R. 1º de dezembro 5
Construído em 1974, Manuel Gomes da Costa

Edifícios na Rua Castilho 4-8
Década de 70, Manuel Gomes da Costa

Edifício Nogueira (Loja Mango) – R. de Santo António 68
Construído em 1966, Manuel Gomes da Costa

Edifício Sol – Rua de Portugal 
Construído em 1965, Manuel Gomes da Costa

Quarteirão Branco – Av. 5 de outubro
Construído em 1987, Manuel Gomes da Costa

Edifício Av. 5 de outubro 46
Construído na década de 70

Casa Afonso – R. Reitor Teixeira Guedes 65
Construído em 1960, Manuel Gomes da Costa

Casa Gago – R. General Humberto Delgado 17
Construída em 1955, Manuel Gomes da Costa

Área Residencial Modernista – R. dos Bombeiros Portugueses,
R. Emiliano Costa, R. Ataíde de Oliveira, R. Jerónimo Osório, R.
José Joaquim de Moura
Construídos na década de 50. Vários arquitectos incluindo Manuel
Gomes da Costa e Jorge de Oliveira.
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estrutura modernista original, revelando uma total inconsciência da
importância deste património.



Casa-Escritório de Manuel Gomes da Costa – R. Reitor Teixeira
Guedes 42
Construída em 1966

Casa Santa Zita – Praceta Eng. Duarte Pacheco
1957

Casa dos Magistrados – Praceta Eng. Duarte Pacheco
1960

Edifícios na Rua de Berlim 5-63
Construídos em 1959-1969, Manuel Gomes da Costa

Edifícios na Av. 5 de outubro  
A avenida mais Sul-americana de Faro. Construídos por Manuel Gomes da
Costa e Jorge de Oliveira nas décadas de 50 e 60.

Edifício R. Miguel Bombarda 27
Década de 60

Edifício R. Conselheiro Bivar 67
Década de 60, Manuel Gomes da Costa

Edifício Banco do Algarve – R. Ivens 3/R. Dom Francisco Gomes
Década de 50, Fernando Silva

Edifício Novo Banco – R. Ivens 12/R. Dom Francisco Gomes

Edifício R. General Teófilo da Trindade 17
Década de 60

Edifício R. José Joaquim de Moura 2A
Década de 60, Manuel Gomes da Costa

Edifício R. José Joaquim de Moura 28
Década de 60, Manuel Gomes da Costa

Edifício R. João de Deus 22
1974, Manuel Gomes da Costa

Edifício R. Frei Lourenço de Santa Maria 2
Década de 70, Manuel Gomes da Costa

Centro de Artes Performativas do Algarve
Eng. Bento Louro
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