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ACTIVIDADE FORMATIVA 2 

 
ORIENTAÇÕES DE RESPOSTA 

 
 
Caros Estudantes 
 
A actividade formativa solicitada tem como objectivo aplicar os 
conhecimentos com base no estudo já realizado até ao momento. 
 
 
Para confrontarem com as vossas respostas à Actividade Formativa 2, aqui vos 
deixo algumas orientações: 
 
 
 
 
QUESTÕES: 

 

 1. Objectivo: Caracterizar a arquitectura neoclássica em Lisboa e  no 

Porto. 

 

Partindo de dois exemplos significativos, o estudante deverá traçar em termos 

genéricos as linhas da arquitectura neoclássica. 

O neoclassicismo, tinha nascido em Roma uma intenção erudita,por parte de 

estudiosos da antiguidade clássica, impulsionados pela descoberta dos 

vestígios arqueológicos de Herculano e Pompeia. 

Em Portugal, o eco da nova estética chegará com a actividade de dois 

importantes arquitectos: José da Costa e Silva (1747-1819) e Francesco 

Fabri. 

Três obras significativas marcam a ruptura neoclássica na arquitectura: O 

Hospital de S. António no Porto, enunciando um erudito domínio dos 

princípios compositivos da arquitectura clássica., expressa numa estética 

geométrica de disciplina formal e contenção decorativa. O Palácio da Ajuda 

representa em termos urbanísticos para Lisboa um ponto de destaque O 

Teatro de S. Carlos surge com uma implantação discreta e horizontal, 

estando igualmente presentes os 7elementos característicos de uma 

gramática clássica. 
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2. Objectivo: Reconhecer uma estética pré-romântica na Pintura 

 

O estudante começaria por identificar os dois principais pintores em 

enunciaram em Portugal uma profunda mudança cultural: Vieira Portuense ( 

1765-1805) e Domingos António Sequeira  

Vieira Portuense teve uma aprendizagem essencialmente académica. Uma das 

suas obras mais significativas é D. Filipa de Vilhena armando seus filhos 

Cavaleiros , inserida na linha da pintura histórica portuguesa, invoca uma 

multiplicidade de pontos de vista e dinâmica de olhares. Sequeira de espírito 

inquieto, foi marcado por uma vivência pessoal atribulada. Retrata o Conde 

Farrobo uma obra com laivos pré-românticos. 

 

3. Objectivo: Definir esteticamente a importância de José Malhoa e 

Columbano Bordalo Pinheiro. 

 

O estudante terá de contextualizar estes dois nomes da pintura portuguesa de 

oitocentos: os valores da escola de Barbizon ( ciclo longo de evolução 

pictórica). 

Malhoa é um pintor naturalista. Soube captar as tarefas e vivências de um 

campesinato ancestral. A sua pintura teve uma enorme importância 

sociológica e ideológica. Narrou a história dos estratos populacionais. 

Columbano teve uma importância diversa. Foi membro ilustre do Grupo do 

Leão . Este pintor não comungou do amor pela natureza e da pintura ar livre, 

própria da estética  naturalista. Foi  essencialmente  um retratista. 

 

4. Objectivo: Identificar valores plásticos da escultura monumental 

romântica. 

 

O estudante deverá contextualizar os valores de uma estética romântica 

patente da escultura monumental. 

Referir os programas de comemoração nacionalista, culto intenso pela 

História. Camões surge com uma postura solitária, protegendo a cidade. 
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5. Objectivo: 

Avaliar as consequências da Exposição do Mundo Português nas artes 

plásticas da época.  

 

O estudante teria que referir os seguintes tópicos: 

 

- A acção de António Ferro e política do S.P.N 

- A ideia da Exposição do Mundo Português: intenções comemorativas 

- A reacção à Exposição 

- O Estado Novo e a ideia do Modernismo 

- A década de 40 desenha um novo panorama para a arquitectura e pintura 

portuguesa: referir obras e autores. ( Verpp.127 a 134 do manual). 

 

 

 


