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Arquitetura romântica

• Inspirou-se em diferentes estilos 
históricos, o que motivou a sucessão dos 
revivalismos. 

• Numa primeira fase (ainda no séc. XVIII), 
os arquitetos românticos inspiraram-se na 
arquitetura medieval e, posteriormente, 
recorreram a todos os estilos 
arquitetónicos desde o renascentista ao 
neoclássico.

• Expandiu-se um pouco por toda a Europa 

até finais do século XIX.



• Impulsionada pelos valores do Sentimento;

• Visava a beleza como algo de divino, revelado 
apenas pela emoção e pela sensibilidade de cada um;

• Rejeitou as regras da arquitetura neoclássica e os 
princípios da ordem, da proporção, da simetria e da 
harmonia que a caraterizaram;

• Preferiu a irregularidade espacial e volumétrica dos 
edifícios, o sentido orgânico das formas, os efeitos de 
luz, o movimento dos planos, o pitoresco da 
decoração… em resumo, caraterísticas que 
estimulassem a imaginação e os sentidos;

• Deveria provocar sensações e transmitir ideias.

Arquitetura romântica – princípios gerais



A irregularidade espacial e volumétrica

Anthony Salvin, a mansão Harlaxton Manor, Inglaterra (1831-37)



Principais tendências

• Revivalismo:

- Movimento artístico que reproduz técnicas e 

cânones estéticos do passado (historicismo).

- Explica-se pelo contexto político-cultural em 

que se vivia: o interesse pela História e pelas 

suas descobertas; o nacionalismo político e a 

valorização das tradições; a exaltação do 

instinto e do misticismo; as desilusões 

provocadas pelo liberalismo e pela 

industrialização e o desejo de fuga ao 

presente.



Fontes de inspiração dos principais revivalismos históricos

NEOGÓTICO – inspiração na Idade Média e no 
formulário gótico;

NEOROMÂNICO – inspiração no formulário 
medieval bizantino e românico;

NEOÁRABE – inspiração no formulário da arte 
islâmica e ligação entre historicismo e exotismo;

NEOMANUELINO – situação especial do caso 
português, inspirado no formulário medievo-
renascentista da arte manuelina.



Revivalismo: Neomanuelino

Estação do Rossio, Lisboa (1890) projeto do Arq. José Luís Monteiro



Revivalismo: Neomanuelino

Luigi Manini, 
Palácio-Hotel do Buçaco, 

1888-1907 



Revivalismo:Neogótico

Georg von Dollmann, Castelo de Neuschwanstein, Baviera, Alemanha, 1870



Charles Barry e August Pugin, Palácio do Parlamento, Londres

Revivalismo:Neogótico



• Ecletismo:
- Tendência ou corrente artística que reflete e 
integra influências provenientes de várias 
épocas e estilos.

Principais tendências

Charles Garnier,

Ópera de Paris
(1862) mistura 

caraterísticas 

neoclássicas e 

neobarrocas, entre 

outras.



• Exotismo:
- Gosto pelo que é
estranho (diferente ou 
estrangeiro) à cultura 
ocidental e que excita 
a imaginação e os 
sentidos pelo 
mistério, pela 
novidade, pelo 
pitoresco.

- Justifica-se pelo 
espírito romântico, 
irrequieto, insatisfeito 
e sonhador do 
Homem que 
desenvolveu o gosto 
pelas viagens.

Principais tendências

John Nash, Pavilhão Real de Brighton,1815

Exotismo: Indo-muçulmano



Palácio da Pena, expoente do Romantismo em Portugal

• Edificado por 
iniciativa do rei 
D. Fernando II.

• Projetado pelo 
Barão von 
Eschwege, em 
1839/49/85. 

• São notórios os 
revivalismos e o 
eclectismo 
arquitetónicos, 
concretizados na 
profusão de 
estilos –
neogótico, 
neomanuelino, 
neomourisco.

Estudo de uma obra da nossa preferência



O neomourisco pode 

encontrar-se nos arcos, 
cúpulas e contrafortes 

exteriores.



O neogótico 

é visível na 
Torre do 
Relógio.



O Palácio da Pena divide-se em quatro áreas principais:

– A couraça e muralhas envolventes, com duas 
portas monumentais, uma das quais provida de 
ponte levadiça;

– O corpo, restaurado do antigo mosteiro, 
ligeiramente em ângulo, no topo da colina, 
completamente ameado e com a Torre do Relógio;

– O Pátio dos Arcos frente à capela, com a sua 
parede de arcos mouriscos;

– A zona palaciana propriamente dita com o seu 
baluarte cilíndrico de grande porte, com um interior 
decorado como uma catedral, ao nível do mobiliário 
e da ornamentação.



Elementos decorativos 
exteriores:

- a bow-window (janela 
saliente), ladeada por duas 
torres de sugestão 
medieval;

- o Pórtico alegórico da 
criação do mundo, 
encimado por um tritão;

- o baluarte cilíndrico de 
grande porte, encimado 
por uma cúpula;

- as cúpulas de estilo 
oriental.

Pórtico alegórico da criação do mundo
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