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As cidades transformam-se e reinventam-se.
Lamentavelmente, nos processos de reabilitação
urbana, a sensibilidade para a preservação
do património cultural não tem valorizado os
letreiros comerciais que são parte importante
da memória da cidade. Quando se perdem estes
registos gráficos, fica mais pobre a nossa memória
gráfica, económica, tecnológica, industrial.

E

m 2014, na nossa curiosidade de
designers de comunicação à procura de registos gráficos nas ruas de Lisboa, confrontámo-nos com o desaparecimento de diversos
letreiros de fachada. Os vestígios de marcas
deixadas pelo tempo e pela vida comercial nas
paredes dos edifícios assemelhavam-se, por
vezes, a obras de arte pública. Esse passou
a ser um padrão no nosso percurso: letreiros
numa fachada deixavam de lá estar semanas
ou dias depois. As lojas desaparecem, as memórias ficam.
Num levantamento no rasto de letreiros desativados, percorremos a zona de Alcântara até
à Baixa Pombalina e aos Restauradores, alargámos a procura para outras freguesias lisboetas, saímos da cidade, para Algés, Cascais,
Amadora, Almada e Coimbra.

Foi a partir desta constatação que nasceu o
Projecto Letreiro Galeria. Estávamos determinados a preservar a memória gráfica da cidade
através do resgate destes objetos desativados,
evitando a sua destruição, com o objetivo final
de criar um museu de letreiros colocando a
coleção reunida à disposição do público.
Em junho desse ano estabelecemos a meta
de tentar recuperar / salvaguardar um letreiro
por semana. De 2015 a 2018 resgatámos em
média dois a três letreiros por mês e em 2019
cerca de 30 letreiros no total.
Em 2016, na exposição “Cidade Gráfica: Letreiros e Reclames de Lisboa no Século XX”
(Lisboa, MUDE, Museu do Design e da Moda,
com catálogo publicado em 2017), realizada no
Convento da Trindade, foram expostas cerca de
80 peças de várias tipologias.
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1 | Ritz.
© Letreiro Galeria
2 | Armazém.
© Adriano Fagundes
3 | Café América.
© Letreiro Galeria
4 a 7 | Cidade Gráfica.
© Maria Correa
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No primeiro andar mostrávamos letreiros sem
luz, portas guarda-vento, tabuletas e letras em
metal. Nas escadas para o segundo andar,
caixas de luz. Por último, os letreiros em néon,
no piso superior, organizados nas várias salas,
por letras em estilo manuscrito, itálico, com
serifa, sem serifa, geometrizadas, com figuras;
na última sala, as letras de grande porte, finalizavam com o letreiro do Hotel Ritz, com letras
de 2,5 metros de altura cada.
A diversidade e quantidade de peças que o
Projecto Letreiro Galeria adquiriu (atualmente, cerca de 250) levou-nos à necessidade
de organizar uma classificação para fazer
um inventário desta coleção, adaptando para
esse fim as normas criadas para outros
tipos de património, publicadas pelo Instituto
Português de Museus.
Faz parte da investigação deste projeto analisar as técnicas aplicadas à produção dos
letreiros, com observação direta, em visitas
a alguns laboratórios de moldagem de tubo
de vidro com gás néon, em empresas como
a Neolux (Vialonga), a oficina António Reis
(Lisboa, Santa Apolónia), o laboratório/oficina
de Victor Horta e Domingos Reis (Abóboda) e
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o laboratório de Sebastião Gomes (Espinho).
Todos os técnicos ainda em atividade colaboraram com mestres de empresas de reclamos
luminosos como a Simões Júnior, Lda., a
Contacto, Lda., a Apa-milux, Néon Africa,
Angola Néon ou a primeira Neolux (Porto,
Coimbra, Lisboa e Faro).
Um letreiro ou reclamo luminoso, com gases
raros, é composto por um conjunto de tubos
de vidro de pequenos diâmetros, preenchidos
com gás depois de estabelecido o vácuo, com
enchimento a gás, moldados em forma de
letras, palavras ou desenhos, utilizados, em
geral, para identificação de estabelecimentos
comerciais.
As extremidades de cada peça têm um eléctrodo que liga a um transformador de alta
tensão. Quando atravessado pela corrente
eléctrica, o gás emite luz: o néon emite luz
vermelha e o árgon, com mercúrio adicionado, luz azul. Em zonas mais frias ou mais
quentes, é utilizada uma mistura destes dois
gases para compensar a resistência à temperatura e evitar fissuras no vidro. Outras cores
podem ser obtidas pela adição ao gás de um
pó fluorescente.

8 | Reidas Fardas
© Letreiro Galeria
9 | Ciola Modas.
© Letreiro Galeria
10 | Oculista do Chile.
© Letreiro Galeria
11 | Contacto.
© Letreiro Galeria
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13 a 16 | Laboratório da Neolux,
na Vialonga © Letreiro Galeria
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Com base na observação feita, e a partir dos
testemunhos de vários vidreiros, podemos
descrever o processo de execução de uma
letra, que passa por várias etapas complexas:
a) desenho do letreiro, em papel, à escala real;
b) adaptação do desenho invertido para tubos
de vidro;
c) cálculo e registo de ligações entre letras e
dobragens;
d) cálculo da quantidade de tubo de vidro a
utilizar;
e) moldagem com fogo de maçarico manual
para curvas pequenas, ou maçarico flauta para
curvas grandes;
f) confrontação em simultâneo com o desenho à escala real;
g) colocação de pó fluorescente, caso se pretenda a luz obtida por uma cor composta pela
junção de pó e gás;
h) colocação dos elétrodos nas extremidades
da peça concluída, com o fogo de maçaricos;
i) aquecimento dos elétrodos ao rubro e
enchimento com gás árgon ou néon conforme
a cor pretendida, na banca de enchimento;
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j) ligação dos elétrodos à eletricidade, com
transformadores de alta tensão, na banca de
formação, para uniformizar a cor.
Nas demonstrações das moldagens do tubo
de vidro foram-nos apresentadas duas técnicas de moldagem: a técnica americana e a
técnica portuguesa, ou europeia. A primeira
é praticada em muitos países estrangeiros
(EUA, África do Sul, Moçambique), a segunda
é executada com muito rigor em Portugal e,
de um modo menos rigoroso, noutros países
da Europa.
Nas visitas aos referidos laboratórios de
néon, a expressão “técnica portuguesa” é
mencionada com especial brio profissional,
pelo perfeccionismo exigido neste processo,
em comparação com a técnica americana. Na
moldagem da técnica portuguesa, recorre-se
a soldaduras (unindo as diferentes peças de
vidro por ação do fogo) quando se formam
ângulos rectos na ligação entre os tubos,
quando há curvas ou ângulos apertados e
rebaixamento ou elevação do tubo. Esta
técnica é aplicada para que o resultado final
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seja tão próximo quanto possível da forma e
desenho original, tendo em conta a adaptação para tubo de vidro.
Pelo contrário, a técnica americana, por regra,
não tem soldaduras e a modelação das curvas e ângulos rectos é arredondada e sem
interrupções; também os rebaixamentos ou
elevações, na forma da peça, são sempre
arredondados.
No espólio de letreiros do Projecto Letreiro Galeria podemos testemunhar a extrema complexidade na elaboração da técnica portuguesa
aplicada à forma das letras, sobretudo em
alguns exemplares com letra no estilo manuscrito. Verificamos, nessa observação, como
vidreiros diferentes, a partir da mesma técnica, podem usar as mesmas ferramentas e a
mesma linguagem e obter resultados diferentes.
Na visita que os técnicos destes laboratórios
fazem ao nosso armazém, facilmente reconhecem as técnicas uns dos outros, pela
forma como os letreiros foram construídos,
pelo diâmetro do tubo, pela exposição do tubo
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sobre a chapa (mais ou menos exposto), se o
topo da soldadura da chapa tem ou não uma
bainha em todo o contorno do letreiro. Apenas
olhando para o tubo de vidro, mesmo desligado, percebem de imediato se o gás utilizado
é árgon ou néon.
Com todos estes testemunhos, com as sucessivas alterações tecnológicas e a extinção
eminente de todas estas técnicas, a par das
transformações em curso nas nossas cidades, sentimos que corremos contra o tempo.
No entanto, sabemos que todo o esforço feito
desde 2014 na preservação destes letreiros
foi um contributo para a história do património
gráfico em Portugal. Caso não tivéssemos
resgatado todos estes letreiros, eles teriam
sido simplesmente destruídos, ou vendidos
para casas de antiguidades.
Entrar no armazém é como caminharmos
num conjunto de pequenas ruas, todas juntas,
cheias de letreiros e memórias, num espaço
repleto de histórias e palavras gráficas, à
espera de um espaço para um futuro Museu,
onde todos possamos usufruir desta coleção
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