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1º Apartamentos Martins Vieira, rua S. João de Brito, Porto, Viana de Lima 1956
vista lateral esquerda
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2º Casa Joaquim Malheiro Pereira. rua Carlos Malheiros Dias, Porto, Viana de Lima 1943
Vista sobre o alçado posterior
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3º Casa Dr. Campos Monteiro, estrada da Circunvalação, Gondomar, Viana de Lima 1942
Vista sobre o alçado face à estrada
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4º Casa Dr. Campos Monteiro, estrada da Circunvalação, Gondomar, Viana de Lima 1942
Vista sobre o alçado face à estrada
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5º Casa D. Rosa Cortez, rua Honório de Lima, Porto, Viana de Lima 1939
Vista do terraço sobre a cobertura
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6º Casa D. Rosa Cortez, rua Honório de Lima, Porto, Viana de Lima 1939
Vista do solarium
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7º Casa de férias tipo Dr. Ferreira de Barros, Avenida dos Banhos, Esposende, Viana de Lima 1949
planta
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8º Casa de férias tipo Dr. Ferreira de Barros, Avenida dos Banhos, Esposende, Viana de Lima 1949
vista sobre o alçado Poente
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8º Apartamentos Maria Carmen Amorim, rua S. João de Brito, Porto, Viana de Lima 1957
vista sobre o alçado Norte
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9º Casa Fernando Rocha Gonçalves, rua Tristão da Cunha, Porto, Viana de Lima 1951
vista da sala comum
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10º Casa Aristides Ribeiro, rua Vitorino Damásio, Porto, Viana de Lima 1949
Vista da sala comum
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11º Casa de férias tipo Dr. Ferreira de Barros, Avenida dos Banhos, Esposende, Viana de Lima 1949
vista da sala comum
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12º Casa Fernando Rocha Gonçalves, estrada da circunvalação, Porto, Viana de Lima 1941
vista sobre o alçado nascente
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13º Casa de enfermeiros do Hospital Regional de Bragança, estrada nacional 103, Bragança Viana de Lima 1955
Vista sobre o Alçado Norte
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14º Casa Joaquim Malheiro Pereira. rua Carlos Malheiros Dias, Porto, Viana de Lima 1943
Vista sobre o alçado anterior
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15º Casa Armando Teixeira Ribeiro, Póvoa do Lanhoso, Viana de Lima  1953
Vista sobre o tecto exterior do rés-do-chão
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16º Casa do administrador do Banco da Agricultura, Macedo de Cavaleiros, Viana de Lima 1965
Vista sobre o alçado Nascente
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17º Casa Fidel Tunhas Moyan, rua Dr. Lopo de Carvalho, Porto, Viana de Lima 1950
Vista sobre o alçado Norte
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18º Casa D. Rosa Cortez, rua Honório de Lima, Porto, Viana de Lima 1939
Vista sobre o cunhal Nascente
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19º Casa D. Rosa Cortez, rua Honório de Lima, Porto, Viana de Lima 1939
Vista sobre o cunhal Norte
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20º Casa D. Rosa Cortez, rua Honório de Lima, Porto, Viana de Lima 1939
Vista sobre o terraço Nascente
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documento de solicitação de matrícula de AVL, no primeiro ano do curso especial de arquitectura em 1934
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documento de solicitação de matrícula de AVL, no primeiro ano do curso preparatório em 1929
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Conversa com Abílio Mourão, arquitecto 

no café Estrela do Oriente no Porto

21 de Março de 2013

O José Luís Porto, escreve-se com uma assento circunflexo 
no O, era meu conterrâneo, Vilar-de-Mouros, aprendi a 
desenhar com ele no escritório que mantinha em casa. 
Tinha uma formação extraordinária, com uma sensibilidade 
plástica que os nossos arquitectos não tinham e uma 
competência técnica invulgar.

Foi com uma bolsa para a Escola de Artes Industriais de 
Genebra, entre 1907-21, muito tempo, depois foi para París, 
onde fez um pouco de tudo, ilustração, decoração mas não 
chegou a ter encomenda de arquitectura propriamente dita, 
e resolveu regressar.
Em 33 vem para Portugal e começa logo a ter encomendas 
lá na terra mas também no Porto, o facto de ter estudado 
fora fez com que fosse escolhido por uma certa burguesia 
industrial nortenha.

Mas mal chegou deu logo nas vistas ao ganhar o concurso 
do Estádio do Porto, ganhou aliás vários concursos no Porto 
mas nunca se fez nada, mas isso fez com que as gerações 
mais novas prestassem atenção ao seu trabalho, sobretudo 

por se ter formado no estrangeiro e trabalhado em París, 
provavelmente deve ter sido essa a razão de aproximação 
entre os dois.

Admirava muito o Viana, não percebia como é que ele 
tinha “chegado lá” depois de ter a formação que teve. 
Rapidamente se fizeram amigos, mas era muito mais velho, 
falava da cultura que o Viana tinha, do conhecimento da 
arquitectura contemporânea e do passado com muita 
admiração. 
Ambos se formaram sobre um grande ascendente da cultura 
francesa, e isso deve ter sido decisivo na aproximação com 
o Viana ainda estudar. Ambos casaram com francesas, enfim 
a D. Iria era portuguesa mas de descendência Francesa ao 
que sei.
Como tinha vivido muitos anos fora, não tinha grandes 
relações e “encostou-se” aos Engenheiros Reunidos, que 
garantia um manancial de trabalho que ele sozinho não 
conseguia.

Quando Fez em 1939 o projecto da casa para o Manuel de 
Oliveira, foi uma encomenda particular porque o Manuel de 
Oliveira era amigo. Viu-se apertado e teve de pedir ajuda ao 
Viana, embora já tivesse na altura três ou quatro casas de 
muito bom nível, nomeadamente aquela na Foz. Disse-me 

Arquitecto
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várias vezes que quem fez o projecto de execução da casa 
da Vilarinha foi o Viana, embora ele fosse mais experiente, na 
altura tinha compromissos no Engenheiros que o levaram a 
recorrer ao amigo em quem mais confiava. Penso que seria 
mais um projecto de um Teatro, mas não sei qual deles.

O Pôrto( José Luís) também ficou muito satisfeito com o nível 
que o Viana conseguiu no desenho da cozinha, e quartos 
de banho, embora ele próprio tenha tido que convencer o 
cliente dos custos que aquelas opções tinham para o valor 
global da obra, coisa habitualmente recusada por serem 
espaços considerados de serviço ou de importância menor.

Penso que terão feito um ou outro trabalho juntos, talvez 
um concurso, mas não sei, mais tarde comecei a colaborar 
entrei na rotina do escritório e não se falava dessas coisas.
Mas o Pôrto( José Luís) conhecia bem a obra do Viana, 
falava dela com admiração.
Achava-o um Moderno inflexível, e admirava-o por isso, 
sobretudo, como dizia, depois de ter feito a exigente 
“escola” dos Monumentos Nacionais. Fizeram as suas casas 
mais importantes em simultâneo, isso tem piada e o Viana 
trabalhou nas duas. Ele acompanhava o Viana nas obras da 
casa Honório de Lima e Viana acompanhava-o nas obras da 
casa da Vilarinha. Hoje este tipo de amizade não há entre 
os arquitectos, estão sempre a competir por ter mais um 
projecto.

Acho que em miúdo cresceu em Lisboa, trabalhou imenso, 
dedicando-se com igual competência em diversas áreas 
criativas. Na minha opinião o Viana era mais rígido, menos 
plástico mas o Põrto para o fim um pouco mais conservador 
coisa que o Viana nunca foi. 
Quando me queria dar exemplo não falava da obra dele, 
mandava-me ver a de outros, nomeadamente o Viana de 
Lima.

Em meados de 40 já estava a projectar para africa fez 
aquele projecto do Hotel da Beira, e muitos outros trabalhos 
a Câmara Muncipal da Beira, está la tudo construído 
arruinado mas estão lá. Foi o período de maior trabalho, 
um pouco antes do Viana ao que penso, os “engenheiros” 
continuavam a a  angariar trabalho e ele a fazer, a Casa do 
Douro, o Emporium,  nos anos 50 aparece muito trabalho 
em Caminha e arredores, pequenas coisas, praticamente 
até ao fim da vida que foi quando seu estive mais próximo. 
O José Luís Pôrto  tinha um timbre eminentemente 
cosmopolita, e isso era fascinante num homem daquele 
tempo, nunca se lhe dedicou atenção nenhuma, é injusto, 
tantas vezes se exagera no valor que se tem dado a outros, 
e do Porto não se fala, não foi formado na ESBAP, já não 
interessa, se calhar é isso. 

A malta lá de cima anda interessada em fazer qualquer 
coisa, mas não sei se chegarão a fazer, também nós na 
escola podia-mos com os alunos realizar algum tipo de 
iniciativa, mas como as coisas estão….não sei. Eu tenho 
muita informação e boa memória, tenho pena, é um tipo 

de exclusão vexatória para a memória de quem foi sempre 
correcto. Pomos os alunos a ver e a estudar coisas de 
qualidade incomparavelmente inferior …desculpa mas 
quando falo destas coisas quase que fico revoltado. 

Tenho acesso a toda a documentação, mas é inútil, o valor é 
tal que devia estar numa instituição responsável, que lhe de 
valor e que tenha uma postura responsável e pedagógica. O 
Põrto merece ser investigado, divulgado e celebrado como 
uma exposição bem feita. Há muita informação, e ele tem 
uma vida fascinante que tive o privilégio de acompanhar de 
perto com um enorme fascínio.

Quando entrei no curso ainda apanhei o Viana nos primórdios 
da Árvore, percebi um grande respeito por parte de todos 
que com ele lidavam, O Zé Rodrigues, o Ângelo o Armando 
Alves, o Zé Pulido, o Arnaldo todos muito mais novos quer o 
Viana claro. O viana recolhia pela sua correcção e percurso 
de vida e obra uma enorme admiração. 

O Viana nunca nos deu aulas, mas era uma figura presente, 
concelhos pedagógicos, científicos contavam sempre com 
a sua participação. Tive colegas que chegaram a cultivar 
uma proximidade neste período da sua vida, mas era um 
nome que dava respeito à instituição.
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Entrevista a Alberto Neves, arquitecto

na sua casa no Porto, um apartamento do Bloco de Costa Cabral onde 

reside desde 1963

15 de Fevereiro de 2011.

Alberto Neves (1930) formou-se na Escola Superior de Belas 
Artes do Porto em 1955.
Colaborou com alguns dos mais importantes arquitectos 
da cidade, Viana de Lima, Arménio Losa, João Andersen e 
sobretudo Fernando Távora com quem esteva mais de 20 
anos. 
Desde 1984 é professor da cadeira de construção do Curso 
de Arquitectura de Escola Superior Artística do Porto

A entrevista decorreu na sua casa no Porto, um apartamento 
do Bloco de Costa Cabral onde reside desde 1963 no dia 15 
de Fevereiro de 2011.

LFR_ Muito obrigado por me ter recebido nesta tarde 
fria, não esperava, por que não sabia é que esta conversa 
decorresse num local tão apropriado ao assunto que me 
traz aqui.

AN_ Na realidade já aqui resido praticamente à 50 anos, mas 
nem sempre neste apartamento.

LFR_ Este é extraordinário pois está voltado a Sul e não se 
ouve o ruído de Costa Cabral

AN_A Sudeste. no princípio vivi uns anos num mais pequeno, 
também no quinto piso mas voltado sobre a rua. Quando 
este ficou vago aluguei de imediato e paguei duas rendas 
vários meses a terminar o contrato do outro….

LFR_ sendo quinto piso com um terraço como cobertura 
nunca teve problemas de infiltrações?

AN_ Tive sim muitos problemas, mas entretanto o 
condomínio refez a impermeabilização e a partir daí…Agora 
estão a restaurar a fachada e os betões aparentes, não vão 
intervir nas habitações…parece que é a Câmara, e um outro 
organismo…um organismo qualquer…

Arquitecto

Alberto Neves



196

LFR_ Pois entretanto o edifício está em vias de classificação….

AN_ Parece que sim, vamos para o escritório, que está 
mais quente e entretanto vou buscar uma garrafa de Porto, 
produzido numa quinta próximo de Tabuaço, onde passava 
as férias na minha infância…

Já no escritório e com dois cálices de Porto a acompanhar-
nos.

LFR_O arquitecto Neves em que ano entra na EBAP

AN_ Entrei em 1949, com o curso da Escola Industrial 
Infante D. Henrique e um exame de admissão de desenho.

LFR_ Nesse tempo ainda não era obrigatório o curso geral 
do liceu completo, bastava o 5º ano, ou o curso de uma 
escola técnica ou industrial….

AN_ Foi exactamente o meu percurso. Eu fui empurrado 
pelo meu pai era praticamente arquitecto, só não tinha o 
curso superior, mas tinha também estudado no Infante e 
feito várias cadeiras de composição, estruturas, madeiras, 
decoração, estuques e essa coisa toda…de maneira que 
insistiu muito comigo para estudasse arquitectura…e eu lá 
fui.

LFR_ Quer dizer que não tinha uma especial motivação para 
a arquitectura….

AN_ Não sei, praticamente não sabia nada, não conhecia 
arquitecto nenhum, os arquitectos não eram falados 
como hoje…..eu também sempre fui muito fechado e não 
procurava as coisas.

LFR_ Mas quando entrou em 1949, já havia arquitectos 
conhecidos e bastante falados e publicados mesmo da 
EBAP…O Porto tinha várias obras de referência em curso, 
que deviam estimular bastante os estudantes e até mesmo 
os profissionais…

AN_ Sim tinha e a cidade estava a mudar muito… Estava a 
construir-se o Hospital de S. João. Mas o Porto tinha muito 
mais vida, só tinha um centro, não como agora que tem 
vários. A avenida dos aliados era um mundo. Os escritórios 
estavam todos por ali, o Andersen, o Viana, o Távora. Como 
a Câmara era ali naturalmente os profissionais procuravam 
essa proximidade.

LFR_ O arquitecto, conhecia bem o Porto, acho que o meu 
pai me disse que era de Cedofeita….ou Sto Ildefonso…enfim 
do centro do Porto. 

AN_ Sim sou mesmo portuense, de Stº Ildefonso. Realmente 
havia várias obras de referência em curso, do Januário, do 
Bonito, do Rogério...

LFR_ Esses ainda hoje são nomes de referência, mas nesse 
tempo eram os mais falados? Que arquitectos os estudantes 

procuravam estar atentos, os racionalistas nascidos no virar 
do sec. Ou os primeiros modernos?

AN_ Falados não, raramente se comentavam e na verdade 
não falávamos muito de arquitectura…quer dizer, não 
tínhamos muita consciência do que se estava a produzir, 
nem do momento que a arquitectura nacional estava a 
passar, não tínhamos praticamente informação nenhuma, 
nem do que se fazia cá nem lá fora. Mas de qualquer forma 
o Arménio Losa era o arquitecto mais conhecido.

LFR_ Nem dos professores? Não falavam das suas obras? 

AN_ Quando entrei, fui logo aluno do Carlos Ramos e ele 
organizou algumas visitas a obras. Ouve uma a que não pude 
ir e me arrependi imenso, foi ao mercado do Bom Sucesso. 
Já não sei porquê, mas não pude ir, ainda hoje trago essa 
mágoa comigo. Depois fomos a Guimarães praticamente 
a primeira visita d estudo que se realizava em muitos nãos 
de escola…Também visitamos a casa do Manuel de Oliveira, 
obra do José Pôrto, sempre com o Carlos Ramos. Uma 
ocasião foi lá o Raul Lino dar uma conferência, o que era 
raro, mas a malta não ficou nada convencida….as suas ideias 
não tiveram aceitação na nossa escola. Também fomos ver 
uma exposição de arquitectura brasileira a Lisboa logo nos 
primeiros anos.

LFR_ Certamente a que em 1949 o Arquitecto Wladimir 
Alves de Sousa trouxe ao Técnico…

AN_ Seria já não sei, mas foi muito estimulante….

LFR_ Mas essa comitiva de brasileiros acabou por vir ao 
Porto, e com o Carlos Ramos visitar obras modernas 
também em Braga, Viana, Guimarães e a Ofir….

AN_ Exactamente, foi essa que lhe disse que fizemos 
logo no primeiro ano…mas não me lembro da companhia 
dos colegas brasileiros…certamente estariam mais junto 
dos professores. Na altura as coisas estavam um bocado 
separadas não é como agora. Os professores eram os 
professores, e os alunos os alunos. Mesmo os mais velhos 
ou finalistas já eram tratados de forma diferente.

LFR_Não sei se tem o catálogo da exposição evocativa do 
Carlos Ramos. Há um texto do Octávio Lixa Filgueiras que 
retrata muito bem esses anos….

AN_ foi aquela exposição no edifício do Loureiro, junto ao 
Palácio…devo ter. No meu primeiro ano, o Távora já era 
assistente, o Filgueiras e o Arnaldo só foram assistentes 
mais tarde assim como o Loureiro. Logo no segundo ano 
os alunos juntaram-se e realizaram uma petição dirigida ao 
Ramos par se fazer Arquitectura Moderna. 
Ele aceitou logo. Até aí, o desenho arquitectónico passava 
por aquelas figuras de gesso etc, e só praticamente a partir 
do terceiro ano é que se tinha um programa para trabalhar 
num edifício. O Ramos foi mudando as coisas aos poucos. 
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LFR_ A partir de determinada altura, um conjunto de antigos 
alunos e jovens arquitectos, são colocados como assistentes 
de algumas cadeiras importantes. Arnaldo Araújo, Octávio 
Lixa Filgueiras, Fernando Távora, Viana de Lima, João 
Andersen.., o que mudo no curso de arquitectura?

AN_Penso que não foram todos ao mesmo tempo, e 
muitos só oficializaram muito mais tarde. Quando isso 
aconteceu eu já não era aluno. Mas sentiu-se sobre tudo 
desde que o Ramos passou a director, outra dinâmica. O 
curso não era só as aulas e aqueles professores, havia um 
esforço por alargar o campo de acção. Realmente a partir 
de certa altura, alguns nomes eram dados como exemplo. 
O Oliveira Martins, o Matos Veloso, o Rica, o Andersen. Do 
Viana sempre que se falava estabelecia-se uma qualquer 
relação com o Corbusier, dizia-se até por graça…. que era 
o Le Corbusier de Campanhã, porque ele morava em Pinto 
Bessa. Não sei se é verdade porque ele nunca mo disse, mas 
foi muito comentado em certa altura nas Belas Artes,  que  
o Viana tinha ido a París mostrar o trabalho do CODA ao 
Corbusier, para sua aprovação, quando foi apanhado pelo 
inicio da guerra…..

LFR_Pois a casa Cortez que é dessa altura é a primeira a 
implementar os 5 pontos da arquitectura….mais tarde no 1º 
Congresso da Arquitectura Portuguesa defende convicto a 
implementação da Carta de Atenas.

AN_ Não assisti ao congresso, mas a comunicação 
do Viana chegou a ser comentada. Isso realmente fez 
com todos tentássemos perceber que propostas eram 
essas, e praticamente começarmos a perceber que havia 
uma corrente que se chamava Movimento Moderno. 
Começamos a comprar umas Architecture d´hójourdui, 
mas como na generalidade vivíamos com muito pouco 
dinheiro, andávamos pouco informados e a biblioteca da 
escola não tinha nada para além do Neufert. A malta que 
vinha de Lisboa é que tinha mais possibilidades, vinham 
para o Porto para fugir da geometria descritiva, era gente 
com outras posses, podiam estar cá, alugar quarto, muitas 
vezes escritório e é claro livros e revistas. Um ou outro 
viajava com a família, mas a maioria não. De qualquer forma 
quem entusiasmava eram mesmos os brasileiros. O Reidy, O 
Niemeyer essa malta. Praticamente desde o segundo ano, 
começou a ser assunto de estudo mais atento entre nós, 
e ia havendo alguma informação. O Lúcio Costa chegou 
a visitar a escola, e até assistiu à prova de tese do Augusto 
Amaral. O Távora, o Ramos e o Arnaldo deram com ele uma 
volta pelo Norte do país….

LFR_ Ouço essa história desde pequeno, chegaram a ser 
recebidos em casa da minha avó…parece que o meu pai é 
que os guiou por aqueles lados….

AN_Com o tempo foram-se criado grupos de afinidades, 
mas dávamo-nos todos muito bem, não havia como hoje 
esta concorrência, havia muita solidariedade, até porque 
relativamente aos outros cursos, medicina engenharia 
letras, ciências éramos uns parentes pobres, não tínhamos 

qualquer reconhecimento, éramos mais uns estudantes…
éramos os artistas. Havia o grupo do Palladium e o do 
Mjestic. O Majestic era mais do pessoal de Lisboa. Mas 
depois na escola voltava a misturar-se tudo.

LFR_ Havia algum tipo de contacto ou conhecimento de 
outras escolas?

AN_ Contacto não. Sabíamos da escola de Belas Artes de 
Lisboa pelos colegas que de lá vinham. Havia alguns livros 
sobre a escola de Belas Artes de Paris, que alguns mestres 
frequentaram, mas mais nada. Só muito depois de acabar o 
curso é que se começou a falar da Bhauhaus.

LFR_ Que tipo de modelos estudavam nas aulas? Em que 
aulas?

AN_ Não, isso não acontecia. Tínhamos muito pouco 
apoio a esse nível. O Carlos Ramos dava praticamente 
uma aula por semana, falava muito bem, construía a crítica 
de uma forma que ás vezes nos perdíamos sem saber o 
que queria dizer, acompanhava o projecto em curso, não 
havia assistentes. Criaram-se umas salas de projecto mas 
estávamos sozinhos, aprendíamos uns com os outros na 
aula de arquitectura e composição de arquitectura.
A partir de certa altura alugamos uma sala por cima do café 
Império, na praça, éramos três ou quatro, para realizar os 
trabalhos da escola e já a pensar no CODA. Uma ocasião, 
apareceu lá o Siza a perguntar se o poderia ajudar numa 
entrega de um projecto no gabinete do Távora. Já uma vez 
tinha ajudado o Távora na maqueta da tese dele, mas daí 
não ficou qualquer proximidade. Lá fui, e acabei por ficar 
vinte anos. Só interrompi quando ele obteve uma bolsa para 
realizar uma grande viagem. Suponho que foi nessa altura 
que colaborei com o Viana de Lima num projecto na Rua 
de Gonçalo Cristóvão. Aliás acabei por trabalhar com todos 
os grandes arquitectos do Porto. O Távora, o Viana, o Losa 
e o Andersen. O Andersen não tinha o volume de trabalho 
dos outros.

LFR_ Então como conheceu o Viana de Lima?

AN_ Já não me lembro bem, mas foi na década de 50, o 
Viana nunca perdeu contacto com a escola. Um dia já não 
sei como fui parar ao escritório dele integrado numa equipa 
que preparava um trabalho para apresentar num congresso 
na Jusgolávia. Era o CIAM de Dubrovnik. O Viana era o 
coordenador. Tudo feito no escritório dele na Avenida dos 
Aliados. Era uma sala ampla, “open space” como se dizia 
então, apenas tinha um resguardo na entrada. O trabalho 
era sobre Rio de Onor, lá para a sua terra, decisão dele, 
adorava aquilo. Dividimos o trabalho em partes, cada um 
tinha a sua. O Arnaldo, eu, o Filgueiras, o Távora e o Viana. 
O Viana fez um trabalho extraordinário, o novo aldeamento 
e umas casas evolutivas todas em xisto, mas modernas. Ele 
tinha uma facilidade tremenda em projectar. O Arnaldo ficou 
com a parte mais sociológica, já não me lembro o que é 
que o Távora tinha ficado de fazer. Mas fizemos aquilo tudo 
segundo as regras do congresso que o Viana nos dizia….
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LFR_ A Grille CIAM…dessa equipa também fazia parte o 
Arquitecto Carlos Carvalho Dias!

AN_Fazia sim senhor, tudo sob orientação do Viana, ele 
sabia bem o que estava a fazer, até tive que repetir um dos 
painéis, e com o Carvalho Dias e o Viana a produzirem à 
ultima da hora o quarto painel que não fora ainda feito….. 
depois já não sei porquê, nós não fomos. 
Bem, eu ainda era estudante e acho que o Arnaldo também. 
Só foram o Távora e o Viana, aquilo até foi publicado numa 
revista “Arquitectura” já não sei de quando….Vou procurar 
que eu tenho-a aqui, depois mostro-lhe. 

LFR_ Mas o Viana de Lima participou em vários CIAMs antes 
e depois desse…e o Távora também…

AN_ Não sei, talvez já tenha lido que sim…não sei bem. Os 
dois eram muito diferentes. 

LFR_ Viana de Lima pelo menos chegou a integrar o CIRPAC, 
que na realidade era o comité que preparava os CIAMs…
convidado inicialmente pelo Arquitecto José Luís Sert…

AN_Ohe que não sabia, ….sempre pensei que fossem 
conhecimentos do Távora. O Távora era mais vivo no 
contacto com as pessoas, o Viana era muito reservado, 
muito rigoroso e concentrado no que fazia. Via-se que 
era uma pessoa que estudava. Mas nunca mostrava o que 
sabia, porque…pronto era assim como eu, recatado. Tenho 
um primo que me diz que eu ando sempre encostado às 
paredes….às vezes saio à rua, agora saio pouco, e estou 
sempre morto para vir para casa. Tenho aqui tudo que 
preciso, gosto de ler sabe.
O Viana disse-me varias vezes que em criança os livros 
tinham sido os seus melhores amigos, que até vir para as 
Belas Artes, não se relacionara praticamente com ninguém  
para além da família…mas que depois na escola e na 
profissão fez muitos e verdadeiros amigos, mas que sempre 
alimentou as velhas amizades…..( a leitura).
Eu estava já no Távora quando eles decidem fazer um 
concurso para o Pavilhão de Portugal para a Expo de 
Bruxelas em 58. Tudo feito no escritório do Viana. Aquilo 
não deu nada. Ganhou um tipo de Lisboa e a coisa morreu 
ali.

LFR_ O projecto da Expo de 58 era do Pedro Cid. Tenho 
ideia de uma caixa de vidro próximo de um espelho de 
água…..

AN_ Penso que sim, Pedro Cid, não sei acho que nunca 
vi. Depois quando o Távora viajou o escritório esteve um 
período quase parado e eu aceitei o desafio do Viana de 
Lima e fui para lá fazer um projecto de um edifício de 
habitação e comercio ali perto de Gonçalo Cristóvão, 
uma coisa com uma frente ainda razoável, mas não é 
dos seus melhores projectos. Tinha ideias muito precisas, 
e facilmente encontrava as soluções, mas depois não era 
tão desenvolvido como hoje. Logo do princípio pensava na 
construção, e sabia daquilo, mas depois não se chegaram 

a fazer muitos pormenores, quer dizer naquele projecto, 
pois havia outros que já eram mais detalhados. … na fase do 
Cerqueira. 
O Luís foi meu colega, era um tipo muito bem preparado. 
Mas não me lembro de o Viana ter muita gente a trabalhar, 
dois ou três no máximo, havia um desenhador….não tenho 
a certeza. Quando lá estive era praticamente só eu e ele. Ele 
ia-me buscar a casa de carro, tinha um “Joaninha”.

LFR_ Isso não era um Renault em que as portas da frente 
abriam ao contrário.

AN_ De 4 cavalos era um carro popular nos anos 50. O 
Viana gostava de acelerar….depois teve um Volvo “Marreco”.

LFR_ Desse também me lembro, perto da minha casa havia 
uma oficina especializada desses carros, o Volvo 444, era 
um familiar com aspecto desportivo….

AN_ Sim aquilo andava bem, eram um 1600 mas pesadote….
Como eu morava em Faria Guimarães ele passava a 
apanhar-me, nessa altura ele já ia daqui. Sempre impecável. 
Muito arranjado, sempre de fato, cabelo para trás, óculos de 
massa…olhe, parecia um irmão do Corbusier.

LFR_ O Corbusier tinha de facto um irmão, mas era músico….
Albert Jeanneret…

AN_ Ai sim, olhe não sabia, é extraordinário, músico 
mesmo..?.

LFR_ Sim, musico experimental, professor de ritmos no 
conservatório em Paris e deixou mais de 150 obras….mas 
isso é outra conversa….

AN_Não sabia, não sabia, na escola não nos falavam de 
quase nada do que se passava lá fora, Apenas duas figuras 
iam merecendo alguma atenção. O Gropius na Europa e o 
Niemeyer no Brazil. Do Corbusier também se falava, mas 
como um tipo de propostas utópicas, muito rígidas e pouco 
humanas….de resto nada.

LFR_ Mas porque era exercido controlo dos conteúdos por 
parte do estado? Sentiam esse tipo de condicionalismo?

AN_ Não. Quanto ao que produzíamos ou estudávamos 
não. É verdade que não havia praticamente revistas, para 
além das brasileiras, nem livros de espécie alguma…mas o 
controlo era muito mais sobre a questão política. 
Muitos eram frequentemente presos por temporadas, e se 
não fosse o Ramos teria sido pior…era uma pessoa muito 
considerada, falava muito bem, e a escola ganhou muito 
com isso, passou a olhar-se para a escola doutra maneira, 
como um lugar onde se fazia um trabalho a sério e exigente. 
Acabava por ser uma protecção para o pessoal politicamente 
mais activo. 
Mas estávamos sempre debaixo de olho…De qualquer 
forma nos gabinetes sim, na sua produção já sentia esse 
condicionalismo, pois a câmara não aprovava os projectos 
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quando respondiam aos critérios estéticos estabelecidos e 
aí havia muita censura claro. Se calhar até mais em Lisboa do 
que aqui. Como estávamos longe as coisas tinham menos 
visibilidade e lá ia passando…

LFR_ Enquanto estudante, foi-me passada a ideia que o 
Viana de Lima teria uma postura pouco clara do ponto de 
vista político, de modo a garantir a encomenda pública 
e que isso poderá estar na origem de hoje tardar o justo 
reconhecimento do seu trabalho…..

AN_ Isso é completamente falso. O Viana era, sempre 
foi um Humanista. Estruturalmente os seus valores eram 
de marcadamente de esquerda. Não era pessoa para o 
manifestar a toda a hora, ou para andar de punho no ar. 
Não por medo, mas por uma questão de feitio ou mesmo 
educação. 
Repare, quem eram os seus amigos…o Losa…Lobão Vital, 
uma figura importantíssima do combate à ditadura, Artur 
Andrade…outra grande figura, todos os colegas eram 
opositores do regime. 
Então o Oscar Niemeyer símbolo do comunismo ia associar-
se a uma pessoa que não fosse comunista..?
Agora o Viana não se metia…. Era um entusiasta da 
arquitectura e não dispersava com outras coisas….mas 
sobretudo pelo seu feitio. 
Olhe, vou dar-lhe um exemplo: ele gostava muito de música, 
estudava mesmo, porque nós víamos as coisas em cima da 
mesa…fomos vizinhos tantos anos, tenho um piano em casa 
e raramente trocamos uma palavra sobre o assunto…era 
assim pronto. Sobretudo depois do acidente. Eu que o via 
e lhe falava diariamente, notei uma diferença irrecuperável. 
Só veio acentuar essa forma de estar. Praticamente deixou 
de sair. Era casa escritório e escritório casa. Mas sobretudo 
a esposa, foi muito a baixo. 
A Dona Iria deixei praticamente de a ver,  e morávamos no 
mesmo prédio...no mesmo andar… 
Quando a via era sempre muto próximo de casa, sempre 
muito arranjada até ao fim da vida. Ainda fui lá a casa uma ou 
duas vezes depois do Viana falecer, para ver se ela precisava 
de alguma coisa, reparei que matinha tudo impecável, tinha 
a ver com o modo de eles estarem, depois cada deixei 
mesmo de a ver, mas fui percebendo que ia tendo algum 
apoio de amigos do Viana.

LFR_O caso não era para menos….não consigo imaginar o 
tamanho dessa dor…

AN_ Foi um horror, ficamos todos em estado de choque. 
Foi terrível, terrível…..penso que vinham de França, e a parte 
de trás do carro bateu numa árvore…o tal Volvo 444…enfim. 
Um professor da escola, o Fernandez, que penso que tinha 
família em Espanha, ajudou nas questões burocráticas para 
trazer os filhos para cá…

LFR_ Vinham do Sul de Espanha, e deve referir-se ao prof. 
Sérgio Fernandez, que aliás colaborou anos com o Viana de 
Lima e acho que com o Losa também…

AN_Já não me lembro bem das coisas, mas penso que 
até seria colega da Sílvia…eu só a conhecia antes de ser 
vizinho do Viana, quando vim para o Bloco, já foi depois 
do acidente….Ela estudava Arquitectura, estava no terceiro 
ano. Eu gostava de conversar com ela, era muito viva, 
muito interessada nas coisas, não falava com o pai dos seus 
projectos, ia ao gabinete do Távora para falar connosco….
ainda no Palácio Atlântico, em D.João I. Não sei que idade 
teria…mas era muito mais nova que eu…..ou talvez não, 
porque ela dava-se com muitos dos meus colegas, talvez 
não fosse assim tão mais nova….
O irmão Alexandre é que não sei o que estudava mas penso 
que era pintura. Era um tipo brilhante, de uma cultura e 
inteligência notável, falava de qualquer assunto com grande 
facilidade, era um rapaz que impressionava…

LFR_ Não tinham grande diferença de idades….

AN_ Não, não tinham um ou dois anos, já não me lembro. 
Mesmo ele aparecia no escritório com a mãe e colocava 
observações surpreendentes,….era muito atento a tudo, 
tudo. 
Penso que foi altura em que eu também colaborava no 
Andersen. Não sei com fazia aquilo, mas de dia eu estava 
no Távora e ao fim da tarde e muitas vezes à noite ia para 
o Andersen fazer concursos, que também era no Império. 
Trabalhei num projecto de um edifício em Sá da Bandeira 
uma espécie de concurso privado bastante frequente 
na altura, mas a obra foi para o Rica. Depois, fiz também 
um concurso para a praia da árvore de um hotel ou algo 
parecido…

LFR_ O Viana de Lima também fez esse concurso com o 
Távora, era uma colónia de férias para a Fundação Nacional 
para a Alegria no Trabalho….

AN_ A Colónia da FNAT. Nunca vi esse projecto no escritório, 
nem sabia que o Távora tinha participado….certamente foi 
feito no escritório do Viana, eles encontravam-se todos ali 
num café em Cancela Velha com o Rica, o Losa , o Artur 
Andrade e lá deviam surgir essas coisas.

LFR_ O Artur Andrade e o Viana de Lima eram da mesma 
idade, e colegas de curso, o Losa também era das Marinhas, 
o Rica foi colega até no estágio com o Rogério de Azevedo 
nos Monumentos Nacionais…era natural que mantivessem 
essa proximidade….

AN_O Losa tinha um especial interesse por urbanismo, e 
muitas vezes a conversa começava por aí com critica ao 
que não se estava a fazer nas nossas cidades e iam por ali 
fora…é natural que tal como aconteceu com o Távora, o 
Viana tenha feito também projectos com os outros….

LFR_ Sim de facto fez um projecto com o Rica para Viseu, 
parece que com o Losa aqui no Porto, com o José Pôrto o 
hotel Império aqui no Porto….

AN_ Não sabia, já estou a aprender mais coisas sobre o 
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Viana consigo, do que você comigo…..desculpe mas já foi 
à tanto tempo que já não lembro de quase nada….mas via-o 
e falávamos todos os dias, sempre muito cordial e correcto 
comigo como com toda gente aliás. Sempre fui bom a 
ouvir, e ele dizia coisas com sabedoria. 
Disse uma vez que o que mais admirava no Tange era o modo 
como reflectia sobre a arquitetura tradicional japonesa..ora 
para a minha geração o Tange representava um grande 
avanço na arquitectura moderna…fiquei confuso fui estudar 
e ele tinha razão, mas nunca me disse que o conhecia 
pessoalmente como várias pessoas me confirmaram..

LFR_O arquitecto Alberto Neves, que me lembre, do 
período em que fui seu aluno, é um entusiasta da Fotografia. 
Vários arquitectos desse tempo tem uma obra fotográfica 
reconhecida, o Arquitecto Meneres, Costa Martins, mas 
sobretudo o arquitecto Victor Palla que tem uma obra 
extraordinária, sem querer desvalorizar os outros. Sabia que 
Viana de Lima se interessava muito por este tema?

AN_ Sabia porque o via carregando uma RolleiFlex TLR, 6x6 
que é uma máquina para profissionais. E também tenho 
uma da mesma fábrica, deve estar aqui…..uma Franke & 
Heidecke, durante muito tempo convertia ali o corredor dos 
quartos em laboratório de revelação depois dos miúdos e 
a mulher se irem deitar….agora…está parada, repare nesta 
lente…é concava...! 
Desde que fui operado perdi o interesse…. Mas o Viana 
não falava. As vezes eu puxava o assunto e ele nada. Para 
se trabalhar com aquela máquina é preciso saber e gostar 
do que se faz….mas apenas vi fotografias de terrenos, de 
problemas das obras para resolver e coisas assim. 
Era tremendo. Sabíamos que viajava ou viajara bastante. Pois 
nunca o ouvi dizer “já estive aqui ou ali”. Por vezes dizia “em 
Marselha é assim”, mas mais nada, ficávamos sem saber se 
tinha lá estado ou se tinha estudado nos livros. Devia ter 
uma boa biblioteca. 
Não fazia alarde dos seus conhecimentos. Era correctíssimo. 
Mas, uma ocasião,  numa noitada de preparação dos painéis 
dos CIAMs, em que se comentava a contestação que se 
sentia ao Le Corbusier, disse-me de modo muito assertivo…
para eu ir ver o Pavilhão Suiço, que era um verdadeiro 
manifesto, arquitectura pura, verdadeira.

LFR_ Quem ler o texto do Catálogo da Exposição Viana 
de Lima, da autoria do arquitecto Pedro Vieira de Almeida, 
fica contudo com a sensação que Viana de Lima era uma 
pessoa crispada, dura, ressentida….penso, mas não tenho a 
certeza, que usa mesmo a expressão brusco…

AN_ Não era uma pessoa jovial, isso não era. Era uma pessoa 
equilibrada. Ria quando tinha que rir, mas sempre sem perder 
a postura. Mas não levantava a voz, nem desrespeitava as 
pessoas quando exercia qualquer reclamação. 
Agora….quando se zangava com uma pessoa…era para 
sempre. Não gritava ou injuriava, mas nunca mais lhe falava. 
Nunca o ouvi dizer mal de ninguém, mesmo daquelas 
pessoas que eu sabia que ele não recomendava.

LFR_O período que trabalhou com Viana de Lima foi curto….

AN_ depois o Távora regressou e eu regressei ao escritório 
dele naturalmente, mas nunca mais perdi o contacto com 
o Viana principalmente porque entretanto passei a ser 
vizinho…

LFR_ Mas foi acompanhando a sua produção? O seu 
percurso?

AN_Se calhar não como devia, hoje percebo que existem 
grandes obras suas longe do Porto muitas das quais não 
chegava a saber que se tinham construído. Gostava imenso 
da casa na rua Honório de Lima…cheguei a ir lá com ele 
a uma festa de Carnaval…..era uma casa extraordinária, só 
mais tarde soube que foi a sua primeira obra…o que é uma 
coisa admirável…não era nada longe daqui…quando entrei 
no escritório, consultei as pastas do projecto, nunca vi os 
originais, mas tinha desenhos muito bonitos….naquela altura 
era a menina dos olhos do Viana…dúzias de fotos, algumas 
com visitas de professores da ESBAP…aquilo não parecia 
organizado, mas tudo estava documentado….os detalhes da 
janela em estufa, tudo…

LFR_A casa foi demolida em 71, se não em engano. Todos 
lhe chamavam casa Honório de Lima, mas esse é o nome 
da rua, não sabe que foi o promotor? Que significam as 
iniciais DRC nos desenhos?

AN_Não faço ideia. Ele punha sempre as iniciais do 
promotor nos desenhos com letra Stencil, umas chapas 
zincadas recortadas…

LFR_ Como nos projectos do Le Corbusier….?

AN_ Parece-me que sim, só vi publicações, tenho dois ou 
três livros da “Obra Completa”, mas ele, devia ter tudo. Lá no 
escritório já havia umas fitas com o Modulor, muito antes 
de se ter começa a falar do assunto…mas ele levava aquilo 
a sério, reparou na largura do corredor de acesso aqui às 
habitações?

LFR_Reparei na largura do corredor, na cor das portas nos 
candeeiros em chapa por cima destas…enfim. Mas como é 
que o arquitecto Viana de Lima tem contacto com a obra 
de Le Corbusier?

AN_ Certamente estabeleceu contacto com recurso aos 
portugueses que lá trabalharam…O Nadir, o Alexandre 
Vasconcelos…e a partir daí…

LFR_A casa DRC é projectada em 39/40 e o Nadir Afonso, 
que de facto ele conhecia, só vai para o Le Corbusier 
praticamente 10 anos depois. Quanto ao arquitecto 
Vasconcelos, não tenho a certeza, mas penso que só em 
finais de 50 e o arquitecto Simões de Carvalho só em 59, 
mas para o atelier do Wogenski. Ora a questão é, como é 
que esta casa apresenta os 5 pontos para uma arquitectura 
moderna?
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AN_ Só pode ter sido nas viagens, porque os livros do Le 
Corbusier nem nos anos 60 chegavam cá. Talvez com 
recurso aos familiares da Sra Da Iria, não sei, você coloca 
uma questão em que nunca tinha pensado.. ele estudava 
muito….e realmente também viajava muito…só pode ter sido 
isso…

LFR_ Só se foi antes da guerra, porque durante não era 
fácil….

AN_ Eu acabo por conhecer poucas obras dele, mas há 
uma casa perto da Marechal Gomes da Costa, que foi feita 
para o promotor deste prédio…o Dr. Rocha Gonçalves, que 
aliás ainda era primo dele ao que julgo saber. Essa casa é 
belíssima, com a cobertura em borboleta…..depois há esta 
aqui na Praça Velasquez, que agora é um templo religioso, 
mas que é pouco interessante….mas a Faculdade de 
Economia é insuperável, depois ainda há aquela colaboração 
com o Niemeyer  no Funchal que nos surpreendeu a todos..

LFR_ Esse projecto tem uma história muito interessante e 
bem reveladora da natureza de que era feito o arquitecto 
Viana de Lima, mas eles já estavam a trabalhar há algum 
tempo para um grande projecto no Algarve, encomendado 
pela Sra. Fernanda Pires da Silva…

AN_Nunca imaginei, quer dizer antes do Hotel do Funchal? 
acabou por realizar grandes projectos, o Hospital, a 
Faculdade, o Hotel…..mais esse…

LFR_Não, este de Lagos, penso que nunca chegou a ser 
licenciado. Mas de facto há um período em que surgem 
encomendas de uma escala considerável.

AN_ Bom nessa altura devem ter acabado as viagens, ele 
entretanto de uma forma que nunca percebi deixou a ESBAP 
e foi para Lisboa….

LFR_Não, as viagens não pararam. Entretanto a partir de 
determinada altura começa a viajar para o Brasil ao serviço 
da UNESCO e hoje é um nome bastante conhecido no 
meio académico e profissional, sobretudo pelas iniciativas 
que por lá desenvolveu da inventariação e preservação 
do património construído. Mesmo cá dá um contributo 
fundamental para a criação do IPPC.

AN_Realmente, não fazia ideia, que o Viana tinha essa 
trajectória. Sempre o admirei, e nunca percebi porque está 
tão esquecido, afinal deixou tudo à FAUP….até a Casa das 
Marinhas.

LFR_ Penso que neste momento já pertence à 
C.M.Esposende que a adquiriu por um valor simbólico, mas 
não tenho muita informação sobre isso.

AN_Não sei que dizer mais, hoje aprendi imenso consigo, 
mas realmente sei muito pouco para o poder ajudar, mas 
sempre quiser conversar, de arquitectura, automóveis…
enfim.

LFR_Manterei o contacto e muito obrigado pela sua 
simpática disponibilidade, e pelo óptimo vinho fino..muito 
bom mesmo. 

A entrevista decorreu no café Barcarola no dia 16 de Julho 
de 2013.

T
Procurei as fotografias que lhe prometi mas não encontrei 
nada, apenas esta revista onde foi publicado o trabalho 
sobre Rio de Onor. 
Já não me lembro onde guardo as coisas até sou bastante 
organizado, mas esqueço-me com facilidade. Para mim na 
altura foi uma experiencia extraordinária….eu era um miúdo, 
estava o Carvalho Dias, O Filgueiras que já era arquitecto e 
o Arnaldo, tudo coordenado pelo Viana, que decidiu dividir 
o trabalho por painéis. O Arnaldo e o Filgueiras fizeram o 
primeiro painel, o Viana fez o segundo que era o que tinha a 
proposta tudo com o Modulor, eu e o Carvalho Dias fizemos 
o segundo e o último, que era para ter sido feito pelo Távora. 
Acabamos muito tarde como é costume nestas coisas, mas 
depois não sei porquê, quem acompanhou o Viana e Távora 
foram outros colegas nossos que nada tinham a ver com 
aquilo.

Na altura comentou-se que o Viana não coordenara 
nenhuma equipa do inquérito por ter responsabilidades nos 
corpos sociais do Sindicato, mas não sei se seria por isso,…
estava demasiado rotulado como arquitecto Moderno, para 
ser integrado num inquérito à arquitetura popular….

Tenho pensado varias vezes no Viana desde a nossa última 
conversa e realmente, não percebo como você é o primeiro 
a dedicar-se a estudar a sua obra….Bom é voc~e é formado 
por uma escola que ele ajudou a fundar,…aliás eu lembro 
quando você era meu aluno, já la vai algum tempo, o Viana 
era o presidente do Concelho Científico…sou relativamente 
organizado, não tenho grande memória, mas há coisas que 
me ficaram….

No meu período de estudante era frequente os alunos, não 
eramos muitos aliás e não havia dinheiro, frequentarem 
os escritórios de alguns arquitectos, não eram só os dos 
professores..olhe por exemplo eu nunca fui, mas tinha 
colegas que iam muito ao escritório do Morais Soares(ARS) 
para ver revistas….ou ao Viana para consultar a obra completa 
do Corbusier…mas havia outros que iam comprando o 
Andersen por exemplo tinha muita revista que os outros não 
tinam, brasileiras, alemãs, e mesmo do norte da europa.

A consciência do Movimento Moderno, veio muito por essa 
via, algumas obras dessa geração, Losa, Godinho mas claro 
o Viana desde o congresso ficou com o rótulo pelo teor 
da intervenção foi muito comentada, nunca se tinha ouvido 
falar da Carta de Atenas…por exemplo e claro ele ficou com 
o rótulo de moderno. Mas naquela geração havia outros 
nomes importantes, já não me lembro bem mas seguíamos 
muito o Ricca, o Artur Andrade, o Mário Bonito…etc.
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O Ramos também foi muito responsável por isso estimulava 
muito a que seguíssemos as obras como forma de 
aprendizagem, por vezes ia-mos com ele e continuávamos 
a aula na obra. Foi para nós muito importante. Sinceramente 
nem me lembro dos arquitectos mas não eram só os que 
já eram professores, eram mesmo outros mais ou menos 
da mesma geração…lá ia o Rogério, o Viana, o Loureiro, o 
Filgueiras.

Uma ocasião, a propósito de um outro assunto, explicou-
nos, o projecto para o Ferreira e Filhos, coisa que parece 
que era rara, pois nunca falava dos trabalhos já realizados. 
Ficamos muito surpreendidos com o conjunto de soluções 
inovadoras que o projecto tinha para a altura em que foi 
realizado. Nunca nos disse porque foi preterido… mas 
parece ter havido falta de sensibilidade para admitir um 
edifício moderno no centro do Porto, nunca percebi o que 
se passou, mas sempre que passo lá e olho para o palácio do 
Comércio penso como teria sido importante ter a proposta 
do Viana construída hoje….

Nalguns aspectos eu identificava-me muito com o Viana. 
Também era silencioso, e introspectivo como reconheço 
que sou, sempre procurei ser um profissional competente, 
que percebi ser uma das suas obsessões, mas não tenho o 
talento que transpirava da convivência com ele. Mesmo às 
pequenas coisas dedicava muita atenção, isso prejudicava 
o andamento do escritório os clientes queixavam-se com 
frequência dos atrasos…, mas não vejo como ele podia 
trabalhar mais. È que enquanto outros se dedicavam só ao 
escritório, ele desdobrava-se, em muitas ações…claro que 
todas relacionadas com a arquitetura.

A primeira vez que muita gente ouviu falar da Carta de 
Atenas foi pela boca do Viana só anos mais tarde é que foi 
publicada em português e se percebeu de que se tratava, 
mas penso que já então era muito criticada. 

Quando O Viana distribui as fitinhas com as medidas do 
Modulor pelos colaboradores ainda ninguém nas belas-artes 
tinha ouvido falar do Modulor. O pessoal do Viana passou a 
palavra para os outros gabinetes e rapidamente chegou à 
escola, mas ninguém fazia ideia do que se tratava e a coisa 
era comentada com ar de anedota….. O Viana chamava-lhe 
escala humana do Corbusier.

Foi na altura que fiz um interregno no Távora, colaborei em 
dois projectos, idênticos mas completamente diferentes…
um em Gonçalo Cristóvão outro em Santa Catarina. ambos 
desenhados com o Modulor, ambos com cobertura de 
borboleta, que foi um quebra cabeças para os resolver. Os 
apartamentos tinham uma espacialidade á época pouco 
habitual, não sei como está aquilo agora…No de Santa 
Catarina o Viana arriscou imenso, desenhamos varias 
versões, praticamente todos os pisos tinha uma fachada 
diferente…e claro a cobertura em borboleta… penso que 
não terá conseguido convencer a câmara..nunca soube 
porque parou. Não cheguei a perceber bem porque ele 
insistiu em algumas questões, ele também não era de 

explicar….mas penso se estaria bem conseguida aquela 
solução da alternância dos apartamentos e aquela fachada…
com os azulejos antigos…não sei, o promotor que julgo ter 
sido um tipo que tinha umas representações de automóveis 
queria fazer um stand penso que da Alfa Romeu,,,já não 
me lembro, o assunto morreu, la no escritório e entretanto 
regressei ao Távora…

A sua postura ética era exemplar, mesmo quando de forma 
evidente era desconsiderado, não perdia a compostura 
reagindo sempre com admirável elevação. Numa das muitas 
conversas falou-me um dia com controlada indignação 
do facto do Corbusier não estar representado na Bienal 
de S, Paulo nos anos 50, marcada por uma completíssima 
exposição de arquitectura contemporânea, onde marcaram 
presença todos os nomes da arquitectura contemporânea, 
de todos os países. Mostrou no entanto muita satisfação 
pela selecção dos arquitectos portugueses sobretudo pelo 
Ricca e até do Celestino. 

No escritório dos Aliados criou uma pequena divisória 
um pequeno espaço na entrada onde colocou uma 
escultura antiga elevada e com uns elementos quase do 
construtivismo fazia uma espécie de pequeno reservado 
onde por vezes consultava-mos alguns livros sem interferir 
na actividade do escritório.

Nas nossas conversas de fim de tarde, algumas delas debaixo 
da pala do bloco procurava-me motivar para o estudo da arte 
contemporânea alegando ser  muito importante para se ser 
arquitecto….falou-me que a primeira viagem que fez, a coisa 
mais importante que viu foi uma pintura…explicou que vira 
Guernica na companhia dos arquitectos que desenharam o 
sitio onde estava exposta..pelo menos foi isso que percebi.

No escritório havia umas caixas com muitas fotografias 
das viagens do arquitecto, que muitos colaboradores 
conheciam, onde havia muitas obras do Corbusier em 
especial o tal Pavilhão Suiço, percebia-se que eram de 
viagens diferentes.

Lembro-me de um fim de tarde lá no escritório, antes de 
uma reunião em que estavam co vários colegas, o Losa, 
que penso que era um pouco mais velho, metia-se com ele, 
mas com piada porque eram amigos,  a propósito do Viana 
desenhar  os alçados com vários tipos de janela…todos riam, 
mas ele nunca levava a mal, percebia-se que ficava aflito 
mas nunca reagia, ou explicava….ria com eles.

Uma ocasião fui ao escritório do Márcio de Freitas, ali perto da 
constituição, conversamos por momentos numa das várias 
salas que tinha, mas antes de ir embora quis mostrar-me 
uma coisa…fomos ao gabinete dele onde havia uma espécie 
de grande estufa horizontal em consola na fachada, repleta 
de vegetação que dava á sala um ambiente formidável… e 
comentei que o Viana tinha feito algo de semelhante na 
casa Honório de Lima….ao que ele respondeu o artista é o 
mesmo.
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Havia um projecto em que trabalhei por algum tempo e de 
que eu gostava muito mas que nada tinha a haver com o 
modelo de arquitectura pelo qual era conhecido o Viana. 
Era uma casa para Esposende, muito radical na forma de 
ser tradicional e moderna, tenha todo o mobiliário fixo em 
betão aparente, mas tinha telhado, alpendre, lareira, pátio 
tudo para ser uma típica construção tradicional, mas o Viana 
pegou-lhe de outra forma…diferente do que fazíamos no 
Távora….foi uma pena nunca se ter construído.

Para o grupo CIAM-Português o Viana tinha várias ideias, 
que por vezes partilhava connosco, ou com outros á nossa 
frente. Ele ambicionava outro nível de participação, não 
para expor projectos feitos por cá, mas nos debates sobre 
os temas do congresso. Dizia muitas vezes que poderíamos 
ter uma palavra própria na arquitectura contemporânea. 
Chegou a propor um CIAM para Braga…mas não tinha ajuda, 
falava muitas vezes em apresentar uma proposta às belas 
artes para rever o sistema de ensino….todos concordavam, 
marcava reuniões e não aparecia ninguém…. o grupo nunca 
funcionou…era só ele. Penso que não o levavam a sério, 
O Losa o Távora o Andersen  ouviam-no… mas não se 
comprometiam, o Barbosa e o Arnaldo pareciam ser mais 
interessados mas achavam que os outros países não dariam 
espaço a Portugal……claro que havia uma grande dose de 
utopia naquilo tudo..mas o Viana acreditava.
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Arquitecto

Alcino Soutinho

Entrevista a Alcino Soutinho, arquitecto

na Camara Municipal de Matosinhos

17 de Maio de 2011

O lhe quero dizer é que o Viana era um senhor.
Levava a arquitectura a sério, penso como tudo na vida em 
que se meteu.
Era um tipo de uma rectidão de caracter exemplar, lembro-
me perfeitamente de isto ser comentado entre colegas, 
como forma de atenuar uma trajectória muito fixada nos 
modelos do Corbusier.
Assisti algumas vezes quando se comentava uma obra do 
Corbusier, ele acrescentar naquele jeito dele….a autoria do 
primo, justificando com alguns detalhes a importância da 
figura de Pierre Jeanneret.  

Para mim e para muitos, independentemente da obra 
que fazia, essa postura de rigor profissional e seriedade 
pessoal ,…. essa ética, foi um modelo muito importante. 
Penso mesmo que há uma sensibilidade cultural, social e 
até mesmo política nos arquitectos do Porto, que a minha 
geração forjou pela proximidade com figuras como o Viana, 
o Andrade, o Losa, o Cassiano, o Morais Soares(Mário)….e 
que chegou mesmo provavelmente pelo mesmo modo 
para outras gerações como a do Eduardo( Souto de Moura) 

e do Gigante( José)….não sei se foi mais longe, mas pelo 
menos a essa tenho a certeza que chegou….e o Viana nisso, 
como mais alguns, foi determinante, precisamente pela 
verticalidade e rigor ético, ….agora que penso nisso, acho 
que não devo estar a fugir à verdade nem a ser injusto.

Por vezes ia-mos ao escritório nos aliados para ver livros, 
coisa de que não se importava, mas não conseguia ser 
muito afável de tão concentrado que estava nas suas 
responsabilidades. Impunha por isso respeito e uma certa 
distância que só a Sílvia conseguia ultrapassar.

Eu tinha amigos que eram seus colaboradores, o Lousan, 
o Sérgio, o Praça e por isso mantive sempre uma certa 
atenção ao que por ali se ia fazendo. Naturalmente que a 
Sílvia lhe seguiria os passos, era brilhante na intensidade do 
seu interesse pela arquitectura o Raminhos(Carlos Ramos) 
tinha uma grande admiração por ela. 

Foi muito comentado o facto de não ter participado na 
Bienal de S.Paulo, que na altura foi um evento de nível 
mundial, todas as revistas reportaram isso…..mas dele nunca 
ouvi uma palavra. 
Estiveram muitos arquitectos portugueses e daqui do Porto 
também…penso que aquilo foi tudo organizado a partir de 
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Lisboa…..Havia quem achasse que pelo facto do Corbusier 
e o Viana não estarem, para ele,  até era uma forma de 
distinção( risos)…mas realmente penso que nunca ninguém 
lhe ouviu qualquer espécie de lamento a esse propósito, 
mas foi uma profundíssima injustiça. Isso foi.

Já não me lembro em que altura, mas falou-se entre nós 
estudantes, que tinham estado no escritório do Viana 
colaboradores do Corbusier, que tinha vindo ao Porto e pela 
mão do Viana, visitaram algumas obras modernas no Porto.
Numa outra ocasião, penso que mais tarde, também se 
desencadeou um certo frenesim na escola parece que o 
Viana levou lá o Niemeyer com que se dizia ter trabalhos 
em comum, de modo que para a minha geração o Viana 
era a figura entre os arquitectos que mais contactos tinha 
internacionalmente, o que não deixa de ser surpreendente, 
pois  ele tinha uma forma de ser muito fechada….

Chegou a organizar umas conversas esporádicas, ou 
conferencias no primeiro andar Comercial, com ovários 
arquitectos estrangeiros, mas só assisti à do Niemeyer. Ele 
não falava, tratava de tudo, mas não participava.

Apreciava as refeições com sabedoria, distinguia com 
precisão o bom vinho tenho boas memórias desse convívio 
no Minho e em Trás-os-Montes e claro no Lourenço( Solar 
da Conga) onde era tratado principescamente. Comentava-
se que os talheres dele eram diferentes, que seriam do 
Jacobsen….e guardados numa caixa que ele próprio 
forneceu…. 
Nunca me apercebi de tal situação para poder confirmar, 
apenas que tinha muito bom gosto e apreciava a 
companhia dos amigos com quem falava inevitavelmente 
de arquitectura, viagens, arte. Com poucos, muito poucos 
ao que se constava….de política.

Foi sempre impecável comigo, mesmo na Gulbenkian 
quando fui para Roma, fez muito bem a todos os níveis. 
Sempre vi com muita sinceridade a sua satisfação pela 
minha nota do CODA, pois ele não era de o dizer sem ser 
verdade. Era a sua maneira de ser, que sempre admirei 
pela verticalidade que aliás era de todos conhecida, e que 
orgulhava de certa forma os amigos naturalmente.

Quando terminei o curso o Viana era claramente o 
arquitecto de quem se falava quando se falava em 
arquitectura moderna, o ciclo em que nos movíamos era 
muito próximo dos escritórios do Viana, do Távora, do 
Andersen, Losa e Barbosa, todos muito diferentes e muito 
importantes, mas o Viana era claramente o mais dinâmico, 
sob diversos aspectos em que manifestava o seu interesse 
pela arquitectura, sobretudo pela do passado e claro pela 
Arquitectura Moderna, sendo no entanto de entre todos o 
mais rigidamente ensimesmado.

A primeira vez que ouvi falar do Modulor ainda era estudante, 
e foi no escritório dele nos Aliados, onde por vezes íamos ver 
uns livros, para nós foi uma revelação, nenhum dos nossos 
professores sabiam do que se tratava… só muito mais tarde, 

passamos a dar outra atenção à obra do Corbusier que já 
era um grande arquitecto à muito… 

Não podemos esquecer a importância que teve nas questões 
do preservação do património e não foi só no Porto e a 
CRUARB…, é algo de que nunca se fala, mas que para os que 
privaram com ele sabiam do quanto da sua preocupação 
e saber era dedicado a este tema, o que não deixa de ser 
até interessante, sendo sempre visto como moderno é uma 
das pessoas que mais lutou pela preservação do património 
edificado. Neste campo devemos-lhe muito.

A sua forma de pensar a arquitectura era comum a muitos 
da sua geração, mas sem um processo teórico pensado, 
naturalmente um grupo de autores ligados à escola, 
projectava e sem tanto contacto quanto isso entre si, de 
uma forma que a minha geração reconhecendo como 
válida nos seus aspectos fundamentais quera comuns. 
Linearmente algumas questões foram sendo denotando 
uma certa sensibilidade e forma de conceber que sem que 
fosse ensinada, se foi aprendendo. 
Nesta sequência vários nomes dessa geração, O Ricca, o 
Cassiano e o Losa,  entre outros foram importantes, mas 
o Viana enquanto professor e profissional foi fundamental, 
para muitos de nós e das gerações seguintes. O Eduardo diz 
com frequência que foi um dos seus melhores professores….

Falou-se muito na escola da possibilidade que o Viana 
proporcionou a alguns estudantes de ter contactos com os 
grandes mestres modernos, a possibilidade da nossa escola 
ter representantes nas delegações juvenis dos CIAMs, 
criou uma onda de relativo entusiasmo, embora não fosse 
transversal, aquilo era mais o dinamismo do Viana que outra 
coisa. Mas penso que o Praça( Luís), o Archer( de Carvalho) 
e mais um ou outro chegaram a ir ao estrangeiro, mas não 
tenho a certeza, lembro-me  de se falar na disso até como 
algum orgulho pelo reconhecimento que o Viana tinha lá 
fora, mas também havia que desvalorizasse e não desse 
grande importância ao CIAM, que era visto como uma 
organização dominada pela influência do Corbusier e isso 
a partir de certa altura não propriamente uma coisa positiva 
e o Viana acabaria, a meu ver por ser muito desconsiderado 
por ter mantido sempre essa….. fidelidade.

Sempre olhei para o Viana com profunda admiração, 
por todas as razões, mas havia rectidão na postura que o 
distinguia de todos, e sei que muitos, mesmo de gerações 
mias novas que a minha, também o admiravam por essa 
conduta…..essa rectidão profissional. Mas admito que 
quando cheguei Às Belas-Artes as casas de Honório de Lima 
e da Constituição foram um enorme estímulo para gostar 
mais de arquitectura.

Na da Constituição( JMP) admirava sobretudo a força da sua 
simplicidade..e aquela sala do vitral, suspensa sobre o acesso 
ao logradouro que se via da rua em contraluz….tinha muito 
detalhe, mas sempre resolvido de forma elementar… como 
o escoamento da caleira central do telhado em “papillon”.
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Sentia-se a partir de certa altura, que de facto ele caminhava 
sozinho, a grande maioria da minha geração estávamos mais 
despertos para outras questões que entendíamos de maior 
actualidade e pertinência.....nunca o deixei de respeitar por 
isso, mas percebia-se que alguns dos seus pares, o olhavam 
com uma certa distância e até posso dizer alguma ironia….
nós frequentávamos vários ateliers e tive essa sensação 
varias vezes, mas reconheço desde aquela brutal fatalidade, 
nunca mais percebi essa tendência, mas senti que o Viana 
levou os seus dias e o seu trabalho ainda mais isolado.

Uma ocasião recebemos na faculdade(FAUP)um pequeno 
grupo de importantes arquitectos brasileiros, pessoas 
de grande reconhecimento e importância pedagógica, 
surpreenderam-nos a todos, quando a primeira coisa que 
perguntaram foi por Viana de Lima, que então já havia 
falecido, não me lembro se há muito. Penso que foram 
ver a Faculdade de Economia e quiseram ir à casa das 
Marinhas, não sei se alguém chegou a ir lá com eles….talvez 
o Sérgio( Sérgio Fernandez), não sei, mas não há dúvida que 
tinham pela sua figura uma grande admiração, certamente 
pelo trabalho que lá realizou e que aqui ninguém dá valor 
nenhum como é costume no nosso país. Recordei nessa 
altura a sensação que tinha tido quando estive com a bolsa 
da Gulbenkian em Itália, e contactei com alguns arquitectos 
importantes, entre os quais o Gardella( Ignazio) e Franco 
Albini que para minha surpresa conheciam o Viana…devia 
ser dos CIAMs. 

Sempre achei piada a relação dele com o eng. Napoleão( 
Amorim), para além de serem amigos, o Viana via nele a 
outra parte que tornava as coisas possíveis, parecia que 
de certa maneira também lhe reconhecia alguma parte da 
autoria das suas obras, claro que era a escola do Corbusier 
a funcionar….não é que o Viana levasse essas coisas a sério, 
penso que as compreendia profundamente, acreditava 
mesmo nelas, e a partir daí, por que diziam que era de 
uma determinação inabalável, nem valia a pena colocar a 
possibilidade de ser de outra forma…

Admirava muito Trás-os-Montes, uma ocasião encontramo-
nos perto de casa dele( Costa Cabral) e comentei que teria a 
oportunidade de fazer um trabalho em Bragança e até perto 
do sítio onde ele tinha projectado o Hospital, e ele falou-
me maravilhas da viagem, algumas localidades, onde devia 
comer, tudo com muito entusiasmo, ele ia lá regularmente, 
nessa altura parece que até era consultor da câmara, mas 
não tenho a certeza se seria assim, sei que foi consultor da 
de Esposende….

Claro que ao longo da vida fomos sempre tendo momentos 
de alguma proximidade, até porque tínhamos muitos 
amigos comuns em torno da Árvore, que ele também 
ajudou a criar, e até mesmo pelo lado das políticas onde era 
respeitadíssimo, apesar de nunca se ter envolvido a sério no 
partido, figurava tradicionalmente nos desdobráveis que se 
faziam como apoiante crónico do partido ( PCP/APU) como 
outros grandes arquitectos portuenses aliás. 

Não estava com ele frequentemente, mas sempre me 
felicitava por algum trabalho, lembro-me de ter comentado 
com surpreendente rigor o projecto do museu de Amarante( 
museu Amadeu Sousa Cardoso), de que aliás me falou várias 
vezes mas também da pousada ( Vila Nova de Cerveira), 
onde ele ia muitas vezes e penso que até levou lá alunos 
numa visita da ESBAP.

O Viana Gostava imenso de Esposende, era o seu retiro 
de excepção. Partilhávamos esse gosto e por vezes lá nos 
encontrávamos nos restaurantes da zona. Nem sempre 
punha o carro na garagem, e quando passava e via que o 
Lancia estava lá, por vezes parava para o cumprimentar, 
convidava-me sempre de forma muito afável par entrar, 
e conversávamos naquela mesa de betão,…parecia 
outra pessoa, pois era conhecido pela sua austeridade e 
poucas falas, mas ali…era outro, nunca deixando de estar 
impecavelmente vestido, mesmo nos fins-de-semana na 
casa de férias.”

Trabalhou imenso, e reconheço-lhe um conjunto de obras 
de muita qualidade, se calhar como poucos da sua geração 
terão, mas não conheço tudo certamente e há algumas que 
não estão claramente a esse nível, como todos nós temos. 
Dou muito valor a esse legado e penso que de uma forma 
geral a sociedade lhe reconhece importância, embora 
talvez esteja à muito esquecida por certos sectores, ou não, 
não sei bem, ….pois no meu ciclo de relações todos o tem 
presente e o consideram muito, até mesmo quem não é 
arquitecto. Também devo dizer que de uma forma geral se 
considera que o Viana estagnou no Corbusier..resistiu a uma 
mudança que se sentia necessária e que efectivamente se 
procurou que sucedesse e que estaria na base do grande 
reconhecimento que a nossa arquitectura tem hoje….graças 
ao Siza e ao Eduardo….

O Viana era daquelas pessoas que temos a sensação que 
sabe muito mais do que diz…eu nunca diria pela sua postura 
recatada…que era um dos arquitectos portugueses que mais 
viajava e mais reconhecimento tinha a nível internacional….
ninguém diria. Parecia conhecer arquitectos de que 
ninguém ouvira falar….uma ocasião o Praça comentou que 
ele lhe trouxera de uma viagem  um livro sobre Van Eiyck….. 
,  naquele tempo um completo desconhecido…

 Confesso que pelo entusiasmo que se vivia no meio 
em que me fiz arquitecto nem sempre prestei a devida 
atenção a essa geração de arquitectos, (geração de Viana 
de Lima), que conhecia mas relativizava de certo modo a 
sua produção estava muito mais interessado na geração 
seguinte e no contributo que colegas meus estavam a dar 
para a arquitetura contemporânea… não conheço bem a 
obra que o Viana fez nos anos 60 e 70…não posso por isso 
ajudar muito á medida que me fui envolvendo com a minha 
actividade fui-me desligando…mas não foi só do que o Viana 
fazia….de outros que até foram meus professores também. 

Haverá outros colegas que mantiveram outra atenção, outra 
proximidade…mas não esqueço, como me surpreendeu um 
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dia ouvir o Viana, naquele jeito dele,  relacionar  a Casa de 
Chá com a obra do Shindler, quando comentava como 
muita elegância a obra do Siza a alguns alunos na ESBAP.

Sei que o Siza tem muito respeito pelo Viana fale com ele, 
sabe muto sobre a obra dele mas tenho a impressão que 
o que mais valoriza é aquela postura do que deve ser um 
arquitecto, que o Viana cultivava, a rectidão de princípios, a 
honorabilidade … o esforço por exercer a profissão de forma 
exemplar, digna, o Luís….devia falar com o Siza. Claro que 
falamos muitas vezes qualidade da sua obra, do Corbusier 
do tempo que foram feitas as obras… mas sobressaia sempre 
esse aspecto.

Há uma coisa que gostaria de lhe perguntar. Uma ocasião ao 
comentar com um amigo uma obra de que admiro muito, 
a casa do Manoel de Oliveira d o Porto( José Luís Pôrto), 
este disse-me que o Viana era o autor de todo o desenho 
de pormenor interior, mas não sei se é verdade, você deve 
saber alguma coisa sobre isto…?. 
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Arquitecto

Alvares Ribeiro

Entrevista a Luís Alvares Ribeiro, arquitecto

na fundação Coopertino de Miranda

10 de Janeiro de 2013

Fui aluno do arquitecto Viana de Lima, um senhor. Pessoa de 
uma correcção extraordinária e com invulgares capacidades 
para projectar às vezes parecia intuitivo, saia-lhe com 
uma facilidade desconcertante. Respirava arquitectura e 
sabedoria. Conhecia com admiração grande detalhe a obra 
da geração anterior, Rogério de Azevedo, Manuel Marques, 
José Luís Porto, e mesmo do Januário, dando disso vários 
exemplos nas suas aulas. Não me lembro de nunca nos ter 
falado do mesmo modo das obras dele….

Nas suas aulas acabava sempre de algum modo por 
me surpreender… quando eu ansiava pela partilha de 
conhecimentos que só ele tinha sobre autores modernos… 
ele explicava detalhadamente a casa burguesa do Porto, 
com pormenores...ao centímetro da largura da escada, a 
altura da porta… ao diâmetro da claraboia.

Para além do Le Corbusier, referenciava frequentemente, e 
isso dependia do cotexto da conversa, as obras de figuras 
para nós absolutamente desconhecidas, que na escassez 
de revistas ou livros nos deixava com grande frustração. 

Lembro-me do Dudock, do Bonet, Breuer…de La Sota, Van 
Eick…Bakema, e muitos outros, tudo nomes de que falava, 
não nos mostrava as obras, mas falava ou explicava situações, 
com detalhe… mas era difícil segui-lo… por vezes proferia 
frases curtas mas contundentes, quase como pequenas 
regras que pareciam a desproposito, confundiam…exigiam 
estudo, leituras e outra maturidade…só mais tarde percebi o 
alcance e pertinência de algumas coisas que ele dizia.

Também falava de outros autores, que nós desconhecíamos, 
nem tínhamos como conhecer, ou apenas como no meu 
caso só chegaria a conhecer muito mais tarde. Na biblioteca 
da escola não havia quase nada, para além da Gramática 
dos Estilos, o Neufert, o Tratado Prático de Arquitectura do 
Paládio.., e não havia um único livro de urbanismo….

Fui colega da Sílvia Beuadouim (filha) nas Belas Artes, era 
brilhante, dinâmica e com um grande entusiasmo pela arte 
e arquitectura……o filho Alexandre era menos comunicativo, 
não estou certo que fosse lá aluno, mas frequentava a 
escola relacionava-se com pessoas de vários cursos, era 
interessado por tudo que dissesse respeito à arte, mas não 
tive muito contacto com ele. Quando faleceram, o professor 
foi-se muito abaixo, muito mesmo, foi nessa altura que com 
ele colaborei no escritório da Avenida dos Aliados. 
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Não porque ele o disse-se, mas era evidente que havia 
contactos com o Le Corbusier ou com pessoas do seu 
escritório, a correspondência com nomes sonantes da 
cena internacional também era frequente, por vezes la 
chegava uma carta ou um telegrama, um telefonema que 
comentava-mos entre nós( colaboradores) em surdina… 
por vezes até ia lá uma senhora corrigir as cartas que ele 
escrevia em francês….Sentia-mos até uma certa vaidade.

Foi um período curto, eu tinha terminado o curso especial 
nessa altura, fui lá dar uma ajuda, mas representou para 
mim uma experiencia extraordinária, foi muito agradável o 
contacto com a personalidade de Viana de Lima, enquanto 
profissional dedicadíssimo enquanto pessoa de muito 
elevada cultura e correcção. 

O ritmo era intenso, pois não era muita gente e havia vários 
projectos e obras em curso. Aprendi imenso a realidade 
académica era outra, o contacto com Viana de Lima vejo-o 
hoje como um privilégio, tanto pela constante procura de 
fazer melhor de saber mais, como pela postura irrepreensível 
para com os colaboradores colegas e clientes, acabaria por 
ser um modelo para toda aquela geração. 
A diversidade de interesses, pela história, território, musica 
arquitectura, e arte em geral. Tinha muito gosto pela 
fotografia, ele próprio fotografava muito e com gosto, 
sempre ouve muitas fotografias das obras dos locais onde 
se situavam e do caminho que as distanciava do escritório, 
era uma postura de grande curiosidade e interesse.

Era muito seguro e determinado, dizia-se lá no escritório por 
graça, não sei até que ponto será corresponderá à verdade, 
que o Viana projectou a casa de Honório de Lima, com todo 
o entusiamo e de acordo com o que pretendia, aquela casa 
moderna extraordinária, e que depois, quando constatou 
que não cabia no terreno, resistiu tanto a introduzir-lhes 
alterações, que não teve outro remédio o promotor que 
comprar o lote do lado.

Mal cheguei, o Viana surpreendeu-me ao pedir para 
desenhar de modo planificado os alçados interiores de uma 
sala…com base num estudo desenvolvido por ele,.. eu lá fiz 
os desenhos que depois não tiveram qualquer utilidade em 
termos processuais..ele lá tinha as suas lógicas, mas para 
mim foi uma grande aprendizagem

Quando a obra de algum colega era evidentemente 
desqualificada, evitava deliberadamente o comentário 
com a máxima elegância. Havia,  para além de fortíssimo 
enquadramento cultural, uma óbvia disciplina ética como 
profissional, nunca escamoteando a sua consciência social 
e política. Infelizmente hoje as coisas não são assim nem 
entre colegas nem perante a vida, são bem diferentes…. 

Foi de alguma  maneira esse espirito essa ética presidia em 
grande parte à criação da Cooperativa Árvore em 1963, as 
reuniões preparatórias e a primeira assembleia geral foi num 
escritório que nós tínhamos em Duque de Loulé. Sou o sócio 
nº 8, mas decidimos na altura nenhum de nós fundadores, 

ter qualquer participação nos órgãos sociais…. Já lá vão 50 
anos. Logo de inicio par além de reunir artistas se percebeu 
a necessidade de a cooperativa assumir um projecto de 
ensino artístico alternativo, que apenas se concretizaria 
anos mais tarde quando o Curso de arquitectura oficial 
saiu do saiu das Belas Artes, com o Projecto Pedagógico 
Alternativo (Projecto Pedagógico Alternativo Arvore I ) em 
1980 com o Clavet, o Arnaldo e o Sá Nogueira. O Viana 
foi sempre acompanhando e apoiando tudo com muito 
interesse, apenas não se envolvia pelas responsabilidades 
profissionais, mas assumiu a presidência do científico.

Estava já eu como arquitecto dos serviços de urbanismo na 
CMPorto, quando surge a proposta de demolição da casa 
da Avenida Montevideu. Ora, aquilo tinha um plano, com 
poucos anos, de implementar uma frente urbana de 6 ou 
sete pisos por ali fora que chegou a ser implementada, mas 
vários técnicos eramos de opinião contrária e travamos 
aquilo a tempo, para manter a escala da moradia isolada de 
dois pavimentos. 
Fui eu que acabei por ter essa responsabilidade, mas havia 
fortes pressões, o promotor não era uma pessoa qualquer. A 
demolição da casa de Honório de Lima, suscitou a reacção 
da classe mais informada e que também percebeu que a 
casa da Maria Borges estava em risco. 

A solução encontrada não é a melhor, mas foi a possível, já 
havia um compromisso de autorizar volumes paralelos com 
sete pisos, negociou-se a manutenção da casa e a mesma 
volumetria num só edifício, uma torre de quinze pisos á rua 
de Gondarém, foi o melhor que se conseguiu, do mal o 
menos……Pena foi não se ter tido a sensibilidade para evitar 
a demolição da casa da rua de Honório de Lima. 
Eu nunca lá tinha entrado, mas tinha visto todos os desenhos 
do projecto no escritório e estava muito documentada 
fotograficamente, todos os que lá trabalhávamos as 
conhecíamos bem, até à data ainda era o projecto com 
mais impacto na cidade, nem o Bloco de Costa Cabral que 
é admirável, sobretudo pela solução urbana, a superou…

Na altura veio à memória todo impacto que a construção 
da casa de Honório de Lima causou. Colegas pouco mais 
novos contam da romaria que havia ainda a casa estava em 
construção. Eu só a conheci enquanto estudante, já estava 
habitada, impressionou-me imenso, foi muito estimulante 
falamos entre colegas dias seguidos sobre ela.

Falava-se na escola que tinha contatos com colaboradores 
do Le Corbusier e que alguns chegaram a vir ao porto ver 
obras de arquitectos portugueses e que chegaram a ir 
ESBAP. Mas não sei o que viram nem em que datas isso terá 
ocorrido…

Não se expressava com muita segurança, por vezes até 
parecia ter uma certa gaguez…mas as suas aulas era 
productivas, os comentários eram tecnicamente muito 
convincentes, e a maioria gostou de o ter como professor. 
Eram frequentes as visitas as obras, dele e de colegas alguns 
também professores da ESBAP.
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Arquitecto

António Meneres

Entrevista a António Meneres, arquitecto

na Biblioteca do Museu Nacional Soares dos Reis, Porto

22 de Maio de 2019

Ouvi pela primeira vez falar do arquitecto Viana de Lima 
ainda era miúdo, pois tinha um amigo de infância que 
cresceu comigo em Leça, o Alfredo Evangelista Campos, 
filho de um Piloto Mor do porto de Leixões, que era de 
Esposende e primo de Viana de Lima.
Não foi o primeiro arquitecto que conheci, pois esse foi o 
arquitecto Bruno Reis também de Leça do Balio, onde a 
minha família estava enraizada. 

Sempre cismei com a arquitectura e quis ser arquitecto. 
Os meus pais foram extraordinários, dando-me apoio 
nesta minha convicção. Nasci canhoto, e demorou que se 
percebesse que não havia nada a fazer, mas fiz um grande 
esforço, e hoje sou ambidestro, tendo aprendido muito 
com isso. O gosto pelo desenho teve neste processo muita 
importância. 
Em Florença, creio que na Gallaria Degli Ufizzi impressionou-
me muito o desenho de Leonardo da Vinci, da Senhora 
com o menino…um desenho incompleto mas perfeito, 
emocionei-me mesmo. 

Fui aprendendo a dar o valor certo ao desenho das pessoas 
com quem convivi e trabalhei, tanto no meio profissional 
como académico. 
O Viana desenhava muito e delicadamente, enquanto 
falava, pensava ou tomava decisões, sem que o afirma-se 
ou defendesse-se, todos percebíamos que o desenho era 
de uma importância fulcral em todo o processo. 

Quando cheguei às Belas Artes, no ano em que o Fernando 
Lanhas concluiu o curso, já o arquitecto Viana de Lima era 
uma figura, isto por volta de 1948. Tronara-me amigo do 
Lanhas dois anos antes, ele era uma figura cativante pelos 
muitos interesses que cultivava. 
O Viana, tinha também essa dimensão de se desdobrar em 
diferentes áreas de saber e actividade e era já na altura, autor 
de algumas das obras que todos visitávamos enquanto 
estudantes de forma espontânea, tornando-se rapidamente 
uma referência relativa mente a todos outras figuras de 
influência nas Belas Artes. Conheço colegas que nutriam 
uma grande admiração pelo Viana enquanto alunos, nunca 
se percebeu a razão que levou a que saísse da ESBAP 
extemporaneamente. Sei que uma ou duas pessoas tiveram 
um papel importante nessa decisão, mas nunca explicaram 
o porquê.
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Nunca cheguei a ser aluno do Viana. Fui do Carlos Loureiro, 
que julgo ter-se iniciado como professor na mesma altura 
que o Viana e outros ex-alunos. 
O Viana foi dar construções com o Rogério de Azevedo, esse 
sim foi meu professor, uma personalidade interessantíssima, 
que falava várias línguas, como Latim…ou Grego aprendido 
no Colégio de Lamego.

Foi um período extraordinário, que habitualmente se 
distendia no tempo, acabando geralmente por facilmente 
chegar a uma década de frequência da Escola. Não fui 
excepção. Depois do Curso Geral, o Curso Especial as 
Composições e o Coda. Sempre gostei imenso de Vela que 
pratiquei desde a infância. 
Quando o Loureiro foi meu professor como assistente do 4º 
ano, eu preparava-me para realizar provas de selecção para 
ir às olimpíadas de Helsínquia em 1952, tendo muito boas 
possibilidades de ser selecionado pois tinha ganho varias 
regatas a Norte, apenas me faltava fazer as que decorreriam 
em Lisboa. O dia do treino coincidia com a aula de projecto 
á quarta-feira, e expliquei a situação ao arquitecto Loureiro 
que me respondeu que as minhas regatas eram ali na EBAP.

Todos respeitavam muito o Viana, o Távora, o Losa, Barbosa, 
Januário, Andresen…todos admiravam a sua determinação e 
rigor com que estava na profissão. Nos momentos em que 
privei com todos estes arquitectos nunca assisti a qualquer 
comentário menos favorável, nem sobre o seu trabalho, 
muito menos sobre a sua figura.

Essa era uma das características que o distinguia, a sua 
postura de rigor e seriedade. Sempre aprumado de 
forma irrepreensível, Viana de Lima era um senhor, como 
arquitecto, como homem reunia um consenso quanto á 
sua idoneidade e respeito pelo demais. Dirigia-se às pessoas, 
sem altivez, com extrema edução e um vocabulário muito 
bem articulado, fruto do muito que estudava, mesmo 
quando já era arquitecto à décadas. 

Era um homem de livros, de viagens, de arquitecturas e de 
lugares. Um dia surpreendeu-me com a oferta das Cronicas 
de Fernão Lopes e disse-me logo que eu ia gostar. Achei 
curioso o facto de uma arquitecto conhecido por ser um 
seguidor intransigente do Movimento Moderno, oferecer a 
um jovem arquitecto, umas crónicas escritas no sec. XV. Isto 
era o Viana de Lima no seu melhor.

No Brasil conheci várias pessoas que lidaram com ele 
por décadas, como o Arquitecto Cyro Correa Lyra todos 
convergem numa inestimável admiração, pela sua entrega e 
enorme disponibilidade para as questões em que se envolvia 
e especial sensibilidade para as e questões relativas a história 
e preservação dos lugares.

Apesar de muito mais novo, acabei por cimentar uma 
amizade estruturada com o arquitecto Viana de Lima, fruto 
de muitos interesses comuns, sendo o que mais nos unia 
a fotografia. Admirava este meu interesse e estimulava a 
prática solicitando pequenas reportagens de momentos 

que ele entedia que mereciam um registo diferente do 
habitual. Foi o caso da Vinda do arquitecto Lúcio Costa a 
Portugal. O Viana em 1961 organizou essa visita pelo Minho 
e Trás-os-Montes, tendo como protagonista a arquitectura 
popular, vimos lugares belíssimos alguns dos quais já nem 
me lembro com pena onde eram, pois queria lá voltar. 

Percebi que o Manuel Ferreira, seu pai, teve no que a Trás-
os-Montes diz respeito um papel importante, pois em boa 
parte o nosso cicerone. Foi um apoio fundamental, conhecia 
todas as estradas, ribeiros, penhascos, tudo, tudo, devia ser 
da caça…( risos) sugeriu alguns locais surpreendentes, e 
claro os melhores sítio para comer…… chegamos mesmo a 
ir a casa dos seus avós em S.Julião de  Palácios.

Eu sempre atrás da máquina, realizei algumas imagens de 
que gosto muito. Foi uma viagem inesquecível, com o Viana 
de Lima e a sua esposa, o Lúcio Costa acompanhado da sua 
filha Helena, o Augusto Amaral, o Arnaldo Araújo o Jorge 
Henrique Pais da Silva, grande amigo do Viana, e mais um 
ou outro colega da ESBAP. Era um grupo muito restrito, de 
que guardo uma bonita memória e que tive a felicidade de 
fotografar, em que Viana, Costa e Pais da Silva mantinham 
diálogo permanente.

Quando acabei o curso, surgiu a oportunidade de integrar 
os quadros da CMPorto, tendo recebido uma carta convite 
do município, dirigida a mim, arquitecto António Meneres, 
para participar no concurso de admissão para o lugar de 
desenhador de 3ª…..achei inadmissível, não fui e nunca mais 
me interessei. 
Comecei por dividir a sala 32 por cima do café imperial com 
o Siza, o Alberto Neves, Vasconcelos Sampaio, Luís Botelho 
Dias, praticamente ao lado do Cristiano Moreira e do João 
Andressen com quem tinha já trabalhado. Fiquei anos 
como colaborador do Távora, que era casado com uma 
prima minha, e que me ajudou muitíssimo, a vários níveis, 
chegando mais tarde a passar-me algum trabalho. 

Às quartas feiras tínhamos por habito ir lanchar ao café 
Stadium, ia a malta de vários escritórios, além de nós( do 
Távora e Siza), o pessoal do Andressen e do Viana e ainda 
o Vasco Macieira Mendes e o Joaquim Lopes( filho) que 
trabalhavam na CMPorto. O Viana por vezes lá aparecia, 
com o Cerqueira ou Avelino. 
Sempre impecavelmente vestido, nunca se descompunha, 
apesar desses momentos mais distendidos, com o seu 
relógio de bolso e o sobretudo de caxemira. Falava-mos 
sobretudo de arquitectura e política, a nossa admiração 
pela sua postura crescia, pelo modo como sem sobranceria 
revelava a sua cultura, sensibilidade e humanismo. 

Um dia o Viana organizou um jantar em que se ia falar 
sobre Brasília, a coisa passou como noutras vezes e a malta 
apareceu, no primeiro andar do restaurante Comercial, um 
local de muita categoria na cidade, coisas à Viana. 
Quando chegamos, o grupo não era grande, estava o 
Viana com o Óscar Niemeyer que na altura vivia em Paris, 
e naquela ocasião recorreu a um cavalete e uma folhas de 
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grande formato para desenhar e explicar em traços gerais as 
grandes opções do projecto. No fim fiquei com o desenho, 
e ao perceber que ele estava no escritório do Viana, fui lá no 
dia seguinte, tendo nessa ocasião oferecido outro desenho 
com uma dedicatória.

O Niemeyer estava a desenhar e a explicar ao Viana o 
projecto que estava a fazer para uma pequena capela no 
Brasil. Ao mesmo tempo um colaborador seu fez muito 
rapidamente com uma tesoura e umas folhas de papel 
uma maquete muito bonita e singela do projecto, ficamos 
muito admirados, e a conversa alargou-se a mim e aos 
colaboradores do Viana, e o Niemeyer ofereceu-me aquele 
desenho que hoje tenho emoldurado.

O Viana estava nessa altura a desenvolver no seu escritório 
o projecto para um complexo Hoteleiro na ilha da Madeira, 
em parceria com Óscar Niemeyer, por convite do brasileiro, 
uma vez que ele vivia no estrangeiro na condição de 
exilado. Muita gente colaborou nesse grande projecto que 
vários pudemos testemunhar a dedicação e entusiasmo que 
o Viana pôs nesse projecto, sendo um deles o arquitecto 
brasileiro Domingos Linheiro, hoje meu bom amigo e 
com quem ainda falo regularmente, que estagiou no 
Viana, trabalhando sobretudo nos estudos das cidades do 
Maranhão encomendado pela UNESCO. 

Ele ficou sempre muito grato pela experiência proporcionada 
pelo Viana, e pelo modo como por todos no seu escritório 
foi recebido. Ficou hospedado num hotel, próximo do 
escritório mas o Viana chegou a emprestar-lhe roupa 
adequada, pois ele veio no inverno. Levou-o a varias obras 
que tinha em curso e integrou-se perfeitamente entre todos 
os que gravitávamos em torno do escritório da Cancela 
Velha. Ali reconhece ter aprendido um gosto muito especial 
pelo desenho, que aliás ainda hoje cultiva, mesmo enquanto 
professor da faculdade de Arquitectura e Urbanismo da 
Universidade de Fortaleza.

Fui muitas vezes com o Viana, mas sobretudo com o Luís 
Cerqueira e o Avelino Tavares de Castro a Bragança, pois 
enquanto se concluía o Hospital local eu estava a projectar 
o Centro de Saúde Mental, praticamente no mesmo terreno. 
Muitas vezes o Viana fazia-se acompanhar da esposa, e 
ficava hospedado na Pousada, outras quando ela ficava 
pedia a minha mulher que lhe fizesse companhia, numa 
altura em que já tinham perdido os filhos.

O Viana dizia-me sempre que queria sair cedo, porém 
acabava por sair por volta das 10.30, 11.00, para fazer 
coincidir a hora do almoço com a passagem pelo “Maria 
Rita” ou pela Estalagem do Caçador, pois era um grande 
apreciador de boa comida. 
Como saberá, tenho também as minhas raízes naquele 
território, pois são parentes meus que promovem o 
desenvolvimento daquelas duas ou três aldeias em 
Jerusalém do Romeu, sobretudo os meus tios José e em 
especial o Manuel Fonseca Menéres, que tinha um gosto 
muito especial para as coisas das obras e fazias os desenhos 

do que pretendia fazer em papel quadriculado pra não 
se enganar… Reabilitou aquele lugar e promoveu outras 
condições de vida para os locais, criando uma Creche, um 
Posto Médico uma Escola Primária, Casa do Povo, Farmácia 
entre muitas outras melhorias, muitas delas ainda hoje 
visíveis. 
Entre elas o celebre Maria Rita, onde o Viana de Lima tanto 
gostava de almoçar. Mas é o meu tio José que inicia este 
processo ao criar a Cooperativa Por Bem, e a mover as suas 
influências para que a linha do comboio por ali passasse. 

Admiro muito o Bloco de Costa Cabral, cheguei a ter lá 
escritório. È uma arquitectura séria, extremamente correcta, 
que representa bem o legado de Viana de Lima.
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Arquitecto

Avelino Tavares de Castro

Entrevista a Avelino Tavares de Castro, arquitecto

café Tropical 

17 e 19 de Janeiro de 2019

Fui trabalhar para o Viana ainda estudante por intermédio do 
Luís Cerqueira, meu colega de curso e que foi por muitos 
anos o principal colaborador de Viana de Lima. Era preciso 
dar andamento a um grande projecto e precisavam de um 
reforço da equipa que na altura era três ou quatro pessoas.

Tenho muito boas memórias desse tempo, foram anos 
de uma enorme aprendizagem e introdução no universo 
profissional com um trabalho de grande exigência e 
complexidade que marcaria toda a minha vida.
Foi uma experiência que iniciei ainda como aluno da ESBAP, 
e quera algo excepcional que a escola promovia levando a 
que os alunos já numa fase adiantada tivessem este tipo de 
experiencias. Para mim foi um segundo curso.

Foram doze ou quinze anos extraordinários, envolvido por 
grandes projectos. Fiquei com uma enorme admiração pelo 
arquitecto Viana de Lima, tando do ponto de vista profissional 
como pessoal, apesar da sua especial personalidade 
reservada, um senhor.

O Viana não falava do mesmo modo com todos os 
colaboradores, nem a todos permitia comentários ou 
contributos sobre o trabalho desenvolvido. Alguns colegas 
tinham uma forma de ser mais condizente com a sua 
especial maneira de ser introspectiva e reservada. 

A génese de todos os trabalhos partia do Viana, na grande 
maioria até um nível de definição já bastante preciso, outros 
menos, mas outros eram completamente desenhados por 
ele, e a nossa participação era já só ao nível do detalhe. 
Pontualmente a alguns de nós, muito poucos, era permitido 
uma sugestão, e acabava-mos por contribuir para a solução 
final.

Desloquei-me vezes sem conta a Bragança, por vezes 
sozinho, outras vezes articulado com os engenheiros da 
DGES. Almoçava sempre no restaurante Poças, Fui lá por 
indicação do Viana, e ficava na residencial que eles tinham 
voltada sobre o mercado, aquilo nos dias de feira era 
engraçado, com os animais, burros e vacas a circular por 
todo lado.

Comia-se muito bem o espaço era agradável e tinha um 
fresco muito bonito, fico agora surpreendido por saber que 
é da autoria do seu pai…. Sabe isso foi uma coisa que se 
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perdeu, esta dos arquitectos terem uma dimensão artística 
muito estimulada pelos primeiros anos da escola( ESBAP) 
sendo que alguns até acabaram por a desenvolver e serem 
mais artistas que arquitectos, como o Lanhas, o Nadir e pelo 
que me diz também o meu amigo Manuel Ferreira.

Quando o Viana decidiu fechar o escritório, falou comigo 
e disse-me que a partir daquela data iria fazer o trabalho 
sozinho, mas pediu-me que juntamente com o Cerqueira 
organizasse-mos o arquivo do escritório. Nessa altura já se 
flava numa exposição na Cooperativa Árvore, mas o seu 
pedido tinha a ver com a intensão de fazer uma doação 
à ESBAP, embora já existisse FAUP, situação que até criou 
algumas dificuldades para esta sua intensão.

Ele não via com agrado o fim do curso na ESBAP, e a origem 
da Faculdade de Arquitectura, sempre foi contra, pelo 
menos do modo como se fez, foi entendia que o ensino 
da arquitectura não devia estar distante do ensino das artes 
plásticas, e é esse o modelo que formou as gerações de 
arquitectos que deram notoriedade à arquitectura feita no 
Porto. 
Não estava sozinho nesta forma de pensar e terá em 
diferentes momentos defendido outra solução para o 
modelo de ensino da arquitectura, e talvez tenha sido por 
isso, e digo isto sem qualquer convicção, que tenha sido 
afastado quando esse processo se deu e acabou a dar aulas 
em Lisboa….mas com uma enorme tristeza.

De certo modo concordo com ele, queles primeiros 
anos de grande proximidade com a pintura, a escultura 
o desenho, eram muito importantes na nossa formação, 
depois já no curso especial, não perdíamos contacto com a 
malta que optava pela pintura ou escultura, mesmo depois 
de já termos deixado a escola, deixando em nós marcas de 
uma especial sensibilidade e atenção para as questões da 
arte em geral.

Muitas pessoas passaram pelo escritório, antes de mim, 
eu terei chegado em finais da década de 1950 mas não 
sei precisar, julgo que era aluno do quinto ano. Houve 
que apenas ficasse cerca de um ano, outros intermitentes, 
meia dúzia de séniores que colaboraram anos, como eu o 
Cerqueira, o Veiga de Macedo,….o  Zé Ramos Coutinho…o 
Figueiredo… o Mário Jorge Bonito, outros o mínimo para 
poderem regressar à escola e fazer o CODA, coisa que 
acabei por nunca fazer…aliás, como muitos da minha 
geração.

Lembro-me do António Pinheiro, do Tasso de Sousa, do 
Filho do Tavares Chicó, do Archer de Carvalho, do Botelho 
Dias, do Luís Teles, do Ramos Coutinho que também 
por lá passou antes de se associar ao Cristiano Moreira. 
Havia quem aparecesse por lá para falar com ele com 
regularidade…pediam livros, opiniões mas não chegavam 
a colaborar…mas posso estar enganado, havia pessoas da 
confiança dele, amigos que pediam ao Viana para integrar 
a equipe esta ou aquela pessoa, normalmente por pouco 
tempo e ele acedia quase sempre. 

O Botelho dias por exemplo coincidiu algum tempo 
comigo, depois foi para o escritório do Távora, mas antes 
julgo que ainda esteve na sala 35 com o Matos Ferreira…não 
me lembro das datas.

Também me recordo de por lá terem passado o Luís Pizarro 
e o Anselmo Vaz, mas não sei em que projectos estavam 
envolvidos, foi numa altura em que estive sozinho numa sala 
no primeiro andar. Não me importei nada, estava sossegado, 
e o Viana passava mais tempo comigo a estudar as questões 
tranquilamente. Em simultâneo nunca chegamos a ser 
mais de 4 ou 5 colaboradores. Embora se possa pensar o 
contrário, o Viana produzia muito, dedicava muitas horas ao 
escritório e era operativo, e quando regressava-mos do fim-
de-semana, algum trabalho tinha avançado pela mão dele.

Durante o longo período em que estive naquele escritório 
a pessoa que esteve mais perto do Viana penso que foi o 
Luís Cerqueira. Creio mesmo ter sido muito mais que um 
colaborador um companheiro, e até amigo e de grande 
importância no equilíbrio da família depois do acidente. 
Também o Praça mantinha uma grande amizade com o 
Viana e esposa, assim como a Maria Noémia, que foi ao que 
julgo a única colaboradora que o Viana chegou a ter. 
O Cerqueira chegou a ir com ele três meses para o Brasil e 
era coordenador de vários projectos, garantindo juntamente 
comigo o funcionamento do escritório sempre que o Viana 
se ausentava. Isso acontecia com alguma frequência, pois 
o Viana tinha vários compromissos fora do Porto e até 
fora do País, mesmo noutros continentes, praticamente 
todos a bem dizer, e não ia fazer turismo, eram sempre 
compromissos ou interesses profissionais.

Para nós, não deixava de nos causar surpresa como é 
que um arquitecto desde sempre tão conotado com o 
Movimento Moderno, se empenhou tão dedicadamente 
á preservação do património…você não imagina o tempo 
que destinou a essas iniciativas, o que se preparou com o 
receio de cometer erros, mas todos percebemos que o seu 
entusiasmo era absolutamente genuíno. Ele nunca mo disse, 
mas sei que nunca foi remunerado por esse trabalho….. e 
não é que a fundação não pudesse pagar…também por isso 
o continuo a admirar. 

O João Campos deve saber de isso muito mais que eu, foi 
ele a partir de determinada altura que deu a esse nível um 
apoio fundamental ao Viana e que este reconhecia.

Apenas fui com ele uma vez ao congresso da Sagrada 
Família a Barcelona, acompanhou-nos o Napoleão Amorim, 
foram apenas alguns dias, mais foi muito gratificante, eu 
não conhecia a cidade. Percebi que o Viana era muito 
reconhecido pelos arquitectos estrangeiros que lá estavam, 
mantendo ele sempre a sua postura como no escritório, 
rígido concentrado mas tranquilo. 
Com alguns deles falava mais demoradamente, até mesmo 
fora das actividades do congresso, em especial com uns 
colegas suíços, regressando de lá com grande entusiasmo 
sobre a renovação do ensino que achava adequada 
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implementar aqui no Porto. Aquilo não lhe saiu da cabeça 
por muito tempo…..Tive pena de não ter ido com ele à ilha 
de Moçambique para onde desenvolveu um estudo de 
salvaguarda, que até foi publicado. 

Muitos dos livros que tinha em casa provinham destas 
viagens, que sempre fez desde que o conheci, já quando 
eu era aluno se comentava lá na escola que ele viajava com 
frequência a Paris e que privava com o Le Corbusier. Alguns 
destes livros passavam rapidamente pelo escritório e depois 
iam para casa, mas deviam ser centenas, também comprava 
cá, no Almeida, que lhe cedia livros por encomenda e depois 
se lhe agradavam ele comprava, deve ter sido dos melhores 
clientes da livraria. 

Ele tinha um certo orgulho na sua biblioteca, por vezes 
ofereci-nos livros, a mim ofereceu-me alguns do Corbusier. 
Penso que a partir de determinada altura pouco tempo 
dedicaria a ler os seus livros, via-os mas não lia, mais por 
uma questão do seu modo de ser de então que por falta 
de tempo. Por vezes nas muitas viagens que fazíamos de 
comboio, pegava num livro, mas rapidamente o punha de 
lado e fica a olhar a paisagem demoradamente, sem dizer 
nada, aquilo era o modo reservado dele ser. 

O viana tinha um modo silencioso e profundo de olhar, 
parece que absorvia todos os detalhes, tudo para ele tinha 
significado. Aqueles silêncios eram muito característicos. 
Tenho essa imagem bem presente, quando tirava os olhos 
do desenho e se focava no que via para além da janela, 
naquela postura muito alinhada. 
Dizíamos por graça que ele procurava imitar o Corbusier, 
nos óculos, no cabelo e por vezes até mesmo a roupa..o 
pessoal comentava mas por piada, pois ele era muito 
respeitado profissionalmente. Só mais tarde, quando tomou 
posição relativamente ao processo da faculdade, é que se 
começou a sentir alguma distância relativamente ao que 
ele fazia e outros faziam, algum desdém pelos resultados 
do seu trabalho, penso que nessa altura terá ficado isolado 
nessa sua tomada de posição.

Era muito raro os filhos aparecerem por lá, algumas vezes 
a Sílvia, que eu conhecia do meu grupo de amigos, mas 
menos o Alexandre, ambos alunos das Belas Artes. Não 
tenho memória de a ver envolvida em algum trabalho do 
pai, sabíamos do percurso dela, mas do Alexandre pouco ou 
nada se sabia no escritório.

Fui atirado para Bragança onde fui centenas de vezes, muitas 
delas com o Viana. Fiz lá muitos amigos, os engenheiros, 
Maia, Albuquerque Barbosa, Corte Real. O projecto do 
hospital era inovador, mas colocava muitas questões para 
as quais ainda não havia resposta pronta…foi um grande 
desafio. 
O Viana tina as coisas muito claras, sempre procurou resistir 
às interferências dos técnicos da DGES, como foi o caso 
da cobertura. Ele foi ao mesmo tempo determinado e 
hábil, levou-os a acreditar que cedia a colocar um telhado 
de quatro águas no edifício, mas a obra foi andando e a 

cobertura ficou plana como ele projectou, sem que nunca 
tenha dito frontalmente que não, mas sem ter qualquer 
intenção de aceitar essa decisão que vinha dos quadros 
superiores da DGES.

 Os argumentos da DGES é que a cobertura plana deveria 
ser sobredimensionada para aguentarmos os nevões 
característicos na cidade, mas eu acho que aquilo era mais 
uma questão política, e pressionaram-no muito para criar 
uma imagem do tipo “português suave” que ele sempre 
repudiou, e nunca permitiu ingerências nas opções do 
projecto talvez por isso aquele contato tenha sido o único, 
sobretudo quando se começou a relacionar a imagem do 
hospital com o Le Corbusier e a corrente internacional da 
arquitectura…foi praticamente o único naquele tempo que 
rejeitou a corrente regionalista que o estado impos, a sua 
arquitectura demonstra-o praticamente até aos últimos 
projectos.

Percebi que o Viana há anos que ia regularmente a Bragança. 
Julgo que acumulava uma avença como urbanista com a 
Camara, mas disso não tenho conhecimento de que possa 
falar. Sucedia que o motorista da Câmara o ia buscar onde 
ele estivesse, e só o voltava a ver ao fim do dia na hora 
do regresso, e eu lá continuava na obra a tomar nota das 
situações par depois discutirmos no escritório. Eu apontava 
tudo, ele gostava desse meu método e depois respondia-
mos a cada situação. 
A Dona Iria coitada, passava horas sozinha a ler enquanto 
nós andava-mos nas obras. Por vezes a sua mãe, fazia-lhe 
companhia ela gostava imenso, julgo ter percebido que 
partilhavam interesse por literatura francesa…e o Viana 
ficava muito agradecido. 

Quando almoçávamos no Poças, era sempre especial, o 
Manuel Ferreira que era uma companhia extraordinária…, 
trazia duas ou três garrafas de Vale Pradinhos que o Viana 
adorava, ficava outro. O dono do restaurante não se 
importava, era amigo do seu pai e sempre nos tratou muito 
bem. Falavam sobretudo das aldeias, de alguns edifícios 
notáveis, dos lugares dos hábitos das populações. O Viana 
por vezes dizia,” o Manel você não se importa…..Vamos lá” 
E lá iam os dois, depois o Viana contava-me o que tinham 
visto no caminho para o Porto com grande entusiasmo. 
No dia seguinte no escritório, já era o Viana de sempre.  
Foi assim que ouvir falar pela primeira vez da Basílica de 
Outeiro..na viagem seguinte também quis ir lá ver, não sem 
antes ver o seu pai a tirar duas trutas em minutos debaixo de 
uma ponte.. andava sempre com a cana de pesca na mala 
do carro… 

Um dia apareceu no escritório um comercial de um 
fabricante de fibrocimento, com acabamentos em varias 
cores. O viana ficou fascinado, com o material e de imediato 
o adoptou em varias superfícies, sobretudo em pavimento. 
Estudamos uma solução de fixação com um gancho zincado 
cravado na argamassa e o aspecto foi estupendo. Claro que 
a modulação seguia o modulor. Isso foi experimentado em 
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Bragança e depois na FEP. Ele gostava muito da ardósia, 
mas havia o problema do desgaste, da espessura e custo. 
Aquilo remetia para um material tradicional, mas era betão, 
moderno para ele era perfeito. Na FEP já foi todo removido.

Ele já tinha sido premiado por ter uma obra igualmente 
em Bragança em que recorria a materiais tradicionais, mas 
sem ser do modo mais óbvio ao gosto das entidades como 
tantos outros fizeram. Quando começaram a erguer-se 
as paredes de xistos das escadas de serviço, as entidades 
ainda acreditaram que a obra estava no bom caminho, mas 
depois, com o piso técnico, a capela, com a cobertura plana 
os brise soleils, as janelas corridas e as cores, a imagem do 
hospital não era de todo o que pretendiam. 
O percurso pela cobertura do bloco para chegar à capela 
é muito interessante com vistas para aquelas serras de um 
lado e do outro, e mesmo o movimento de entrada na 
capela com a grande porta, o pavimento em betão negro, 
tudo aquilo é resultado de uma noção muito clara da 
arquitectura contemporânea. 

Este exemplo é bem demonstrativo da arquitectura 
do Viana, é simples mas cheia de intencionalidade nas 
pequenas opções, a importância do movimento pelo 
espaço, a preocupação por criar sensações eram para ele 
uma preocupação fundamental.

Ali saímos do edifício no quarto piso ao lado dos elevadores, 
percorremos a cobertura sob uma proteção ligeira e 
podemos observar para ambos os lados a paisagem e a 
cidade, para depois entrar na capela completamente fechada 
só com aqueles vidrinhos com as cores primárias…anos 
depois pediram-nos para fechar um dos lados do percurso 
para fazer uma biblioteca, ainda fui eu a desenhar tudo, 
embora não se tenha seguido o projecto completamente, 
lá se fez, ficou pior no meu ponto de vista…mas são opções 
do dono da obra…

O hospital teve muitas alterações que o Viana não gostou, foi 
um braço de ferro constante, com troca de correspondência 
intensa e por vezes muito dura, eu estava em fase de obra a 
par de quase tudo. 
Eles não percebiam intransigência do Viana com as 
questões métricas, as medidas dos corredores, pés-direitos, 
parapeitos, padieiras, tudo estava minuciosamente estudado 
para cumprir o Modulor…ele fazia-se acompanhar da 
tabela e verifica as cotas na obra, nós por graça, fazia-mos 
apostas pois já sabíamos as medidas de cor…claro que os 
engenheiros da obra e os da DGES não percebiam porque é 
226 é diferente de 225, ou de 230..ou 113 diferente de 110…e 
o Viana não lhes explicava, mas não cedia…mas o certo é 
que as camas passavam nos corredores e entravam nos 
quartos sem problemas, o edifício funciona, tem imensa luz 
e é confortável para os utentes ao contrario de outros que 
conheci….

O Viana podia ter explorado a questões das construções 
hospitalares, a partir da experiencia que o Hospital de 
Bragança lhe deu, e que mais ninguém tinha, mas não tirou 

partido disso, e não fez mais qualquer obra para a DGES. 
Foi uma pena pois a qualidade da sua arquitectura iria 
deixar marca neste tipo de obra pública como sucedeu em 
Bragança.

Tal como o projecto também a obra parou mais que uma 
vez, e por períodos longos, um deles já com a estrutura 
praticamente executada pela firma Pereira Zagalo. 
Depois o projecto foi novamente todo revisto, julgo eu, 
porque entretanto saiu nova legislação sobres espaços 
hospitalares e tudo foi verificado e corrigido antes de se 
iniciar a fase de acabamentos, obra que decorreu a cargo 
dos irmãos Casais de Braga, com quem tive de lidar até 
ao final sempre sem qualquer problema, apesar do Viana 
ser muito intransigente no cumprimento das medidas do 
projecto e na qualidade de execução da obra.

Em virtude dos contactos que esta obra me proporcionou 
e pela minha forma de estar na profissão, fui sempre de 
alguma maneira sendo solicitado para desenvolver mais 
trabalho deste âmbito, sempre por convite da DGES, tanto 
ao nível da fiscalização, como acompanhamento de obra 
ou mesmo elaboração de projectos, como é o caso do 
Centro de Saúde de Monção, que mais tarde quando penso 
naquela obra reconheço que tem a marca do Viana de Lima. 
Aquilo saiu assim, gostei do que fiz, nunca pensei nessa 
particularidade, só depois percebi que havia uma grande 
influência do modo como trabalhei durante mais de uma 
dúzia de anos.

Viana de Lima marcava, marcava a sua especial personalidade 
e a sua maneira de gostar e fazer arquitectura. Acredito que 
nos terá marcado a todos os que por lá passamos.

Por vezes e durante algum tempo surgia no escritório, 
o responsável pelo desenho do mobiliário do Hotel da 
Madeira, que reunia com o Viana, por vezes também com o 
Cerqueira e mesmo o Veiga de Macedo enquanto estagiário 
acompanhou a questão da Madeira. Foi um trabalho de 
grande proximidade e o resultado que me lembre foi muito 
bom.

O Viana recorria muitas vezes aos exemplos de La Tourette 
ou o Pavilhão Suiço a propósito de algumas decisões. Eram 
obras que dominava de modo quase obsessivo, embora 
conhecesse outras obras e outros arquitectos, sempre 
regressava ao Corbusier. Ele desenhava de forma estupenda, 
muito rigoroso, os desenhos à escala 1/200 pareciam a 
1/100, com muita informação, impecáveis. Fazia-o com 
grande facilidade e naturalidade. 
Chegava ás soluções com grande facilidade, depois 
aperfeiçoava qualificando com detalhes e situações 
particulares, em função da luz, e da relação com o exterior.

Foi assim com a casa do Dr. Eduardo Serrano, na 
Circunvalação. Quando me passou o projecto estava 
tudo minuciosamente desenhado, a pérgula, a gárgula, o 
pátio, a janelinha junto ao chão…. tudo em fase de ante 
projecto, depois eu desenhei a partir  daí para a frente 
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até á pormenorização, e a casa fez-se sem alterações de 
maior. Mas a casa colocava questões muito complexas 
por causa dos movimentos que introduziu no terreno, a 
cobertura ajardinada, os anexos. Houve algumas hesitações 
quanto à solução da cobertura, mas o Dr. Serrano confiava 
e respeitava muto o arquitecto, não lhe pôs praticamente 
qualquer condição.  
A casa é muito clara nas opções fundamentais e o desenho 
dos espaços exteriores muito bem conseguido, com um 
pátio alto a Poente junto á sala. Este projecto marca uma 
época da sua arquitectura, fez vários com as soluções 
idênticas, mas talvez este seja o mais equilibrado…

O Viana era muito amigo do Mário e Maria Alice Tavares 
Chicó pelo que o filho Henrique faria um período de estágio 
lá no escritório participando em alguns projectos para depois 
regressar a Lisboa e tornar-se um notável profissional. 

Ao longo desses anos colaborarei variadíssimos projectos 
para além do Hospital que foi como o meu segundo curso. 
Desenvolvi com o Cerqueira e o Viana também o Estádio 
Municipal de Bragança, posteriormente executado mas 
segundo um desenho feito por um técnico da camara 
tendo como base o nosso trabalho,….incompreensível. 

O Montepio, foi outro projecto importante para aquela 
cidade, penso que por influência do Dr. Antas de Barros, 
uma figura do regime, com responsabilidades da divisão de 
património daquele banco em Lisboa, mas que era natural 
da Bragança, tendo ele ao que julgo sido determinante para 
que se fizesse esse grande investimento na sua terra.

O edifício tinha um programa complexo, uma topografia 
difícil e uma proximidade com uns casebres que em nada 
o favorecia. Mas resolveram-se os problemas, foi tudo 
detalhado com peças em betão pré-fabricado na fachada, 
como na FEP, e é um dos projectos em que mais gostei de 
trabalhar, uma obra importante para cidade ainda hoje uma 
referencia do ponto de vista urbano e arquitectónico.

Tenho um gosto especial no projecto da Escola de 
Enfermeiras, fui que desenhei tudo do princípio ao fim 
sem intervenção de mais ninguém. O Viana passou-me o 
trabalho à escala 1/200 muito bem desenhadinho a lápis, 
mas já com tudo decidido. Foi um trabalho de muito rigor, e 
muito bem conseguido a todos os níveis. 
Depois da residência dos enfermeiros que não se construiu, 
também um projecto muito arrojado com uma extensa 
ponte a ligar ao topo poente do hospital, o escola/lar 
das enfermeiras foi um desafio estimulante, mas com 
experiencia da obra do Hospital acabamos por dar uma 
resposta melhor e a obra correu praticamente sem grandes 
problemas. 

O principal problema é que as enfermeiras não queriam 
residir ali, o complexo na altura estava algo isolado, e elas 
preferiam viver mas perto do centro da cidade. Esta obra 

tem pormenores muito interessantes, penso mesmo que 
essa é uma das caraterísticas da forma de projectar do 
Viana, dentro de uma certa simplicidade, permanecerem 
pormenores que fazem muita diferença. 
Claro que se nota a influência do Le Corbusier diria das suas 
várias obras, umas mais evidentes que outras. Nota-se não 
só na fachada Nascente, como na capela ou mesmo pelas 
entradas de luz dos dormitórios, tudo desenhado e estudado 
com muito rigor lá no escritório, desde a cofragem do 
betão, o cálculo da extensão das palas sobre os vãos até ao 
desenho do mobiliário. Mais tarde teve algumas alterações 
a pedido da DGES que até fui eu que acompanhei numa 
altura em que já não trabalhava com ele. 
Fui lá anos depois, novamente a pedido da DGES, e achei 
a obra em muito bom estado, já tinha outro programa 
também ligado à saúde mas mais no âmbito administrativo, 
e o edifício adaptou-se bem, e até isso me deu satisfação.

Fui lá muitas vezes à casa da Rua Honório de Lima, era amigo 
dos filhos, dos donos, do António da Luiza e do Pedro, 
que foram meus colegas no liceu Alexandre Herculano, e 
que eu visitava com frequência nesses tempos. A casa era 
praticamente nova, com os jardins. 
O pai da D. Rosa penso morava em frente ou duas casas ao 
lado, não sei bem mas era ali na mesma rua….raramente via 
o pai deles, mas a D. Rosa Brito estava muito presente era 
a senhora daquela magnifica casa. Uma obra extraordinária, 
mesmo quando cheguei às Belas Artes já casa teria uma boa 
meia dúzia de anos, ainda se falava e não havia outra na 
cidade que se lhe comparasse.

Nunca se percebeu por que se autorizou a demolição 
da casa dos Cortez, o Viana não falava do assunto no 
escritório, mas na comunidade de arquitectos especulava-
se sobre os interesses económicos, as questões politicas e 
até a falta de mobilização dos arquitectos influentes para 
que se impedisse… mas o certo é que se perdeu uma obra 
que deixou uma marca num período nada favorável aquele 
tipo de arquitectura. 

Se fosse outra casa, de outro arquitecto, não sei mas 
provavelmente não seria demolida…não sei, mas acho que 
o Viana embora fosse intrinsecamente de esquerda, para 
não dizer comunista, em determinados momentos não terá 
dado sinais claros do seu posicionamento, talvez para não 
perder trabalho,…não sei, ele não falava connosco disso… 
uma boa parte das pessoas com quem privava fizeram-no, 
o Lobão Vital, o Artur Andrade, o próprio Castel Branco…
mas talvez o Viana pudesse ter ido mais longe,….posso estar 
enganado,.. apesar de ter chegado a integrar as listas da 
APU…mas o facto de ter muita obra pública fez com que 
injustamente se fosse afirmando uma ideia pouco clara do 
seu posicionamento…mas na verdade ele apenas estava 
concentrado na arquitectura…sobretudo depois da perda 
dos filhos...

Há um momento em que a ESBAP está muito politizada, e a 
presença da PIDE na escola era constante, frequentemente 
alunos eram presos, professores estreitamente vigiados, 
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e muitos como no meu caso chamados a prestar 
esclarecimentos sobre determinadas situações, o que era 
tremendamente intimidatório.

O trabalho feito de reabilitação do património português 
construído pelo mundo fê-lo sem cobrar honorários. A  
FCG assegurava as despesas das deslocações e produção 
dos relatórios, a que se dedicou afincadamente anos. Este 
seu posicionamento devia-se não só ao seu entusiasmo 
pela arquitectura e lugares, pela história, mas também pela 
condição única do país responsável por uma património 
valiosíssimo que nem sequer devidamente identificado 
estava, podemos dizer que o Viana a este respeito teve um 
generoso sentido de causa pública ou algo do género se é 
que me faço entender.

O Cerqueira esteve envolvido no trabalho de Olinda  e do 
Forte de Príncipe da Beira ambas no Brasil. Infelizmente não 
fui com ele ao Brasil nem tive participação especial nesses 
trabalhos, ainda desenhei alguma coisa na proposta do 
Forte e acalentei a esperança de ir á ilha de Moçambique, 
mas na altura estava implicado noutros trabalhos e não fui…
tive pena. Depois fez-se uma belíssima publicação, com 
ajuda do João Campos e do Armando Alves.

No aniversário da morte dos filhos chegava de manhã e 
dizia “ hoje não estou para ninguém”, fechava-se no seu 
gabinete…ou então saia. Para nós foi difícil vê-lo a passar 
por tudo aquilo….algumas pessoas foram determinantes no 
processo, e deram muito apoio em casa, mas o dia a dia 
no escritório….Estávamos com os grandes projectos em 
curso, embora em fases diferentes, muitas solicitações para 
novo trabalho, o trabalho como consultor urbanista em 
vários municípios, os compromissos internacionais….não 
sei como ele consegui levar tudo para a frente, era de uma 
enorme tenacidade.

Daí para frente passava os natais em Paris, era frequente ir 
de comboio um dia antes, por vezes passavam a consoada 
no próprio comboio…depois lá regressava com dezenas de 
fotografias e mais alguns livros, que por vezes partilhava 
com os colaboradores ou algum amigo, ou mesmo alunos. 
Eu nunca fui aluno do Viana, tocou-me o Loureiro e o 
Mário Bonito, de quem nunca mais ouvi falar praticamente 
desde que saí da escola. Fez aquele trabalho interessante no 
Campo 24 de Agosto para o Raul Ferreira, depois envolveu-
se na divulgação do Teatro mas não conheço mais nada do 
que fez a seguir….creio que trabalhou com o filho em Lisboa 
mas desconheço a obra.

Foi muito difícil que a DGES aceitasse a implementação do 
piso técnico no Hospital de Bragança. Penso que o Viana 
tenha tido a ideia no Bloco de Marselha, não sei pois o 
projecto do Hospital começa poucos anos antes do Bloco 
estar pronto…mas o Viana era muito obstinado nas suas 
convicções, e os engenheiros da DGES respeitavam-no pelo 
empenho e sentido de responsabilidade que transmitia… mas 
julgo que ouve muita troca de correspondência a propósito 
com Lisboa no sentido de se desistir daquele espaço. O 

certo, é que ainda começou por funcionar como gabinete 
e sala de reuniões dos engenheiros e encarregados e mais 
tarde como dormitório dos operários apesar do baixo pé 
direito. Pouco tempo depois percebeu-se logo a sua grande 
utilidade quando se fizeram as inspeções às redes de 
infraestruturas.

Quando cheguei ao escritório, a Casa das Marinhas estava 
recentemente concluída, digo com a garagem e tudo. Devo 
ter ido lá apenas uma ou duas vezes, a caminho de Moledo, 
era o seu refúgio. O Viana trabalhava lá nos fins-de-semana. 
Foi uma obra que agradou a toda a gente, reconheço-lhe 
um grande significado é quase icónica pela maneira como 
resolve algumas questões, mas naquela altura só se falava  
do Bloco de Costa Cabral, também recém concluído, onde 
chegou a morar o Alberto Neves, meu colega de curso 
que também trabalhou no Viana, mas que depois foi para 
o Távora. Um bom amigo, tinha um intrínseco interesse 
pela arquitectura e pela fotografia, punha uma dedicação 
e qualidade invulgar em tudo que fazia, muito discreto, foi 
dos primeiros a ir para o Bloco, julgo que por intermédio 
do Viana, eu morava perto e mantivemos sempre alguma 
proximidade. 

O João Campos esteve apenas ligado ao escritório dos 
Aliados, sempre teve uma grande admiração pelo Viana, e 
foi importante em determinado tipo de compromissos que 
o Viana nunca deixou de ter. Nesse escritório o trabalho era 
mais da escala urbana, e julgo que partilhado com o Castel-
Branco e o Fernandes de Sá, também la colaborou Figueiredo. 
Depois deixou de ter actividade, mas o escritório sempre 
foi mantido, estando la arquivado muitos dos trabalhos do 
Viana sobretudo dos primeiros anos de actividade. Entre os 
dois escritórios não havia muito contacto, não sabíamos 
muito do que lá se fazia, e julgo que quem lá trabalhava, 
desconhecia que trabalho fazia-mos. 

Fui provavelmente o último a sair, apenas ficou o João 
Campos a ajudar em algumas coisas pendentes, e juntei-
me ao Cerqueira numa sala por cima do Café Imperial, no 
mesmo piso onde estavam vários arquitectos em diferentes 
salas num ambiente muito estimulante. Na sala 35 estavam 
o Siza, o Alberto Neves, o António Meneres, o Joaquim 
Sampaio, noutra o Luís Botelho Dias, o Vasco Macieira 
Mendes, o Alfredo Matos Ferreira, o Mário Abreu, entre 
outros.

Ali desenvolvi trabalhos para as Construções Hospitalares, 
ao serviço de uma das suas divisões, que me foi solicitando 
tanto trabalho de fiscalização, assistência técnica, ou mesmo 
de projecto..mas nunca fui funcionário dessa entidade. 
Algum desse trabalho fiz com o Cerqueira, outro não.

Quando fui a París o Viana recomendou-me a visita de uma 
série de obras, claro que quase tudo do Le Corbusier, lá fui 
por expressa indicação ver o Pavilhão Suíço e a Sede do 
Parido Comunista Francês, do Niemeyer que entretanto 
conheci lá no escritório do Viana.
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A casa do Dr. Morgado Pires teve duas versões idênticas, 
mas uma muito maior que outra. O Dr. Morgado Pires era 
administrador nos Têxteis Manuel Gonçalves. Admirava e 
respeitava o trabalho do Viana , mas não deixou de lhe colocar 
algumas dificuldades, pois o projecto tinha soluções pouco 
comuns e difíceis de explicar, para a maioria das pessoas. 
Um dia foi ao escritório o próprio Manuel Gonçalves que 
por vezes pedia algumas coisas ao Viana, nomeadamente 
aquele processo da trasladação da casa da Garrida de Ponte 
de Lima, e sugeriu ao Viana que a casa do Morgado Pires 
fosse mais pequena, pelo que ficamos se ele não seria na 
realidade do dono da obra. 
O dr. Morgado Pires que era casado com uma senhora 
espanhola, respeitava muito os dois e nada disse adoptando-
se a versão da casa mais pequena. Mesmo assim era uma 
casa extraordinária, com aquela arquitectura radical do 
Viana, cheia de momentos especiais, recantos, frestas tectos 
que faziam toda a diferença e a tornavam mais próxima do 
Alvar Aalto do que do Le Corbusier, na minha maneira de 
ver, claro.
A casa teve na altura um incendio, mas foi completamente 
restaurada.

Comentava-se quando cheguei ao escritório, que o Viana 
tinha deixado a obra da casa da D. Maria Borges, onde tivera 
um diferendo com um colega, por este ter influenciado a 
opinião da dona da casa sobre o projecto. Era o Brandão 
D´Aquela, como lhe chamávamos, por trabalhar como 
representante daquela empresa, enquanto era nosso colega 
nas ESBAP. Não sei o que se passou, nem se foi por isso que 
o Viana deixou a obra, mas assisti a um ou outro momento 
de desagrado por parte dele a esse respeito, já estava a obra 
terminada.

O Dr. Morgado Pires apareceu um dia lá no escritório 
com um individuo que se dizia engenheiro mecânico e 
trouxera ao que pareceu do México umas novas cofragens 
reutilizáveis para betão, a que pretendia recorrer por 
questões económicas em projectos destinados à habitação 
de baixo custo. Criou a Conforlar. 

O Viana ficou logo todo entusiasmado, estudamos a 
medidas da tal cofragem e desenvolvemos um módulo a 
partir do qual se estudaram varias soluções tipológicas de 
casas, e afinou-se o processo cosntructivo para optimizar 
os custos tudo pensado em betão aparente pré-fabricado e 
tijolo maciço também aparente. Estes modelos ajustados a 
vários terrenos sobretudo destinados a Braga e Guimarães, 
uma coisa com uma certa ambição.

Ainda estávamos a concluir o primeiro projecto de 
execução, como o Viana soube que o promotor já tinha 
a obra em andamento e que pouco mais respeitara que 
a implantação. Com as obras a decorrer, o Viana ainda 
tentou inverter o  processo quando percebeu, que nem o 
promotor era engenheiro nem tinha intenção de construir 
o que projetáramos, apenas pretendia os licenciamentos 
e depois fazer as coisa de qualquer maneira. O Viana 
ficou muito desiludido, houve um grande investimento 

da parte dele, trabalhamos muito naquilo e não cortou a 
relação com ele, mas disse-me “ature-os você” e dai para a 
frente desinteressou-se do projectos mas foi controlando 
minimamente o que íamos fazendo. 

Eu lá tentei minimizar os estragos, nada do que foi 
construído se aproxima do projecto do Viana, a intensão era 
boa mas perdemos o controlo. Acabaram por se construir 
vários conjuntos nos arredores de Braga…ou como de 
Covas em Guimarães, que não sendo exactamente o que 
Viana pretendia, saiu bem melhor que todos os outros e do 
que se fazia na altura neste tipo de construções. 
Casas baixas com jardim à frente e atrás, coberto para 
automóvel e uma associação de casas ligadas por percursos. 
As casas eram em tijolo e betão, tudo branco, cobertura 
plana com gárgulas, aquilo não engana ninguém….é do 
Viana. Algumas começaram logo a ser alteradas mas o 
Viana nem quis saber.

O tal promotor que afinal não era engenheiro, mandara 
fazer outras cofragens num serralheiro, assim que todo o 
nosso esforço foi em vão. 
O Viana ficou muito desiludido, sentiu-se enganado e usado, 
neste processo.

O projecto da Conforlar iniciou-se num quadro de questões 
interessantes e com um conjunto de opções muito próprias 
do escritório, tendo o Viana posto grande empenho do 
desenvolvimento da casa tipo, até ao momento em que 
percebe que o promotor não está interessado na qualidade 
do seu trabalho. 
Não cortou de imediato, pois havia questões contratuais e 
prazos a cumprir, mas desinteressou-se e passou a questão 
inteiramente para mim e pontualmente ao Cerqueira. 
Fizemos muitas propostas para a Conforlar, depois do 
ímpeto inicial, do estudo do módulo das possibilidades de 
evolução das casas, tudo isso..de um momento para o outro 
começaram a surgir terrenos, o promotor a querer iniciar 
as obras quando ainda só havia estudos sem terrenos, em 
simultâneo o Tribunal da Feira, o complexo das Colonias de 
Férias, em tudo o demais que mexia no escritório, e surgirem 
pedidos de estudos para terrenos tanto em Esposende, 
como  Algarve ou  em Angola.

Aquilo não agradava nada ao Viana, este frenesim, e o saber-
se à partida que nada ia ser respeitado, depois desistia-se de 
um terreno era preciso estudar uma solução para outro. O 
projecto pensado para casas de rés do chão e o promotor a 
tentar licenciar 4 pisos..enfim. No meio de tudo isto salvam-
se um ou dois casos, o resto pouco interesse terá.

O projecto do Hospital e da escola de enfermagem foi um 
segundo curso para mim, pelo que aprendi, pela capacidade 
técnica que adquiri. 
O Hospital e a Escola de Enfermeiras é o que resta de 
um complexo número de projectos elaborados, e não 
executados de uma certa ideia do poderia ser um programa 
hospitalar numa pequena cidade, fragmentando as valências 
em diversos edifícios e evitar uma única construção de 
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escala desproporcionada. Não foram executados nem a 
residência dos enfermeiros e técnicos auxiliares, nem o 
centro de vacinação, nem a casa do administrador, nem o 
hospital de dia, apenas se executou o edifício principal e a 
morgue. 
O projecto previa uma extensa área ajardinada entre 
edifícios, mas mais tarde, foi pedido para reduzir á área de 
jardim e projectar zonas de estacionamento.

O programa foi revisto várias vezes antes e depois da obra 
começar, o número e tamanho dos elevadores estava 
sempre a alterar, o que trazia muitas implicações no 
projecto. Quando entrei já o projecto estava parado à anos. 
Tinham trabalhado nele o Cerqueira e o Sérgio se não me 
engano. Fui integrado no escritório porque era necessário 
desenvolver alterações ao projecto base e projecto de 
execução e o Cerqueira estava com a Madeira e o Viana 
muito centrado na FEP.

Uma  ocasião apareceram la no escritório, já no novo, uns 
colegas franceses e julgo que um ou mias espanhóis, pelo 
menos falavam espanhol, que comentamos deverem sere 
do escritório do Le Corbusier. Quiseram ver a casa do Dr. 
Cortez e eu fui com eles a duas ou três obras o Viana não 
quis ir, …foi depois almoçar connosco ao Lourenço. 
De tarde já foi com os mostrar aos franceses várias obras…
julgo que foram à a Escola do Cedro, uma casa na Rua do 
Padrão, a casa do Celestino em santos pousada e  a Casa de 
Chá que ainda estava em obras.

Não me parece que o casal Viana de Lima tivesse uma vida 
social por aí além.  Para além do Praça, o Cerqueira e o Zé 
Rodrigues, talvez só a Maria Noémia os contactasse fora do 
âmbito do escritório. Não é que não tivesse amigos, que 
tinha como o Aristides, que foi um grande amigo, e havia 
outras pessoas que por ele nutriam admiração e amizade. 
Lembro-me do Dr. José Blanco, o André Wogesnski, um 
arquitecto brasileiro que não me recordo o nome mas 
ligado ás coisas do património, mas eram pessoas que 
estavam longe…só as vias uma ou duas vezes por ano.  
Ele dedicava todo o seu tempo à arquitectura, praticamente 
só ia a casa dormir, e o pouco que sobrava centrava-se na 
Iria, normalmente em pequenas viagens ou nas Marinhas. 
Nas rotinas do dia-a-dia, era mesmo ele o trabalho e a Sra. 
D. Iria, julgo que não tinha outra família para além dela. Dos 
filhos nunca falava.

A Costa Cabral fui lá algumas vezes. Tinha o 4º andar 
nascente, um apartamento muito bem conseguido, repleto 
de livros. Um dia depois de jantarmos no Lourenço ( Solar 
da Conga) fomos para casa ver livros e fotografias, tinha 
centenas de diapositivos acumulados em caixas fotografias 
feitas por ele nas viagens, que me mostrou e falou dessas 
obras e viagens, mas era raro. Percebe que era um amante 
da fotografia, fotografava muito falou-me de um pequeno 
laboratório improvisado em casa mas que pouco terá 
utilizado. Ele sabia e apreciava também o trabalho dos 
outros. 

Por vezes aparecia com umas revistas de fotografia. No 
entanto julgo que o fazia sem pretensão artística, era mais 
no sentido documental mas assegurando domínio técnico. 
Já quase nos anos 90 visitei-o no escritório, estava sozinho 
a desenvolver com entusiasmo um projecto que parecia de 
grande escala, do qual não me falou, mas onde era possível 
identificar tudo o que caracterizava o seu modo de fazer 
arquitectura. 

O Viana tinha muitos interesses para além da arquitectura, 
ou melhor, para além da actividade como arquitecto, 
pois muitos desses interesses estão na verdade ligados 
à arquitectura…como a história, o património edificado, 
a paisagem..por aí fora. A história era um deles, a origem 
das cidades, as cidades antiga, e era sabedor, lia consultava 
e viajava, tenho muito pena de nunca lhe ter pedido 
emprestado um livro que uma vez lhe vi em cima da mesa e 
que me fascinou Décadas da Ásia do João de Barros.

Por vezes visitava-o um arquitecto de Lisboa que tinha 
passado por lá, que procurou manter contacto com o 
Viana, comentamos que poderia haver também alguma 
possibilidade de trabalho mas não sei, se calhar não havia..
não sei julgo que se tratava do arquitecto Padrão, ou Cabeça 
Padrão. 
Não sei se essa proximidade se manteve, sei que o João 
Campos,  sobretudo a partir de certa altura, esse sim o 
visitava com frequência, e lhe resolvia muitas questões, 
mesmo o caso da Batalha, onde estive desde o principio, 
mas depois julgo que já foi o João Campos numa altura em 
que o Viana já estava sozinho, que terá fechado a questão.
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Arquitecto

Joaquim Bento Lousan

Entrevista a Joaquim Bento Lousan, arquitecto

confeitaria Primazia, Porto

27 de Julho de 2012

Quando entrei na EBAP, os arquitectos de que se falava 
eram o Loureiro, o Ricca e o Viana. Os dois primeiros muito 
presentes pela sua actividade de professores, o Viana, pela 
obra que já tinha. Quer o Ricca quer o Loureiro foram meus 
professores, mas quem mais me marcou foi o Ramos e o 
Távora.

Comecei a trabalhar com o Viana no meu terceiro ano 
da escola. Era amigo da Sílvia, que era uma rapariga 
extraordinária, muito vivaça, mais nova que eu e que me 
levou assim como outros amigos ao escritório do pai, muitas 
vezes com o pretexto de folhear algum livro depois acabava-
mos por prestar algum tipo de colaboração. Mais tarde, veio 
para o escritório o meu cunhado Sérgio Fernandez. 

Devíamos estar em 1953 ou 54, e por lá fiquei até ao final 
dessa década, numa altura que até já fazia as minhas coisas. 
O escritório não tinha muita gente, era o Viana mais uma ou 
duas pessoas. 
Penso que antes de mim tinha estado o Luís Praça, por 
quem o Viana parecia ter uma relação de grande admiração 

e amizade, penso mesmo que se estendia à sua família, mas 
não tenho a certeza. 
Comigo, e com os demais era de uma maneira geral era 
muito seco, cordial, correctíssimo, mas pouco afectivo. 
Talvez por isso, nunca me cheguei a identificar muito com 
ele. 
Tenho outra maneira de estar. Praticamente não desenvolvia-
mos trabalho, quero dizer do ponto de vista conceptual, era 
tudo da cabeça dele, competia-nos desenhar com rigor as 
ideias que nos ia passando com desenhos que ele mesmo 
fazia até à escala 1/200.
Mesmo assim, às vezes as coisas não “davam”, e ele resolvia 
tudo com uma enorme facilidade.

O Viana trabalhava imenso, conversava pouco. Era muito 
concentrado no que fazia, não relaxava, não se distendia. 
Havia mesmo alguns projectos que desenvolvia, pelo 
menos na sua fase inicial praticamente sem nada partilhar 
connosco. 
Lembro de ver durante meses um desenho curioso feito por 
ele, um levantamento de um terreno, com umas medidas 
muito precisas entre uns calhaus e umas árvores. 
Aquilo esteve parado meses, eu tinha entrado à pouco 
tempo e reparava que por vezes lhe juntava umas fotografias, 
daquelas com formato quadrangular, mas ele nada dizia, 
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sentava-se a pensar naquilo e nada…, fazia alguns desenhos. 
Só mais tarde é que percebemos que era a casa de férias 
nas Marinhas.

 Sempre naquela postura, impecavelmente vestido, cabelo 
puxado para trás e aqueles óculos…. parecia que imitava 
o Corbusier. Com o Sérgio era diferente, partilhava muitas 
coisas, interesses vários, mas de um modo geral era um 
pouco austero, nas relações profissionais, escritório, obra, 
reuniões. 
Admito que fosse completamente diferente fora deste 
contexto, mas aí nunca o conheci, penso que não teria 
grande actividade social, a sua vida era a sua profissão 
sobretudo depois da morte dos filhos.

Tinha uma enorme facilidade em resolver problemas de 
arquitectura, aquilo saía-lhe com uma simplicidade bestial, 
parece que entendia de forma imediata o problema que 
havia para resolver. 
A segurança que transmitia era desarmante, desenhava 
muito bem e encontrava sempre uma lógica para as 
coisas muito rapidamente. Era lá a lógica dele, que surgia 
com grande naturalidade, até parecia que não refletia o 
suficiente. Entre nós na escola, costumava-mos classificá-
lo por graça, como um “arquitecto intuitivo”. Mas sabia 
imenso, de história, de construção e viajava muito com a 
preocupação de conhecer. 
Raramente falava dessas viagens, mas por vezes 
apercebíamos-mos depois pelas fotos que havia no 
escritório, que já tinha estado em muitas das obras do 
Corbusier, mas também de outros, mas se estivesse-mos a 
comentar alguma delas entre nós com uma revista ou livro 
na mão, ele era incapaz de o dizer…. penso que acima de 
tudo por uma questão de feitio….

Quando lá entrei comecei de imediato a trabalhar com o 
“Modulor”. Aquilo foi uma revelação extraordinária para 
mim que nem sequer tinha ouvido falar do assunto, nos 
anos que levava de curso. Mas também uma complicação. 
Ainda estudante mal lidava com as mudanças de escalas e 
aquelas fitas com o 113c, os 226,…não percebi de imediato 
de que se tratava, mas há medida que a informação sobre 
Le Corbusier se generalizava na escola, as coisas passaram 
fazer outro sentido. Soube que ele andou com aquilo muitos 
mais anos, mas eu e o Sérgio fomos dos primeiros a usar em 
todo tipo de trabalhos. 
Não tive conhecimento que outros gabinetes o tivessem 
adoptado, mas seguramente que em Portugal fomos os 
primeiros… senão os únicos nesse tempo.

Ainda hoje estou para comprar um daqueles livrinhos sobe 
o Modulor que ele lá tinha, que também cheguei a ter mais 
tarde e entretanto perdi. Também havia no escritório umas 
fitas enroladinhas dentro de uns tubos de alumínio, que a 
malta usava e achava imensa piada. Nesse tempo éramos 
praticamente eu ele e o Sérgio. 
A Sílvia por vezes aparecia e pegava em coisas, sempre 
muito próxima do pai e sem grande regularidade, ia mais 
para consultar alguns livros. Ela questionava-o onde podia 

ver isto ou aquilo, e ele era certeiro como um tiro, conhecia 
os livros de cor. Aquele do Corbusier da obra completa, que 
já devia ter anos, por vezes desaparecia, devia leva-lo para 
casa, mas pouco depois lá estavam de novo aquela capa 
com as letras Le Corbusier, parecia uma marca do escritório, 
o Viana nunca ultrapassou aquilo.

Comecei por colaborar na pormenorização de uma numa 
casa para o Rocha Gonçalves, aqui no Porto, perto da 
Marechal( Rua Tristão da Cunha, 1951), mas eu era muito 
novo, estava ainda no Curso Geral e ali aprendi imenso. 
Depois quando passei para o Curso Especial e com a 
tarimba que o gabinete me deu, era fácil tirar uma medalha 
nos projectos, eu fazia aquilo de forma muito segura. 

O Viana ia regularmente a Bragança, por causa a do hospital, 
fui lá muitas vezes com ele, para o fim ele ia lá cada vez mais, 
pois começaram a surgir outros encargos em que cheguei 
também a trabalhar. Por exemplo a substituição da linha do 
comboio foi desenvolvida por mim, transformou-se aquilo 
numa nova avenida directa ao centro da cidade.( Plano de 
Expansão da cidade de Bragança 1961) Pena é que depois 
os edifícios que surgiram muitos anos mais tarde, não tenha 
qualidade nenhuma. 
Mesmo o dele que foi o primeiro, e até está bem resolvido, 
mas não sei…aquilo é esquisito( Edifício Montepio Geral, 
1961/1963). O presidente da Câmara de então, um tal 
Augusto Pires, resistiu muito à ideia de substituição d alinha 
do comboio, era um tipo com piada relacionava sempre as 
coias com práticas agrícolas, dizia que tinha um rebanho 
com mais de cem cabeças. Mesmo as pessoas da cidade 
também não gostavam…mas o Viana era muito persistente 
e não desistia e aquilo foi para frente e o comboio deixou de 
passar no centro da cidade. 
Também cheguei a trabalhar no projecto do novo Estádio 
Municipal(Estádio Municipal da Bragança, 1958/1961), que 
já era uma sugestão de nova localização do Viana, não sei 
se alguma vez foi construído, quando lá vou não reconheço 
aquilo. Mas era uma solução muito interessante que 
implicava movimentos de terra e o encaixe nos taludes que 
já existiam, uma solução de bancada muito simples e uns 
apoios mínimos. 
Depois o projecto parou, não passou do estudo prévio. 
Depois, já eu não estava no escritório soube que ele passara 
a ser o urbanista da cidade, e que se voltou a pegar no 
projecto do estádio. 
No início dos anos 60 o escritório estava muito parado, as 
coisas não andavam, vários encargos aguardavam ordem 
para avançar, um período muito difícil para o Viana, logo a 
seguir à perca dos filhos. Ainda trabalhei na casa da D.Maria 
Borges no Porto( casa D.Maria Borges, 1950), numa altura 
em que se tentava introduzir uma pequena habitação para 
o motorista sobre a garagem e ainda numa casa de férias 
para o primo em Ofir ou Esposende(Moradia de férias de 
Rocha Gonçalves, Ofir, 1963), já não me lembro foi tudo 
desenhadinho mas creio que não foi construída. 
Desenhei o mobiliário para o bloco de Gonçalo Cristóvão( 
habitação colectiva ALF, 1956/1958) e para Casa das 
Marinhas( casa de férias Viana de Lima, 1953/1957), foi uma 
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experiencia muito boa. 
Ainda apanhei as obras de Cancela Velha (Bloco Irmãos 
Monteiro, 1955/1962), e ainda trabalhei no projecto 
de execução do bloco de Costa Cabral( Bloco Rocha 
Gonçalves,1953/1955), que está muito bem feito, mas tudo 
isto ao largo de vários anos. Ainda cheguei a trabalhar no 
estudo prévio da Faculdade de Economia( FEUP, 1959/1961) 
tinha uma torre belíssima que depois por qualquer razão 
não se fez, e desenhei a biblioteca de casa dele em Costa 
Cabral, lá por volta de 1955, eram muitos livros que iam e 
vinha do escritório para casa. 
Ainda me lembro do projecto do Café Nicola (remodelação 
do café Nicola 1959) em Coimbra, alteramos aquilo tudo, 
era do pai do Abelha, fez-se um trabalho muito giro. 

O Abelha( Vercingetorix Francisco Fernandes Abelha, 
engenheiro) foi sempre um grande amigo e juntamente 
com o Amorim os engenheiros de praticamente todos os 
projectos Fui com o Abelha, não sei bem onde, buscar o 
Viana depois do brutal acidente quando regressava com a 
família de Espanha.

Por vezes apercebia-me que outros projectos se iam 
desenvolvendo na mesa dele, penso que um terá sido no 
Pinheiro Manso( habitação trifamiliar MCA, 1956). Mas era ele 
que andava com aquilo sem dar cavaco a ninguém. Sei que 
enquanto lá estive se fez o concurso de Sagres(Concurso 
para o Monumento em Sagres, 1958), mas sinceramente 
nem me apercebi, deve ter sido no escritório do Távora ou 
assim. Ele dava-se muito bem com o Távora, tinham uma 
admiração e respeito enorme um pelo outro. Notava-se 
mesmo quando não estavam juntos, ou mesmo mais tarde 
na escola. 
Não sei se chegaram alguma vez a fazer alguma coisa 
juntos, pois o Távora ia lá com frequência, os escritórios 
eram perto um do outro.
Cheguei a trabalhar numa casa para o Emile Henry ( moradia 
EH, Fão 1960)que tinha uma loja de trapos em Cedofeita, e 
vinha com ideias feitas sobre o que queria. O Viana fazia-
lhes as vontades e o projecto saiu aquela coisa que não 
se percebe. Muito diferente do que ele sabia fazer bem. 
Mas o cliente gostava tanto daquilo que quando lá íamos, 
obrigava-nos a calçar umas pantufas.

Também por lá andaram os irmãos Abreu( Annibal e Augusto 
Vieira d´Abreu Viagens Abreu), que tinham muita piada, 
ainda cheguei a acompanhar aquilo( Viagens Abreu, sede 
na avenida dos Aliados, Porto 1958). Tudo muito bem feito, 
a iluminação as letras, a montra tudo. 
Sabia que ele e o Ricca haviam começado juntos, foram 
mantendo sempre alguma proximidade mas por qualquer 
razão deixaram de trabalhar juntos. 
O Ricca era um profissional extraordinário, com uma 
obra notável, aquelas casas são modelos que deviam ser 
estudados nas escolas. Eu admirava muito o Losa, que 
era da geração do Viana, quem trabalhava com ele era o 
Pedro Ramalho. Ainda assisti à construção de uma casa 
do Viana na rua do Tronco( moradia HCM, Porto 1957), o 
Ricca tinha umas perto belíssimas, mas a do Viana é muito 

bem conseguida. Era aquilo. Aquilo era a maneira de ele 
fazer, não se desviava, tinha um conjunto de princípios, de 
valores que ele acreditava intemporais, e que seguia sem 
hesitações e a gente sabia, reconhecia, era muito bem feito, 
era bestial. Não é como agora…O Souto Moura faz cada 
projecto diferente do outro….O Viana não, tinha uma lógica, 
um percurso.

Trabalhei praticamente dois anos seguidos no projecto do 
Hospital de Bragança. O projecto já vinha de trás, havia um 
estudo prévio já com alguns anos, não sei precisar, penso 
que terá tido com a colaboração do Praça. O terreno 
aumentou, o projecto sofreu transformações mas no 
essencial a ideia foi sempre a mesma até ao fim. Nunca se 
chegaram a construir os edifícios satélites, e é pena, pois o 
parque está agora a ser ocupado com outras construções, 
nem sei bem o que aquilo é…. 
O Viana ia a Lisboa, ou às vezes a Bragança às reuniões, e 
depois transmitia-me. Estavam sempre a surgir alterações, o 
número de elevadores, as áreas técnicas enfim….. 
A dimensão dos quartos começou por ser um problema, 
não decidiram logo se queriam duas ou três camas, os tipos 
hesitaram e o Viana decidiu em função do que melhor se 
enquadrava no cumprimento do Modulor. Mas o projecto 
no geral não mudou muito nesses anos todos. 
Os Brises Soleils, as entradas, escadas, corredores, alçados, 
capela tudo com o Modulor, com base em decisões já vindas 
de trás mas que tiveram de ser ajustadas. As alterações eram 
ajustes funcionais, mas que davam uma trabalheira bestial.
 
O Viana respeitava muito o Napoleão, falava com ele 
como se fossem dois arquitectos, logo desde o inicio dos 
projectos, explicava-lhe o que pretendia mesmo sem saber 
se seria ele o engenheiro da obra…mas tanto ele como o 
Abelha, parecia estarem muito presentes nas diferentes 
fases do projecto, o diálogo era constante e até sentia em 
algumas obras um certo entusiasmo entre eles…que tinha 
muita piada.

Desenhei uma série de painéis para os CIAMs, e lá fomos 
nós. Eu o Viana, o Távora, a Sílvia e o Sérgio. Aquilo não 
correu nada bem. Os Smithsons`s (Alison e Peter) caíram-
lhe em cima, especialmente ela, que era muito dura a 
criticar todos. Dizia mal de tudo, e por vezes mesmo de 
forma mal criada. O Távora lá se safou, os tipos gostaram 
dos projectos que levou, mas já nem me lembro quais eram. 
Já o Viana, com a Casa das Marinhas, correu muito melhor, 
teve críticas muito boas das pessoas em geral, mas também 
dos participantes como Bakema, o Di carlo, ou o Candilis, 
citaram a proposta dele anos antes para Rio de Onor e 
tinham-no em consideração. 
Mas ele não interagia muito, tinha aquela maneira de ser, 
mas todos percebemos que havia um reconhecimento 
muito positivo de parte destas personalidades para com 
ele. Eu fiquei impressionado com o di Carlo, que era o mais 
novo, pela vivacidade de argumentação, expressava-se em 
várias línguas de forma extraordinária. Os  Smithsons eram 
terríveis, lembro-me que numa sessão também criticaram 
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duramente o Kenzo Tange, mas o Tange fingindo que 
não sabia inglês, levou a mulher como tradutora, não 
lhes respondeu nem lhes ligou nenhuma, não lhes deu 
importância.

O Viana falava do Le Corbusier, ou melhor, do seu trabalho 
que se percebia que ele conhecia sem ser só dos livros, mas 
não me parece que tivesse tido algum contacto com o Le 
Corbusier. Tinha isso sim, com alguns colaboradores e já na 
altura era mesmo amigo do Wogenski. Uma ocasião, fomos 
eu e o Sérgio, visitar toda a obra do Le Corbusier, e claro 
passamos lá no gabinete como colaboradores do Viana, e 
fomos muito bem recebidos. Levamos uma garrafa de bom 
vinho do Porto do Viana para o Wogenski. 
Os tipos foram connosco a várias obras em París. Mas 
também fomos a Ronchamp, Marselha, Nantes e já não 
fomos a León porque eu peguei-me com um funcionário 
dos comboios que me começou a chatear e fomos de 
imediato para outro lado,… foi uma coisa bestial. 

O Viana viajava bastante para França, todos os anos trazia 
livros, muitas fotografias, mas não falava muito sobre isso. 
Penso que com o Sérgio sim, mas ele com o Sérgio era 
diferente. Depois foi substituído na ESBAP, eu entrei lá 
quando ele saiu, mas ainda foi professor do Souto de Moura 
e daquela malta toda. Os tipos admiravam-no imenso.

Agora que penso naqueles dez anos de colaboração, acho 
que não posso dizer muito sobre o Viana, eu era ainda muito 
novo, o escritório não tinha grande dinâmica, o trabalho era 
pouco e não avançava, para aprovar um projecto levava 
tempo, faziam-se aditamentos e ele tinha uma maneira de 
ser introvertida e compenetrada no trabalho, não transmitia 
muito, apenas o necessário, viajava, conhecia e penso 
que estudava, mas tudo ficava com ele. Era muito pouco 
expansivo, o oposto de mim. Admito que algumas pessoas 
tenham uma opinião muito diferente. 
O Amorim por exemplo. Eram muito amigos, quando lá ia, 
aí ele mudava, falavam muito e nem sempre de arquitectura, 
iam almoçar, o Amorim gostava de música. 

Mas a sua austeridade não era incomodativa, porque era 
correctíssimo nas relações, não havia nada a dizer. Mas 
uma vez dentro do escritório e concentrado no trabalho era 
outro. 
Agora, parece-me que ele não soube ultrapassar os 
modelos que dominava, mas desconheço a maioria da sua 
obra, e surpreende-me sinceramente que tenha produzido 
tanto como agora me diz. Algumas obras identifico-as logo, 
outras que sei que são dele..enfim, mas acho que são de 
qualidade menor. 

Sabia que tinha colegas que me invejavam por trabalhar 
com o Viana, mas na altura não me pareceu que fosse algo 
de excepcional, havia pouco trabalho, pouca comunicação 
entre nós, uma certa maneira de fazer já estabilizada e que 
me dizia pouco..não sei. 
Não posso dizer muito, os grandes projectos surgiram e 
concretizaram-se depois de eu sair, quer dizer o Hospital 

não, mas a obra só começou quase uma dúzia de anos 
de eu ter estado no Viana que entretanto ganhou maior 
notoriedade e o escritório cresceu. Conheço pouco da 
sua obra posterior, fui dando mais atenção a outros. Ficou-
me o gosto pela construção, pelo betão aparente e um 
determinado sentido de jogar com os volumes e os planos….

Admito que se possa perceber isso na estalagem da Via 
Norte, mas aquilo foi uma loucura, podia ter resultado muito 
bem, mas os tipos (família Quelhas) não percebiam nada 
daquilo, não me respeitavam nem a mim, nem ao projecto e 
um dia zanguei-me a sério e deixei-os fazerem o quisessem.
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Juíz

Francisco Diogo Fernandes

Entrevista a Francisco Diogo Fernandes, Dr.Juiz Conselheiro 

(Presidente da C.M. de Bragança entre 1971 e 1975 ) 

Bragança 

8 de Novembro de 2011

Conheci o Arq.Viana de Lima ainda antes de ter sido 
presidente da câmara de Bragança, era eu inspetor da PJ, 
mas já me interessava pelos assuntos da minha cidade, onde 
ele era uma figura muito respeitada, era o Senhor Arquitecto 
Urbanista. 
Mas já antes ouvira falar dele, pela exigência e teimosia nos 
assuntos profissionais. 
Foi substituir o arquitecto Januário Godinho como 
Urbanista, os afazeres que tinha com o estado não lhe 
permitiam continuar como urbanista consultor na cidade e 
foi ele que sugeriu o Viana, devia ter sido colegas pareciam 
da mesma idade.

Tinham uma visão comum de como podia crescer uma 
cidade de interior com a escala controlada, mas os locais 
pressionavam muito para em finais de 60 construir mais 
e mais, a noção de progresso que as pessoas em geral 
passava pela renovação do centro com construções 
maiores e mais modernas…mas o Viana colocou um travão, 
e procurou privilegiar a preservação da zona mais antiga, 

que achávamos que estava decadente e arruinada sem 
condições de vida, mas ele entendia que aquilo merecia 
outro tipo de tratamento. 
Dedicava-se muito às coisas, mas atrasava-se sempre na 
conclusão dos projectos, originando situações de alguma 
tensão na relação entre os serviços da CMB e o seu gabinete.

Desde os anos 50 que se ouvia na cidade que o estado 
estaria a preparar a construção de um novo hospital, mas 
o projecto nunca mais saía….só em finais de 60 é que as 
coisas começaram a dar sinais de andar para a frente. 
Não sei se o projecto lhe foi logo entregue, mas parece ser 
que a sua colaboração com a cidade de Bragança começou 
com a encomenda do Hospital. Percebi no período que 
estive na câmara, que determinadas opções fundamentais 
foram da sua autoria e aconselhamento, ao nível urbano 
resolveu muitas questões que não eram fáceis.

Na altura, apesar de ser uma pessoa conhecida sobretudo 
no meio relacionado com a autarquia, ninguém tinha a 
percepção que eu tive mais tarde quando residia no Porto, 
e estava à frente da PJ, e via com frequência uma das obras 
dele ser fotografada, e lembro-me muito bem da casa que 
projectou para a rua onde hoje resido que foi demolida no 
período em que vivi em Bragança. 
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Mas entre amigos e conhecidos o nome de Viana de Lima 
era sinónimo de Modernidade, profissionalismo e rectidão. 
Penso que nessa altura era mesmo professor nas Belas Artes. 
Percebi que Viajava muito, era difícil apanhá-lo, na altura até 
pensei que seria desculpa…, mas depois quando percebi que 
era de facto um homem com grandes responsabilidades 
mesmo internacionalmente, que em Bragança tirando um 
ou outro ninguém fazia ideia.

Era uma pessoa de trato correcto, mesmo quando o 
município o intimava por vezes de forma rígida para 
cumprir prazos dos trabalhos, nunca perdia a compostura. 
Chegamos a deliberar retirar-lhe um ou outro trabalho por 
as coisas não andarem….mas não me lembro quais. 
Por vezes fazia um telefonema para os serviços por causa 
de um fontanário, duma parede ou até mesmo de uma 
árvore que entendia merecer preservada…e isso surpreendia 
as pessoas, até há um cartão que ficou por lá conhecido 
dirigido ao presidente a recomendar cuidados a ter com 
determinada árvore…as pessoas não estava habituadas a 
este tipo de sensibilidade, o que faltava em Bragança eram 
árvores….hoje as coisas são felizmente muito diferentes, 
mas muito por causa de pessoas como o Arquitecto Viana 
de Lima.

Por vezes almoçava com ele, sabia apreciar e nunca perdia 
a postura, falava com entusiasmo da Trás-os-Montes, via-se 
que conhecia bem, mesmo a nossa zona que parece ter 
conhecido com o seu pai. 
Ficava sempre na Pousada, e quando ia ter com ele a 
primeira coisa que dizia era sempre elogiando alguma parte 
do edifício e o arquitecto. A esposa acompanhava-o muitas 
vezes nas deslocações a Bragança, por vezes ia também um 
colaborador. 
A senhora aguardava por ele o dia todo na pousada, lia ou 
contemplava a vista sobre a cidade. Ele ia respondendo às 
muitas solicitações procurando aproveitar ao máximo o 
tempo que estava na cidade.

Os planos da cidade são dele, mesmo alguns parciais, nem 
sempre concordávamos com as suas opções, mas ele 
punha sempre a questão do ponto de vista técnico e aí não 
estávamos à altura para contrariar…mas era muito difícil. 
Foi com ele que se resolveu o problema dos clandestinos, 
encontrou uma solução de compromisso, quando ninguém 
estava a ver maneira de resolver aquilo, por isso se confiava 
na sua experiência. 
Sei que tomo decisões fundamentais mesmo antes de eu 
chegar à camara, mas que só foram implementadas anos 
mais tarde. As grandes decisões sobre o acesso ao Castelo, 
igreja de S. Francisco, assim como fazer com que a praça da 
sé deixasse de ser uma rotunda são dele.

Foi a colaboração com Viana de Lima que chamou 
atenção para a particularidade do bairro dos batocos, da 
sua singularidade e necessidade de preservação. Esta visão 
sensível sobre a globalidade desta área, só décadas mais 
tarde teria reconhecimento, tarde de mais em muitas das 
questões.

Fui vendo crescer a escola de enfermagem, e percebi tratar-
se de um arquitecto de outra dimensão, já não era novo, 
mas para mim que não percebo nada aquele edifício era 
completamente avançado, moderno, se é que se pode 
dizer assim. 
Gradualmente foi perdendo o contacto com a cidade, 
e a autarquia deixou de lhe solicitar trabalho e não fez a 
renovação da consultadoria como urbanista, mas ele nessa 
altura julgo saber que já estava noutras Câmaras, pelo que 
se apurou então. 

Muitas das suas ideias foram implementadas sob a minha 
presidência, mas as coisas não correram muito bem que 
tardava imenso a dar resposta, a concluir os projectos, e vir 
a Bragança quando era necessário….e alguns dos projectos 
acabaram por ser desenvolvidos ou concluídos por assim 
dizer, por técnicos municipais, coisa que não lhe agradou 
nada…..Já não me recorrido, mas penso que o Parque de 
campismo, e o Campo de futebol são exemplo disso.

Posso dizer muito pouco sobre Viana de Lima, era uma 
pessoa cuja presença impunha respeito, sempre impecável, 
mas impressionou-me a postura e rectidão pessoal como 
poucas vezes vi, o conhecimento técnico e empenho 
pessoal, a cultura e constante interesse por todo tipo de 
assuntos sobretudo coisas que estivessem relacionadas 
com a história, lugares e arte isso era claro, em conversas 
que íamos tendo em determinados momentos pontuais, 
mas nunca se desenvolveu uma relação para além do 
estritamente profissional.

Depois do 25 de Abril apresentei a demissão, e perdi o 
contacto com os assuntos de Bragança, deixei de viver lá, 
apenas ia aos fins-de-semana. Mas ainda o cumprimentei 
algumas vezes aqui no Porto, sempre conversa de 
circunstância e cordialidade, muito afável, correctíssimo, 
sem nunca se distender,…… era o Viana que sempre conheci.

Percebi que era uma pessoa com um grande prestígio, 
mesmo a nível internacional, e a cidade deve-lhe muito, e 
hoje quer o Montepio quer o Hospital são dois exemplos do 
seu trabalho que dignificam a cidade.
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Entrevista a João Campos, arquitecto 

Urbatelier Porto 15 de Setembro de 2011,

casa em Matosinhos 28 de Setembro de 2011,

Urbatelier Porto 25 de Agosto de 2012

Quando fui a Paris o Viana disse-me, para não deixar de ir à 
cidade universitária ver o Pavilhão Suíço, pois era a seu ver, 
uma peça fundamental e falou demoradamente sobre os 
vários aspectos da obra. 
Segui o seu conselho e comovi-me a recordar as suas 
palavras. Depois falamos muito sobre a parede de pedra, a 
escada o jardim por ai fora. 
Que ele relacionou com o atelier de Le Corbusier(Port 
Molinort) que me disse ser perto do Wogensky, lá para 
Roland Garros, que era todo em betão mas no último andar, 
Le Corbusier retirou a argamassa da parede de meação e 
ficou a pedra à vista. A presença destes elementos na obra 
de Le Corbusier, pareciam dar-lhe animo a justificar algumas 
opções que tomara nos seus próprios projectos.

Mestre Viana sempre cultivou um grande fascínio pela 
cultura francesa, ia com D. Iria a Paris praticamente todos 
os anos. Desde a viagem de núpcias que era assim, ficavam 
com frequência no Trocadero, algumas das estadias eram 
mais prolongadas que outras, no escritório havia folhas de 

trabalho, pesquisas formais, rascunhos de cartas e outro 
tipo de anotações, em papel timbrado do hotel.
Ele conhecia bem a obra do Loos e do Mies, mas no 
tempo em que mais viajou, não podia ir à Alemanha, por 
causa da guerra, de modo que me disse ter estudado pelas 
publicações. 
Sempre falou do Aalto com grande admiração, mas sem 
ser claro no modo como exprimia os porquês, achava a 
Filarmónica de Helsínquia muito bonita. Mas nunca deixou 
o entusiasmo por Serlio, Alberti ou Bramante, que sempre 
que podia lhes dedicava atenção e estudo.
Ele estudava muito, não no escritório à nossa frente, mas 
em casa. A partir de determinada altura…..daquela altura, 
deixaram de sair, nem ele, nem ela. Viviam metidos em casa. 
Ela telefonava ao fim do dia para ele trazer compra para 
casa. Ele dizia “ tenho de sair, a minha Iria…coitadinha, pede-
me que vá às comparas para casa”. Mas em casa onde tinha 
muitos livros, por causa dos filhos, todo tipo de livros. 
Ele estudava. Mas não estudava só a arquitectura 
contemporânea, estudava também a arquitectura do 
passado e por vezes comentava comigo algumas situações 
que lhe causavam admiração, que gostava de conhecer 
melhor.
Preparava-se muito para as viagens, lia tudo o que arranjava. 
Comentava muito com ela essa parte, das viagens, da 

Arquitecto

João Campos
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cultura em geral. Apreciava muito o prazer das refeições, 
e vinho, sabia apreciar bom vinho. Valorizava muito tudo o 
que podia aprender nas viagens, e viajou imenso toda a vida. 
Muitas dessas vezes por razões profissionais, algumas por 
puro prazer de viajar e conhecer. 
A companhia das viagens tinha para ele muita importância. 
As viagens além de serem onde tinha ido eram também 
com quem tina ido.
Falou-me várias vezes de uma viagem que fez com o Pintor 
Fernando Azevedo pela Europa, penso que patrocinada 
pela Gulbenkian. O facto de ter sido acompanhado por um 
pintor proporcionou-lhe uma visão diferente e isso agradou-
lhe bastante. Absorvia avidamente tudo que fosse cultura, 
sobretudo europeia, sobretudo francesa.
Tinha uma boa amizade com o Dr. Campos Monteiro que 
era um dos administradores dos Texteis Manuel Gonçalves, 
não sei mesmo se não terá sido um dos seus melhores 
clientes, fez vários projectos para ele. Em Braga, Famalicão 
e acho mesmo que também fez para o Algarve.
Quando foram à Madeira, e digo Foram porque a Srª Dª 
Iria ia sempre que possível com ele, e portanto dessa 
vez, a inauguração do Hotel, também foi. O Viana nessa 
altura, já não falava com o Niemeyer, não sei como se 
entenderam com as coisas dos dinheiros, mas foi o Viana 
que desenvolveu tudo lá no escritório seguindo um estudo 
preliminar desenvolvido pelo ON em París. 
Ele fez tudo nesse projecto com grande dedicação, como 
era seu abito. Ouve uma festa de inauguração, e o Viana 
não sei como, ficou de tratar da refeição a servir nesse dia 
aos convidados. Como almoçava todos os dias e há muitos 
anos, no Solar da Conga falou ao sr.Lourenço que preparou 
um cozido à Portuguesa. 
Levou tudo daqui, e o Viana tratou de tudo para que 
chegasse lá em condições, todos os ingredientes e mesmo 
a água, pois como era uma ilha o Sr Lourenço achava que 
lá só haveria água salobra, O Viana contava isto com piada.

A Maria Noémia não é do meu tempo no escritório de 
Mestre Viana, saiu de lá para ir para o Loureiro onde ficou 
muitos anos. Manteve sempre grande proximidade com s 
Sra D. Iria, e quando Mestre Viana faleceu deu-lhe, tal como 
o Luís Cerqueira, um apoio fundamental.
Manuel Fernandes de Sá(filho) foi sócio de Mestre Viana 
e Duarte Castelo Branco no escritório da Avenida dos 
Aliados, Mestre Viana coordenou a comissão de serviço 
que estruturou o funcionamento do IPPC, apresentando ao 
Ministério da Cultura um requerimento que regularia o seu 
funcionamento durante anos. Integrava esta comissão para 
além do próprio Mestre Viana, o Pedro Vieira de Almeida, a 
Teresa Patrício Gouveia, Bairrão Oleiro.
Mestre Viana, foi a Malaca por volta de 1985/1986, 
patrocinado pela Gulbenkian, com o intuito de relatar 
identificar o património português naquele território. 
Desenvolveu o seu ponto de vista d conservação do 
restauro, da história das estruturas e edifícios coloniais. 
Foi acompanhado com sempre da Sra.D. Iria e desta vez 
também com o Moura, uma vez que Mestre Viana não 
falava Inglês. Passaram por Roma, aquela fotografia na 
colunata do Bernini foi tirada pela Sra.D.Iria, com a máquina 

do Moura. Esteve lá bastante tempo e recolheu material que 
mais tarde seria editado no livro Reviver Malaca, editado 
pela Figueirinhas  em 1988. Todo o livro foi revisto por 
mim, e acompanhei de muito perto toda a sua elaboração 
e redacção de conteúdos, que manteve quase diariamente 
em contacto com Mestre Viana numa altura que eu já estava 
a fazer o meu percurso, mas combinava-mos encontros 
diários.
Também esteve em Marrocos, sempre acompanhado da 
mulher e comigo, e o Dr. Blanco. Fomos a Rabat onde 
se estabeleceram vários contactos, fomos recebidos pelo 
embaixador e visitamos várias obras de interesse para 
Portugal e o impressionante museu de arqueologia de 
Rabat. Mestre Viana mostrou muito interesse sobretudo no 
período Romano. 
A estadia foi longa, fomos muito bem recebidos, jantamos 
na embaixada de Portugal, era então embaixador o agora 
conhecido Jorge Ritto, fomos acompanhados pelo Dr. 
Rui Rasquilho, Adido Cultural em Rabat. Já nessa altura se 
percebia que havia uma admiração reciproca entre o Dr. 
Blanco, que é de facto uma personalidade admirável e o 
mestre Viana. 
Mestre Viana ia todas semanas ao CRUARB, deixava o carro 
na garagem do Comércio do Porto e depois apanhava boleia 
do Moura a partir dos Aliados, com quem foi crescendo 
naturalmente a proximidade. Mas o Moura nunca chegaria 
a trabalhar com ele para além da CRUARB. Na CRUARB, 
também trabalhou a Paula Silva a quem reconhecia grande 
capacidade técnica e operatividade, apreciava muito a sua 
eficácia e competência.
A câmara da Batalha encomendou ao Mestre Viana o 
plano da célula B, a célula A ( centro cívico) era de outro 
projectista. Tratava-se de urbanizar a área envolvente á 
charola do Mosteiro, havia outros estudos que o Mestre 
Viana achava muito intrusivos. Viria mais tarde a realizar 
também o plano do centro cívico, que incluía para além de 
habitação, paços do concelho espaços públicos em torno 
do Mosteiro. Mais tarde, o plano foi convertido em lotes e o 
trabalho acompanhado por um gabinete de Lisboa. 

A célula B foi realizada até á fase de Projecto de Execução, 
tudo desenvolvido no Vértice, coordenado por mim a pedido 
dele que estaria já a desactivar o escritório de Cancela 
Velha. Na Verdade mestre Viana pediu que o projecto fosse 
desenvolvido no meu escritório, mas eu não tinha estrutura 
capaz e sugeri que o trabalho se realizasse no Vértice onde 
eu ainda colaborava. 

O presidente da Câmara de então decidiu vender os lotes 
a diferentes promotores que implementaram a construção 
que está lá, assim se perdeu o controlo do projecto e do 
que se viria a realizar.
O Veiga de Macedo(António) colaborara no Hotel, reclamava 
com frequência outras condições ao Viana. Era de Lamas( 
Sta Maria de Lamas) onde angariava muito trabalho e 
aliciou o Luís Cerqueira para sair do Viana e montarem um 
escritório a dois, que de facto veio a acontecer logo ali na 
rua do Bonjardim.(284, 2º)
O Castro Ribeiro, realizava programas para a RTP. A Matilde 
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trabalhava com ele. Era um tipo culto e das relações do 
Mestre Viana, tendo pedido a determinada altura para 
frequentar o escritório nem que fosse de graça. Trabalhou 
pouco tempo e de forma irregular, mas o Mestre Viana 
apreciava a conversa com ele.

A direcção dos Monumentos Nacionais era uma 
extraordinária escola de desenhadores, de muito bons 
desenhadores, formados na Escola Soares dos Reis em Gaia 
e ao fim de alguns anos de trabalho ficavam muito bem 
preparados e por vezes acabam por ir parar em part-ime ou 
a ful-time para os gabinetes dos arquitectos que ali tinham 
responsabilidades. 
As escolas profissionais, muito qualificadas alimentavam os 
gabinetes técnicos da administração central, construções 
hospitalares, escolares etc. Conheci gente competentíssima 
formada nestas estruturas que deixaram de existir.
O Luís Pizarro Magalhães trabalhou pouco tempo. Entrou 
na ESBAP em 68/69, passou pelo gabinete de Mestre Viana 
em 1977 não terá sequer feito um ano, depois foi para o 
Ricca onde esteve algum tempo. Assim como o Furtado 
Mendonça, também esteve algum tempo no Viana, penso 
que não foi muito.

Mestre Viana manteve toda a vida amizade com Agostinho 
Ricca, conheceram-se na escola, depois estiveram juntos 
com o Rogério de Azevedo não sei se chegaram a fazer 
alguma coisa juntos. Eram figuras diametralmente opostas, 
quero dizer no temperamento na forma de estar, mas como 
muitos pontos comuns. 
A Mestre Viana satisfazia-o verificar a continuidade de alguns 
valores na personalidade do amigo, como a humanismo, 
a sensibilidade artística pelas artes plásticas e pela música 
a dignidade humana e profissional e a qualidade do seu 
trabalho. 
O Ricca tinha escritório na Duque de Loulé, as visitas iam 
acontecendo e os almoços na Conga também.
Das casas de Santos Pousada havia no escritório( Avenida 
dos Aliados) um painel que se via que tinha sido redesenhado 
e com fotografias e legendas em francês, deduzo que 
poderá ter sido apresentado em alguns dos CIAMs. A filha 
do Cerqueira chegou a viver numa das casas. Luís Cerqueira 
desenhou a caixilharia e o painel da rampa da sala de 
refeições do Hotel do Funchal. 

O Viana gostava dele achava-o esforçado em ser 
competente. Depois saiu com o Veiga de Macedo, mas foi 
mantendo algum contacto. Penso que acompanhou a obra 
para o Dr. Morgado Pires em Famalicão.
O escritório da avenida dos Aliados, por cima do café Aliança 
foi apenas fechado em 1981, era alugado à Lutuosa de 
Portugal. Ai funcionou o gabinete dedicado ao urbanismo 
em pareceria com Duarte Castelo Branco e do qual chegou 
a ser sócio o Manuel Fernandes de Sá, filho, após ter 
realizado uma pós-graduação em urbanismo em Inglaterra. 
O arquitecto Castel-Branco ficaria com o escritório dos 
Aliados ainda uns anos. Quando se retiraram as coisas em 
definitivo dos Aliados, mestre Viana pediu-me ajuda, para 
que as coisas se fizessem com método e ordem. 

Fui coadjuvado pelo José Figueiredo e o Manuel 
Teles(desenhador). Rolos e rolos de desenhos, faturas, 
agendas, cartas, fotografias e revistas, fui todo para Cancela 
Velha. Nessa altura apareceram uns desenhos da casa de 
Honório de Lima, uma versão alternativa, enrolados e 
esquecidos num monte. Pedi-lhe que mos oferecesse, mas 
não obtive resposta. 
Fui namorando esse rolo anos…Já ninguém falava na casa 
da Rua Honório de Lima, que para mim sempre teve um 
valor extraordinário, único. Só muito mais tarde, quando 
se preparava uma certa organização do arquivo, tarefa que 
fui que fui fazendo aos poucos, pois já há muito que havia 
deixado o escritório, isto antes da exposição, é que voltamos 
a tropeçar no tal rolo e por fim ofereceu-mo. 

Não tenho mais desenho nenhum, gostava tanto de ter um 
daqueles esquiços que ele fazia com os lápis pequeninos….
eram uma delícia, mas nunca se proporcionou. Nem da 
Célula B em que estive envolvido, nunca guardei nada, mas 
também é de interesse muito discutível.
Na avenida dos aliados havias caixas com centenas 
de fotografias das viagens que fez no princípio da vida 
profissional, havia de tudo obra contemporânea, histórica, 
monumentos paisagens, tudo. Juntou-se a outras que 
conteúdo idêntico que se acumulavam em Cancela Velha. 
Ele próprio reuniu e selecionou e arrumou sem grande 
ordem toda a correspondência dos CIAMs. 

Havia cartas que chegavam, normalmente em francês 
“par Avion” com aquele selo azul…de nomes que todos 
conhecíamos, Rodgers, Di Carlo, Gideón, Wogenski, 
Bakema,..enfim toda essa entourage corbusiana….nessa 
altura foi tudo em caixas para o escritório da Cancela Velha, 
teria intenção provavelmente de lhe dar alguma espécie de 
tratamento, mas nunca o revelou,… talvez no tal centro de 
estudos que ambicionou sediar nas Marinhas…

Por vezes, já em 88 ou 89, pedia-me para ir ter ao escritório 
e começou-se a falar da possibilidade de realizar uma 
exposição por iniciativa da “árvore”. Nessa altura numerei 
os projectos com ele, nas capas que já existiam, pusemos 
um número que tinha correspondência numa lista que deve 
estar no arquivo. 
Não me lembro a que números chegamos, a casa Honório 
de Lima que era praticamente a primeira, tinha curiosamente 
duas capas, mas eram muitos projectos. Nas capas só 
estavam cópias dos projectos e de desenhos preliminares, 
versões ou variantes e alguns textos importantes. 
Os cadernos de encargos, correspondência de assistência 
técnica estava tudo separado. Também o auxiliei nesses 
dias a elaborar um currículo que é o que seria publicado no 
catálogo da exposição. 
Foi ele que juntou todas fotografias, de acompanhamento 
de obra, de terrenos, ou apenas de situações que por 
prazer fotografava, e se encontravam em várias pastas 
nos escritórios, e que ele juntou numas caixas, de papel 
fotográfico, A4 ou A5. 
Eram centenas de fotografias de vários formatos. Também 
havia caixas com correspondência pessoal, pois a que 
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dizia respeito aos projectos estavam habitualmente 
nas respectivas pastas. Tudo isso estava razoavelmente 
ordenado quando faleceu. Nunca abri essas caixas, pois 
sabia que eram coisas pessoais, ele mostrou-me uma ou 
outra curiosidade fotográfica mas nunca cheguei a perceber 
o conteúdo sequer na globalidade. 
Depois veio a fase de preparação da exposição, que com 
entusiasmo dediquei com outros elementos da comissão 
a tentar localizar e identificar e restaurar documentos. Mas 
apenas iniciei a tarefa, depois o sentido da exposição tomou 
um rumo com o qual não concordei e saí de forma um 
pouco intempestiva, que me deixou feridas que ainda hoje 
perduram.

Já depois do Mestre Viana falecer, e na fase em que se 
preparava a exposição retrospectiva da sua obra, não 
apareciam alguns dos desenhos de projectos importantes. 
Pedi então ao Jaime (Jaime Campos)que fosse ao arquivo 
da CMP buscar cópias dos licenciamentos e desenhasse 
sobre as cópias do licenciamento do arquivo da Câmara. 
O Jaime que conhecia bem a exigência de mestre Viana, 
reproduziu sob minha orientação, meticulosamente o 
grafismo do escritório com o intuito de ter elementos para 
a exposição que já se sabia então que seria na FEUP. 

Depois, o processo deixou de ser conduzido por uma 
equipa e passou a ser por uma pessoa, e a estratégia da 
exposição mudou radicalmente e já se não fez na FEUP. Foi 
uma pena, deu algum trabalho convencer a reitoria a ceder 
o átrio do primeiro andar. Acabou como é sabido por se 
realizar na Cadeia da Relação naquelas condições e com 
aqueles conteúdos..enfim mas essa história é conhecida.

O Castelo Branco era de Macau e muito amigo do Mestre 
Viana, era tipo determinado, vibrante e corajoso. Um 
homem que tinha uma bela figura, foi o único que aceitou 
a arguência da tese do Lobão Vital. Deslocava-se a Lisboa 
numa Vespa nos fins-de-semana, criaram o gabinete Viana-
Castelo Branco entre 1973 e 1982. 
O Castelo Branco gostava de arquitectura e não de 
planeamento, admirava muito a obra do Mestre Viana.  
Estudou em Paris, onde se dedicou a analisar o impacto dos 
tempos livres no urbanismo, orientado por um geógrafo. O 
diálogo entre os dois eram sempre conduzido pelo Castelo-
Branco, mas bastava que o Viana demonstrasse alguma 
interrogação, e o outro adaptava-se logo, com grande 
respeito e consideração pela sua opinião.
Manuel Mendes foi sempre um tipo de um certo rigor. 
Penso que ele nunca quis ser arquitecto, não me lembro de 
alguma vez ter feito um projecto, mas olha para arquitectura 
como quem quer ver uma coisa que lhe interessa. O 
problema é que não percebeu que a pesquisa deve ser feita 
para fora e não para dentro. 
E persegue um desejo de autenticidade e deslumbra-se 
com o que pesquisa de uma forma praticamente estéril. 
Temos nesta perspectiva uma posição antagónica, que a 
importância académica que ele julga que tem e a minha 
frontalidade, tem com o passar dos anos vindo a exacerbar.

Consegui que Mestre Viana fosse algumas vezes jantar a 
minha casa, no Porto e em Esposende, nessas alturas era 
frequente ficarmos os dois a falar até tarde, por vezes falava 
do tempo do seu estágio nos monumentos Nacionais, 
parece que trabalhou na reabilitação de S.Pedro de Rates, 
mas não me lembro se sob orientação do Rogério ou do 
Ezequiel de Campos. 
Mas falava com satisfação do rigor do desenho do estudo da 
história e da importância de tomar as decisões adequadas. 
Mas resistia muito, a vida dele estava fechada em torno da 
sua actividade profissional. 
Por vezes parava no regresso a casa para comprar alguma 
coisa que a mulher lhe pedia. Ela telefonava ao fim do dia, 
algumas vezes com essa finalidade, e ele lá ia, dava-lhe 
muita satisfação satisfazer os seus pedidos com o máximo 
rigor. 
Apreciava um bom vinho, com tempo começou a distender 
um pouco mais lá para os setentas, e apreciava estar com 
as pessoas à mesa. Apreciava a boa conversa e era cada 
vez mais reconhecido por admiradores que evoluíam para 
amigos, cá e no Brasil. Tem lá uma meia dúzia de verdadeiros 
amigos, académicos e técnicos superiores do IPHAN.
Mestre Viana Tinha um entendimento muito próprio do 
que deveria ser uma habitação contemporânea, que foi 
consolidando ao longo tempo, fundada em questões 
ideológicas, sobre o homem, a família, a cooperação, a 
solidariedade, o sol, os tempos livres, a memória tudo lhe 
passava na cabeça quando se envolvia no projecto de uma 
casa. 

Realizou projectos extraordinários, como poucos, mas 
a casa das marinhas sintetiza tudo isso de uma forma 
notável. Ao longo da estrada quilómetros há frente surgiram 
algumas moradias com um cilindro separado que era a 
caixa de escadas, mas que não tinham sido moinhos, claro. 
É curioso. Ele foi o melhor arquitecto português da sua 
geração pela capacidade técnica e compositiva, o tempo 
está aí para o demonstrar.

Fui pela primeira vez às Marinhas em 1973 pela mão do José 
Figueiredo, quando iniciei a minha colaboração com Mestre 
Viana, a partir daí e praticamente até final da sua vida, foram 
frequentes as minhas visitas à casa onde sempre que podia 
se retirava durante os fins-de-semana, por vezes períodos 
mais alargados, não deixando contudo de trabalhar, e onde 
me recebia para tratar de assuntos profissionais- a partir de 
determinada altura, eu fazia a ponte entre os dois escritórios- 
que para meu privilégio se convertia em momentos únicos 
de convivência como quando me relatou naquela mesa 
exterior a primeira viagem que fez a Roma. 

Mestre Viana nunca abandonou a sua casa como tenho 
ouvido dizer. Não é verdade. Durante alguns anos a Sr. D. Iria 
deixou de ir às Marinhas, mas ele sempre foi, e preocupava-o 
a manutenção da casa, por vezes ia de propósito para dar 
instruções ao Sr. Lourenço que era o Jardineiro. Eu próprio 
acabei por comprar casa em Esposende, e adoptei também 
para mim essa rotina de ali passar os fins-de-semana. 
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Nos anos 80 encontrava-me com ele frequentemente na 
casa das Marinhas para fazer pontos de situação sobre 
assuntos profissionais, falava-mos demoradamente sobre 
varias coisas e ali resolvia-mos muitos assuntos. 

A casa nunca teve qualquer intervenção, a manutenção era 
mínima, apenas foi pintada uma ou duas vezes por fora, 
mas não as caixilharias. Num período em que Mestre Viana 
andava com problemas de mobilidade, qualquer coisas nos 
ossos, algo de que recuperaria cerca de um ano depois, o 
Armando Alves tomou a iniciativa de mandar pintar a casa 
por dentro, ainda nunca havia sido pinta pelo interior, e 
mandou refazer o cortinado do grande vão que se estava 
a desfazer. 

Quando retomou deste período retomou as idas às 
Marinhas com a mulher, onde recebia alguns familiares 
esporadicamente, amigos e colaboradores mas sem que 
fosse um hábito. Por vezes arquitectos da minha geração, 
que admiravam a casa apareciam, mas não era uma coisa 
que lhe agradasse. Na última década, eu o Zé Rodrigues 
o Armando Alves, o Napoleão seríamos apesar de tudo 
aqueles que com alguma regularidade o visitava-mos nesta 
sua casa.
Acho que em mais nenhuma obra sua usou um perfil, 
a servir de pilar, aquilo para ele significava, muita coisa 
para ele, a lógica da cultura mecanicista, nova estética da 
habitação com novos materiais, materiais associados à 
indústria. etc.etc. Claro tudo isto em diálogo com a alvenaria 
de perpianho minhota e o betão como elemento unificador. 
Estas questões davam voltas na sua cabeça. 

Aparentemente não falava delas com ninguém, mas a opções 
tem uma lógica que se pode interpretar e que resultam de 
um esforço de conceptualização estruturado. A utilização 
de técnicas e materiais locais, não é em Viana de Lima 
resultado do Inquérito, sempre o fez, sempre foi sensível a 
cultura dos lugares, referenciando-a frequentemente na sua 
obra, mas de forma crítica, e compositivamente estruturada, 
evitando o facilitismo imediatista da analogia óbvia que 
tanto agradou à classe a partir de finais dos anos 50.
O portal que está atrás dos antigos Paços do Concelho 
em Viana do Castelo, estava desmontado, creio que num 
cemitério, quando dei conta disso ao mestre, que muito 
o apreciou, pela qualidade que tinha, renascentista, com a 
traça de Serlio, e que o integrou no arranjo que fez da Praça 
pouco depois, está até nos desenhos e foi estudada a forma 
de fixação com uns tirantes.

A D. Iria tinha muita piada, era muito pequenina, não tenho 
dúvidas que ela era responsável pelo aprumo do Viana. Ele 
andava sempre impecável assim como ela, fumava uns 
cigarros finíssimos que o marido lhe trazia do estrangeiro, 
Davidof, acho que eram suíços, com uma pose muito 
educada, admirável. Mesmo a casa, em Costa Cabral, 
quera o seu mundo, estava sempre imaculada. D. Iria era 
doméstica, mas tinha uma cultura admirável, pelas viagens 
mas também porque lia muito. 

Claro que conheci ambos já com uma certa idade, ela 
vivia para ele, e ele para a sua actividade. Sempre que se 
lhe referia, era com o máximo carinho e até compaixão, 
costumava usar a expressão “ a minha Iria, coitadinha”. 
Quando ficou sozinha, praticamente não saia, mas manteve 
sempre em cuidado a casa, sobretudo as coisas que diziam 
respeito aos filhos e ao marido. 
A determinada altura começou a generalizar-se a ideia que 
mestre Viana imitava o Le Corbusier, nos óculos, no cabelo 
no papillon….é completamente falso. Os óculos eram 
comuns a dar par o quadrangular, e sempre usou do esmo 
tipo praticamente desde a juventude, pelo que pude ver de 
fotografias antigas que tinha no escritório. Nunca o vi de 
laço, mas raras vezes o vi sem gravata, só nas Marinhas, o 
cabelo sempre foi igual puxado para trás, como era comum 
nos homens da sua geração, o Losa, o Cassiano, o Castel-
Branco, o Januário Godinho a maioria usava o cabelo assim. 
Agora que andava sempre muito rigorosamente vestido e 
arranjado, isso andava. Tu deves-te lembrar quando ele me 
procurava em Santos Pousada, como ele aparecia, e olha 
que nessa altura as coisas já não estavam fáceis para ele, 
mas nunca deixou de manter sempre a mesma actitude de 
máxima correcção.
Mestre Viana tinha grande admiração, por alguns dos 
sus colegas e amigos de sempre. Injustamente e com 
objectivos que nunca me dei ao trabalho de perceber, tem-
se propagado infamemente falsidades sobre a sua relação 
com o Losa, com Távora ou o Ricca, e mesmo o Niemeyer. 
Enquanto privei com ele, e esta proximidade foi maior no 
final da sua vida que enquanto com ele trabalhei, nunca 
ouvi qualquer referência a estas ou outras figuras de forma 
que eu pudesse concluir outra coisa que não fosse, respeito 
admiração e mesmo amizade. Acima de tudo por uma 
questão de educação, não fazia parte do modo de ser falar 
de forma desagradável de alguém. 
Mesmo quando se aborrecia, com qualquer situação 
media sempre as palavras, não dizia asneiras, não alterava 
a voz, quem o conhecia sabia que estava zangado pelas 
alterações da sua expressão. Por vezes a obra destes e 
outros autores era comentada por alguém no escritório, 
e ele acrescentava sempre coisas positivas que deixavam 
entender sempre grande estima por aqueles que sabíamos 
que também tinham sido seus companheiros de carreira. 
Mas também falava com evidente admiração do Artur 
Andrade, do Lobão Vital, e dos mais novos, Arnaldo ou do 
Filgueiras com que também nunca perdeu contacto, até 
porque havia com estes uma afinidade ideológica muito 
grande e conhecida. Também era frequentes as referências 
com grande reconhecimento a Ciro Lira, ao Dr. José Blanco 
e à amizade com o José Rodrigues, o Amorim, o Abelha e 
outros  nomes que eu desconheço. Era uma pessoa a quem 
não custava nada, reconhecer as qualidades dos outros. 
Como era inseguro, ou até tímido no modo de expressão, 
não se referia aos outros espontaneamente, ou melhor, por 
sua iniciativa, mas de forma complementar no decorrer de 
conversas em que participava, frequentemente elogiava 
com evidente satisfação o percurso do Távora, o Filgueiras 
ou do Ricca só para citar os que testemunhei. 
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Do Ricca dizia ter aprendido muito de música, assim 
como com o Napoleão, com quem começou a apreciar 
de fado de Coimbra. A descrição e a modéstia eram 
reconhecidamente traços do seu caracter, mas também a 
determinação e perseverança pela qualidade da arquitectura 
e profissionalismo. 
Com o Dr. José Blanco, pude testemunhar uma grande 
amizade e reconhecimento de um par, quero dizer ambos 
sabiam que eram homens de outro tempo forjados com 
outros valores, e dos quais havia um reconhecimento 
mútuo, que lhas trazia satisfação. Coisas hoje esquecidas, 
rectidão, humanidade, honorabilidade, competência, 
respeito pelo outro,
Mestre Viana, nunca foi meu professor na ESBAP, mas 
tive colegas que foram seus alunos no final do curso. As 
opiniões dividem-se. Aqueles que não foram seus alunos 
desdenham, por estar em fim de carreira, por haver outras 
figuras em ascensão que entusiasmavam os estudantes. 
Os que foram, falam dele como tendo sido muito importante. 
Mestre não se expressava oralmente com facilidade, mas 
tinha aquela característica de dizer coisas que podemos 
reter. 

A partilha da sua experiencia nesses anos aos alunos de fim 
do curso de arquitectura, deve ter sido uma experiencia 
que certamente não esquecerão. Sei que com ele visitaram 
vários locais, mas não me lembro quais e com quem ou 
que obras em concreto. O Eduardo( Souto de Moura)entre 
outros fala varias vezes disso.
Ficou muito desiludido, com o processo de Serralves( 
Museu nacional de Arte Contemporânea). Por volta de 
1990, trabalhava entusiasmadamente no projecto, com 
conhecimento da Secretária de Estado, e de mais algumas 
pessoas ligadas a recém criada fundação. Eu ia lá ao 
escritório e ele desenvolvia absolutamente sozinho o 
projecto com desenhos lindíssimos, muito grandes, tudo 
a lápis lembro-me também de uma perspectiva, deve estar 
tudo no arquivo. 

Eu ia lá tratar de coisas pendentes, publicações, os assuntos 
da Batalha e ele falava do projecto com gosto. Estava a fazer 
um grande esforço para encaixar toda aquela volumetria 
sem comprometer o fundamental do jardim….não era fácil. 
Chegou a ter um Estudo Prévio, com varias versões,….depois 
veio a saber-se que o projecto tinha sido adjudicado ao Siza, 
e ele ficou muito desanimado. 
Não zangado, apenas triste por ninguém lhe ter dito nada. 
Não sei porque iniciou o projecto, alguém lhe há-de ter 
dado um sinal para avançar, depois de isso acho que não 
o vi pegar em mais nada. Surgiram algumas possibilidades 
pelo que sei, mas ele entendeu não aceitar.
Nos arquivos da Faup devem, existir, ou se calhar já não, um 
dos últimos projectos que o vi realizar, como todos muito 
empenhadamente em meados dos anos 80. A estrutura que 
cobriria as ruinas da Igreja de S. domingos en Ayuthaya, na 
Tailândia. 
Tratava-se de uma estrutura de grandes dimensões com 
uma cúpula, mas completamente aberta, trabalhou imenso 
naquilo com o Napoleão, e encontraram uma solução 

estrutural interessantíssima. Não era fácil pois havia a 
questão dos tufões e das chuvas intensas. Foi a sua última 
colaboração com a FCG. 
O Dr, José Blanco pôs muito empenho também neste 
projecto. Já depois do falecimento do mestre Viana, o 
Dr. Blanco solicitou uma caixa do projecto do Príncipe 
da Beira e contactou-me. Falei com o Manuel Mendes e 
mais tarde com o Sérgio(Fernandez). A princípio não ouve 
qualquer resposta. Depois veio o compromisso de afectar 
um funcionário da FAUP, á tarefa. A FKG, disponibilizou-se a 
pagar sem discutir o preço.
 Como as coisas não avançavam o Dr. Blanco “subiu a 
parada” pedindo que informasse o Sérgio que a Fundação 
se dispunha a pagar a digitalização de todo o trabalho de 
Viana de Lima realizado para FKG, desde que feito de forma 
profissional. O Sérgio ficou entusiasmado, mas o tempo foi 
passando e a FAUP sem dar qualquer sinal de o trabalho se 
faria. 
Contudo estabeleceu-se uma relação institucional entre 
a FAUP e a FCG e ao fim de sete anos, acho que não 
estou a exagerar, a Fundação recebeu vários Cds, com a 
digitalização do processo do Forte do Príncipe da Beira, do 
qual o Dr. Blanco me mandaria uma cópia anos depois a 
FCG, mas há um desenho que não abre não sei porquê. 

Entristece-me falar disto pois é bem representativo da forma 
negligente como a Faup sempre lidou com tudo que se 
relacionava com este seu ex,-aluno e  ex-professor que é 
só e a meu ver,  o maior arquitecto português do secXX, 
Pois ouve e há outros igualmente importantes, mas ou 
nasceram no secXIX, ou ainda trabalharam no secXXI, e que 
à sua escola deixou num gesto de generosidade sem par o 
que demais precioso tinha na sua vida, o seu trabalho e a 
sua casa.
Dizes-me agora que o Viana e o Ricca fizeram uma reforma 
no Trindade antes dos anos 50, é surpreendente….não 
sabia, nem que tinha feito tanto trabalho juntos….. È para 
veres como ele era. Ele gostava de ir ao Trindade. Antes do 
25 de Abril, ele frequentava as sessões do Cine Clube do 
Porto, primeiro no Batalha e depois as sessões passaram 
para lá. No verão era um cinema muito confortável, muitas 
vezes comentei isso come ele, mas nunca foi capaz de me 
dizer nada. Lembro-me de lhe falar varias vezes como era 
agradável a sala, o balção, a relação com o pátio. 
Eu gostava de lá ir ás segundas ás 6.30, sobretudo no verão. 
Quando se deu a mudança para lá comentei com ele que a 
sala era muito melhor, pois a projecção não era tão picada 
como no Batalha, mas o Viana não me disse nada, zero.

Raramente fazia demonstrações de saber, dizem que 
mesmo nas aulas enquanto professor, era uma questão de 
feitio. Mas sabia. Com alguns falava de arquitectura, sempre 
de forma contida e ao mesmo tempo entusiasmada, era 
nessas alturas que se percebia que estudara como poucos. 
Mesmo autores menos conhecidos na minha geração, fui 
percebendo que ele era conhecedor dessas obras, mas não 
era dos livros ou revistas, não. 
Ele tinha estado lá. Na Alemanha, na Bégica, Holanda, 
França. Não só conhecia algumas das mais emblemáticas 
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obras europeias dos anos 20 a 45, como conhecia os 
seus autores. Não de conhecer…. de saber quem são. Vê 
se percebes, havia cartas do Le Corbusier, Bakema, do 
Rodgers, Richards, Wogenski, Bourgeois, penso que do 
Rading também, para ele, numa caixa lá no escritório. 
Nunca falava disso, nunca disse se os conhecia ou não, mas 
em conversa com alguns colegas todos percebemos que 
havia conhecimento, admiração e até alguma proximidade 
com estas figuras. 
Nas poucas fotografias que conhecemos dos CIAM, mestre 
Viana, quando aparece em plano secundário e quase 
escondido, que é uma postura oposta á do amigo Fernando 
Távora. Tinha esta forma de ser, parecia inseguro, quando 
falava, escolhia muito as palavras, raramente dizia asneiras 
mesmo quando se percebia que estava zangado. 
Mas era fundamentalista quando acreditava numa coisa, não 
dizia, não argumentava, mas não se movia da sua posição, 
tinha um carácter extraordinário era conhecido e admirado 
por isso.
Adquiriu  por isso um certo carisma, de rigor profissional, 
seriedade intelectual e clara consciência politica. Artur 
Andrade colega e amigo de sempre tinha por ele uma grande 
admiração, como Wosvaldo Santos Silva(engenheiro), 
amigos frequentemente perseguidos e agredidos pela PIDE, 
cuja proximidade Viana nunca rejeitou. Obcecado com o 
trabalho não tinha politicamente uma postura proactiva, 
mas todos sabiam o que no momento certo podiam contra 
com ele. “APU sempre”, como dizia com muita graça 
mesmo depois de a APU acabar.

Nos anos 70 o Jorge Campos e o Castro Ribeiro programaram 
realizar um documentário sobre o Viana de Lima, chegaram 
mesmo a fazer um guião, mas depois deixei de ouvir falar 
desse assunto, disseste-me que o Sousa Ribeiro sabe deste 
assunto que chegou a estar marcada uma sessão privada 
para o visionar…disso nunca ouvi falar.

Generalizou-se a ideia que Mestre Viana conduzia depressa 
e com pouca habilidade. Nunca tive essa noção. Gostava 
muito de automóveis, pelo desenho pela ideia que funciona. 
Fiz muitas viagens com ele sempre me pareceu cuidadoso. 
O Avelino(Tavares de Castro) metia-se comigo, lembrando-
me que o Viana era um perigo, mas nunca me senti inseguro. 
Também nunca me deixou conduzir, era sempre ele. Eu 
bem tentei pegar no volante do Lancia Fulvia coupé, com 
estofos vermelhos e volante de madeira, que ele tratava 
com muita estima, mas nunca me deu qualquer hipótese.

Lidou com varias gerações de colaboradores, no escritório 
da Avenida onde colaborei e que como sabes era uma 
sociedade com o Castel Branco e o Fernandes de Sá, 
colaboraram também o Nuno Guedes de Oliveira, o José 
Garret, José Figueiredo. A Luísa Ambrósio esteve muito 
pouco tempo, passou a tinta uma ou duas plantas mais 
nada.
Tem-se dito muita coisa sobre Mestre Viana, até pessoas 
que tinham obrigação de com humildade reconhecer o 
que a proximidade com Viana de Lima lhes proporcionou, 
e assisto por vezes com muita tristeza a repetição de 

mentiras, de que não identifico outro objectivo que não 
seja a diminuição do seu caracter, e isso deixa-me muito 
triste, porque é um acto cobarde, pois ele já cá não está 
para provar o contrário.
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João de Oliveira Almeida

Entrevista a Joaquim de Oliveira Almeida, Editor e Livreiro

no escritório da sua livraria Livraria Sousa & Almeida, Porto

8 de janeiro de 2012

Conheci o Sr, Arquitecto Viana de Lima ainda ele era 
estudante, e eu já ligado aos livros, aqui no centro do Porto, 
não muito longe daqui, pois o meu interesse levou-me cedo 
a trabalhar nalgumas das casas mais respeitadas da cidade, 
todas nesta mesma zona onde penso que Viana de Lima 
então morava.

Era uma pessoa extraordinária, tinha um interesse muito 
grande pela história e pela cultura em geral, mas comprava-
me de tudo, eu nem me atrevia a fazer sugestões, estava 
muito bem informado, um cliente como poucos….um 
grande amigo, sem que nunca tivéssemos privado, penso 
que fui uma vez almoçar com ele, é que tendo uma casa 
como esta não se pode facilitar, e na verdade poucas foram 
as vezes que estive com ele fora do espaço da livraria.

Recomendou a nossa casa a muitos amigos e começamos 
a ter muitos pedidos de importação de livros de arquitectura, 
acabamos por de algum modo nos especializar nessa área, 
tínhamos um catálogo com centenas de livros, muitos 

sugeridos por Viana de Lima, grandes autores e muitos 
títulos de referência, para várias gerações de arquitectos, 
tudo isso começou com o Viana de Lima. Nos anos 80 ainda 
vendíamos a primeira obra completa de Le Corbusier, penso 
do Boesiger, sugerido precisamente por Viana de Lima logo 
que pensamos em ter livros de arquitectura.

Também a esposa frequentava por vezes a nossa casa, lia 
imenso, mais interessada pelas ciências sociais e literatura 
que adquiria ela própria ou por intermédio do marido. 
Era um interesse comum que Viana de Lima deixaria 
cair com o tempo, ainda não tínhamos este negócio 
quando comprava, autores clássicos da literatura, filosofia, 
antropologia e até ciência política, tudo lhe interessava.

Por vezes falávamos também sem ser de livros, de música, 
por exemplo sabia imenso, mas também fotografia e 
cinema, mas ai eu só ouvia, por vezes em diálogo com 
outros clientes. Foi numa dessas conversas que ele me 
sugeriu publicar alguns autores que ele conhecia, figuras 
internacionais de topo, conhecia e era reconhecido por 
muita gente lá fora, grandes nomes. 
Sempre que viajava trazia livros e depois mostrava-
me sugerindo que os importasse por os considerar 
fundamentais, mas para nós não era fácil…“…Ainda fizemos 
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uma experiencia de publicar alguns autores como o 
Richards e o Rodgers que ele conhecia bem e admirava, 
Viana de Lima foi nesse processo muito rigoroso desde a 
escolha da capa, até à verificação da tradução. 
Como o livro se vendeu-se muito bem, fizemos uma lista 
de outros autores que ele entendia serem fundamentais, 
e de quem tinha facilidades de contacto. O denominador 
comum era a arquitectura moderna… 
Já o Corbusier, cedo se percebeu que seria impossível, pela 
intransigência tanto do editor como do autor, com muita 
pena do meu amigo Viana.” A filha que era na altura uma 
miúda, é que fez as traduções, sobre apertada vigilância do 
pai. Como o livro se vendeu-se muito bem, fizemos uma lista 
de outros autores que ele entendia serem fundamentais, e 
de quem tinha facilidades de contacto. 
O denominador comum era a arquitectura moderna. Era 
pelo qual ele era conhecido como arquitecto, o “Senhor 
Moderno” . Há quem diga que ele imitava o visual do 
Corbusier mas não é verdade, naquele tempo 90% dos 
homens penteavam o cabelo assim. Viana de Lima andava 
sempre muito aprumado, sempre de gravata. Não me 
lembro de ter visto fotografias de Corbusier de gravata, mas 
sim de papillon…
As coisas até não estavam a correr mal tivemos muito 
sucesso com ambos os livros penso que fizemos mais que 
uma edição e o Viana até alterou uma das capas, as suas 
sugestões de importação tinham bastante saída quando não 
eram censuradas, e para a nossa casa foi muito positivo…
chegou uma altura que até éramos conotados como 
uma livraria da especialidade…mas tudo terminou com o 
acidente.

Uma ocasião pediu-me que lhe encontra-se tudo que 
pudesse sobre cinemas, livros técnicos, de arquitectura, 
penso que estaria a trabalhar num projecto de um cinema, 
mas não sei qual, ou sequer se chegou a fazer… ele ia muito 
ao fundo das coisas, cada vez que começava um projecto, 
aparecia ou telefona e dizia “ó Almeida preciso disto”, e 
dava-me uma lista de livros que pretendia. Certo é que tive 
uma enorme trabalheira, mandei, telegramas para França, 
Espanha, Inglaterra e nada nem um único título conseguia 
encontrar e ele a pressionar. Apenas consegui uma revista 
francesa publicava alguns edifícios que eram cinemas, 
mas até já estava desatualizada, ele não mostrou grande 
entusiasmo. Penso que queria informação muito específica, 
técnica até,..ele ia muito ao fundo das coisas. 

Era de uma correcção exemplar, sem ser altivo ou arrogante, 
apesar de ter sido um importante figura no seu métier, não 
gostava que lhe chamasse, sr. Professor, ou Mestre, como 
era comum a partir de determinada altura, apenas admitia 
que o tratassem por arquitecto. 

Era uma pessoa muito culta, sempre que tinha novos 
projectos, aparecia aqui com uma lista de livros dos 
assuntos que lhe interessava, “ò Almeida preciso disto”. 
Eram quase sempre sobre história, arquitectura do passado 
e artes plásticas….Antes de ir para o Brasil, levou-me tudo 
o que tinha.” “ Um dia passou por aqui com um amigo e 

disse ”ò, Almeida trago-te aqui um cliente “ era José Ephim 
Mindlin, um dos maiores colecionadores de livros do 
mundo inteiro. Ainda hoje vendo muito bem os catálogos 
da sua colecção.” Dizia com frequência que o livro tinha 
sido  “grande invenção”, concordava-mos nisso e em muitas 
outras coisas.

Não sei quantos livros lhe terá adquirido na nossa casa, 
talvez milhares, a partir dos anos 60 sessenta levava vários, 
e pagava os que não devolvia, pagava ao mês, nunca foi 
preciso lembrar, como muitos outros que infelizmente 
tanto prejudicaram o negócio. Não sei quem terá ficado 
com a sua biblioteca mas, como calculo que não teríamos 
a exclusividade, será um espólio de grande valor. 

Ainda se gerou alguma polémica, mas confesso que terá 
sido mais entre os que eramos amigos o modo como lhe foi 
retirado o projecto do palácio atlântico para o entregarem 
á filha do Marques da Silva e ao marido, a proposta do 
Viana criou muita espectativa…saiu nos jornais, e depois 
nunca se percebeu bem porque razão o cliente desistiu do 
projecto dele…..nunca se queixou disso…..apenas comentou 
comigo uma ocasião com muita piada que eles( o casal) 
eram muitos bons arquitectos, mas que uma pessoa não 
vai estudar composição para o conservatório para depois 
compor um corridinho…., ou algo no género, já não sei se 
eram estas as palavras….ele tinha um humor muito especial.
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Conversa com Dr. José Blanco

Pousada do Freixo, Porto 

7 de Abril de 2013

José Blanco, licenciado em Direito pela Universidade de 
Lisboa, fez toda a sua vida profissional na Fundação Calouste 
Gulbenkian entre 1961 e 2004 tendo integrado Conselho 
de Administração da FKG desde 1974 até a sua jubilação. É 
Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro e Honorary Fellow do King’s College, de Londres. 

Publicou várias obras sobre Fernando Pessoa de quem 
entretanto se tornou investigador e reconhecido 
especialista com participação em congressos, seminários, 
conferencias e encontros de estudos pessoanos em 
Portugal e no estrangeiro, tendo sido responsável em 1985 
das exposições dedicadas em Fernando Pessoa realizadas 
em Paris e Londres.

Conheci o arquitecto Viana de Lima a propósito do projecto 
da ilha de Moçambique, que visitamos com o então 
presidente Samora Machel no principio dos anos 80(?). Era 
um arquitecto conhecido e muito respeitado. A sua postura 
empenhadamente profissional era consensual desde há 

muito, amigos comuns sempre me transmitiram admiração 
pela sua competência e dedicação. Aquele programa de 
reconhecimento e salvaguarda do património português no 
mundo, envolveu-nos de um modo extraordinário. 
Tendo de imediato percebido que era a pessoa certa, tanto 
pela dedicação como pela competência técnica e científica 
a vários níveis exemplar. Foi para mim surpreendente 
verificar que alguém que era conhecido, e penso mesmo 
que fora do país, como percursor do Movimento Moderno 
em Portugal, ter um tão vasto conhecimento e dedicação à 
arquitectura do passado quer civil, religiosa ou militar.

Quando foi do projecto da Fortaleza de S. João Batista de 
Ajudá( actual república do Benim) a fundação (Fundação 
Calouste Gulbenkian) recorreu ao reputado especialista 
Francisco Souza Lobo(Francisco José Gomes de Sousa 
Lobo) mas correu mal. 
Aquilo era uma peça importante que tinha ardido três vezes, 
uma delas ao que parece inclusive a mando de Salazar em 
1961 e estava por isso muito descaraterizado. 
O especialista teve receio em se deslocar ao Benim, por 
entender que não havia condições de segurança e o trabalho 
acabou por ser realizado pela prata da casa, ou seja pelos 
arquitectos da própria fundação e penso que acabaram por 
fazer um bom trabalho.

Dr.

José Blanco
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Ora o professor Viana de Lima sempre foi de uma enorme 
disponibilidade, que nunca recebeu um tostão durante 
tantos anos de estreita colaboração com a Fundação 
Calouste Gulbenkian. 
Sempre insistimos que cobrasse o trabalho realizado, mas 
apenas aceitou receber as despesas, viagens, maquetes 
impressões de relatórios etc. Apenas cedeu por uma vez, 
ao confessar com uma enorme timidez e correção perante 
a nossa insistência, que gostaria de ter apoio na edição 
de um livro que queria muito fazer sobre Malaca, o que 
naturalmente aconteceu.(Reviver Malaca, ed. Figueirinhas, 
Porto 1988). A colaboração do professor com a fundação foi 
de várias décadas e nunca ele recebeu qualquer importância 
pelo seu trabalho, dizia que “ era trabalho de amor, que por 
isso não podia cobrar”.

Realizei várias viagens com ele, em varias latitudes, Malásia, 
India, Norte de Africa, Brasil, enfim muitas horas de avião, 
de comboio, em aeroportos, hotéis embaixadas, muitas, 
mas mesmo muitas horas juntos. Foi sendo para mim 
uma revelação extraordinária e uma admiração crescente, 
esta proximidade permitiu-me testemunhar o empenho 
e entusiasmo que abraçava cada tarefa que a fundação 
lhe solicitava, denotando sempre um elevado nível de 
preparação até parecia que não se dedicava a mais nada. Era 
um homem com uma cultura invulgar, pois o conhecimento 
nunca o inibiu de apreciar genuinamente as coisas mais 
simples. 
Fomos recebidos pelas mais diferentes entidades, altas 
entidades mesmo, chefes de estado, ministros da cultura, 
da defesa, e a correcção da sua postura sempre me 
impressionou. Nessas viagens falávamos imenso, a tónica 
era naturalmente a cultura. Arquitectura, história, cultura dos 
povos e lugares, tendo percebido também ser um melómano 
entusiasmado. Sempre o fez sem bravatas, expressando 
com grande honestidade, discrição e educação. 
Nunca falamos de política. Era sabido, tratar-se de um 
homem de esquerda, ligado primeiramente ao MDP e depois 
ao Parido Comunista, mas era uma convicção interior, não 
tinha um discurso de militante ou sequer minimamente 
assertivo a este respeito. Percebia-se contudo que a sua 
sensibilidade e pensamento político era indubitavelmente 
de esquerda. 
Devo dizer que por mais que uma vez me expressou 
apreço pela figura do meu amigo e colega Francisco Sá 
Carneiro, sem que isso mexesse minimamente com as suas 
convicções. 

Também era para todos evidente, que a sua ideologia 
era o trabalho. A arquitectura. Talvez por isso tenha sido 
enquadrado politicamente de modo diferente, e talvez 
tenha conseguido realizar a obra que realizou pela sua 
tenacidade, determinação e havia também algum respeito e 
o reconhecimento que o seu esforço a sua energia não tinha 
uma razão política, mas era meramente artística, criativa e 
profissional. Era muito teimoso, quando estava convicto das 
suas razões, e não havia nada que o fizesse desistir. Mais 
teimoso,  penso que só a mulher, a D.Iria.

A grande maioria das viagens fizemo-las os dois, 
pontualmente algum assessor da fundação, algum adido 
cultural no estrangeiro, mas quase sempre os dois. 

O professor, além da arquitecto, melómano e fotógrafo, era 
um gourmet. Apreciava verdadeiramente a comida, com 
ele aprendi a colocar um fio de azeite no arroz de polvo, 
ritual que aliás mantenho religiosamente. Para além do seu 
aprumo pessoal, com os lápis sempre muito bem aguçados 
no bolso do blaser, a gravata preta,( sempre preta pela perda 
dos filhos) e o relógio de bolso, a sua postura era pautada 
pela educação, humildade e discrição, aos quais somava 
um sentido de humor admirável, muito especial, sempre 
sem perder a compostura de extrema correção. Todos os 
anos me mandava uma caixa de vinho muito bom, Valle 
Pradinhos da região de Trás-os-Montes. 
Mas ele tinha preferência pelos vinhos do Douro e  
alentejanos.  
Certo dia ao fim de uma manhã de trabalho no escritório 
dele em modo de resposta ao convite dele para almoçar 
que gostaria de comer umas tripas.
Levou-me a uma casa modesta onde me pareceu que era 
cliente habitual, o Solar da Conga onde comemos bem e 
fomos muito bem tratados. Mais tarde a esposa indispôs-se 
veementemente com ele á minha frente, por me ter levado 
a almoçar a uma tasca. As refeições com eles eram sempre 
especiais, falava da comida com sabedoria, revelando 
pormenores relacionando com outros saberes, tornava 
as coisas diferentes e muito agradáveis como quando 
comemos o arroz de polvo e bebemos Barca Velha.

O projecto de reabilitação do Forte do Príncipe da 
Beira(1985) proporcionou-nos mais um ciclo de viagens 
inesquecíveis numa delas bem no interior do Brasil nas 
margens do rio O Guapore, a escassos metros da Bolívia no 
estado da Rondónia. 
O professor fez como nos tinha habituado um trabalho 
excepcional, meticuloso, perfecionista, tudo muito 
suportado por pesquisa histórica e fundamentado 
tecnicamente sem no entanto deixar de ser arrojado. Tudo 
com uma espantosa apresentação e elevada qualidade 
gráfica dentro de uma caixa preta com letras prateadas.

Lá fomos nós a Brasília, apresentar o trabalho ao presidente 
José Sarney. O chefe de protocolo advertiu-nos enquanto 
aguardávamos que o presidente apenas dispunha de 10 
minutos, não mais que dez minutos. Estivemos lá dentro 
duas horas numa conversa muito afável e interessante. 
O presidente que desde logo já conhecia o professor, pelos 
trabalhos realizados no Brasil para a UNESCO, quis ver tudo, 
abriu os desenhos, admirou as fotografias, fez imensas 
perguntas e o professor explicou entusiasmadamente os 
fundamentos do projecto.

Quando fez o seu último projecto para a fundação, a 
reabilitação da Torre de Arzila (Marrocos entre 1986 a 1991), 
também viajamos para Marrocos. Fui muito interessante 
verificar todo o conhecimento que já tinha daquela situação 
quando lá chegamos pela primeira vez, tanto do passado 
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como do presente, o seu envolvimento era absoluto. Matinha 
a mesma elevada dignidade à mesa com o embaixador que 
na obra com o encarregado. 
A obra acabou por ser inaugurada três vezes, uma delas 
penso que durante uma visita do primeiro ministro Cavaco 
Silva a Marrocos, outra antes para dar cumprimento ás 
formalidades locais e ainda uma outra que inclui o ritual 
de inserir um conjunto de moedas na parede da torre. 
Pude testemunhar o agrado que o professor Viana de Lima 
manifestou por toda a riqueza cultural deste território, e o 
orgulho por dela fazer parte a nossa história, e aqueles que 
construíram tão notáveis edifícios por todo o mundo, o 
professor era um verdadeiro patriota, nessas alturas percebia 
porque não cobrava honorários. 
Não acabaria o projecto, foi concluído pelo arquitecto João 
Campos um óptimo continuador do seu trabalho.

É difícil aceitar o ostracismo a que está votado a sua figura 
e a sua obra à praticamente vinte anos, é incompreensível. 
No fundo penso que nos momentos chave da sua vida foi 
atropelado pelo azar. No auge do seu reconhecimento e 
capacidade de angariar grandes projectos, perde os dois 
filhos naquelas circunstâncias. 
O processo que o leva a dar aulas na Escola de belas 
Artes de Lisboa foi também para ele muito doloroso. 
Mesmo connosco, nem sempre foi possível implementar 
os projectos que se iam acumulando sem possibilidades 
de concretização. Por exemplo, quando para nós em 
realizou o projecto(1986 -1990) para o Campo Portugues 
de Ayuttaya, Tailandia, fez um projecto notável com o 
Eng. Napoleão Amorim, uma cobertura para as ruinas 
que permitia as visitas e a continuidade das escavações. 
Porém o governo local resolveu contratar um então jovem 
arquitecto português, que fez exatamente o oposto do que 
o professor havia preconizado, sem lhe dar uma palavra e 
ignorando-o ostensivamente, pois era público que Viana de 
Lima desenvolvia para a FCG aquele projecto.

Não tinha qualquer problema e reconhecer as qualidades 
dos colegas. Apreciava muito os edifícios do CAM. Mas 
veja como era, nunca tive conhecimento do seu interesse 
em participar com Le Corbusier no concurso da sede da 
fundação, nem antes nem depois. 
Na altura, foi um convite dirigido a três equipas de 
arquitectos. Acabou por ganhar a equipa de Rui Athouguia, 
Pedro Cid e Alberto Pessoa em 1959 com aquele belíssimo 
projecto. Uma ocasião, até tive oportunidade de fazer 
uma visita guiada ao arquitecto Ieoh Ming Pei, que veio 
a Portugal na perspectiva de projectar o Museu Patiño, e 
no final perguntei-lhe a opinião sobre os edifícios da FCG 
e ele respondeu “…beautiful, honest and good modern 
architecture”. Hoje o edifício é Monumento Nacional.
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Escultor

José Rodrigues

Entrevista aJ osé Rodrigues, escultor 

na fundação José Rodrigues no Porto, 

5 de Setembro e 4 de Outubro de 2014

Conheci o Viana de Lima praticamente quando entrei na 
escola, 1952/53, já não me lembro bem. Era uma pessoa 
corretíssima, sempre impecavelmente vestido muito 
exigente difícil de demover. 
Era muito mais velho que eu, mas sempre me tratou sem 
diferenças e com admiração. Sempre me tratou como um 
filho. Foi ele que me convidou a integrar nas suas obras 
algumas das minhas peças, em Bragança, no Funchal, na 
Faculdade de Economia…e a amizade foi crescendo.
Na altura a grande figura, era o mestre Carlos Ramos, 
sobretudo ligado à Escola, e a escola congregava também 
os profissionais, todos se identificavam com a Escola e 
com o seu mestre. O Loureiro, o Ricca, o Andrade, o Viana, 
o Rogério de Azevedo que era mais velho, o Januário. 
Percebia-se que respeitavam o Viana, todos se relacionavam 
bem com ele, talvez o Cassiano, o Ricca e o Andrade com 
alguma maior proximidade, o Távora que era mais novo, 
percebia-se que mantinha uma certa distância, naquela 
postura algo aristocrática, tanto em relação ao Viana como 
aos outros. 

Quando entrei para a Escola, eu era muito novo e o Viana 
um arquitecto já reconhecido. Era professor do Curso de 
Arquitectura e eu aluno de escultura, mas foi havendo uma 
proximidade, que diluiu uma certa austeridade da sua forma 
de estar. 
A nossa aproximação foi natural, e ainda eu era aluno, mas 
admiração e o respeito eram recíprocos. Ele não sugeria o 
meu trabalho apenas por ser seu meu amigo, pois nessas 
e noutras coisas o Viana era muito rigoroso, mas porque 
achava que o que eu fazia tinha qualidade e valorizava o 
trabalho dele.

Fizemos algumas viagens, juntos tanto por questões de 
trabalho, como por puro deleite pessoal, com as nossas 
famílias. Apreciava as coisas com intensidade, as paisagens, 
os lugares as construções do passado, as gentes, falava-mos 
muito de muitas coisas diferentes. Dizia-me nunca se cansar 
de contemplar a foz do Cávado, compreendo-o, era a terra 
dele, mas realmente é um lugar encantador. 
Fui com ele à Madeira, a Bragança, mais que uma vez. 
Nessas viagens falava com entusiasmo de tudo, mas depois 
chegávamos ao Hospital e ficava muito compenetrado. Era 
muito exigente, teimoso, sabia bem como queria as coisas 
em que tinha pensado demoradamente e não aceitava que 
outros lhe alterassem as coisas. 
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Era responsavelmente exigente, muito exigente. Almoçava-
mos juntos frequentemente, na Conga, ou só os dois, às 
vezes juntava-se o Cerqueira, que era praticamente o único 
colaborador a tempo inteiro que mantinha na altura do 
Convento. 
Por vezes saíamos do Porto para almoçar, sobretudo ao fim 
de semana, com as nossas esposas, Viana, Ponte de Lima, 
Monção etc. Uma vez durante o almoço, a Iria falou dos 
filhos, nós procurávamos nunca falar dos nossos, levantou-
se e chamou-me á parte, segurou-me com força e disse-me 
a chorar “coragem”. Foram anos muito difíceis, para ele, mas 
penso que o modo como se dedicava ao trabalho o ajudou 
muito. 

Às vezes eu tinha curiosidade em ver os desenhos dele lá 
no escritório, raramente fazia perspectivas, desenhava de 
forma muito própria, de forma quase esquemática e fazia-
me confusão como conseguia conceber os edifícios apenas 
desenhando as plantas, cortes, ou vistas muito simplificadas, 
tinha uma capacidade única de visualizar o espaço. Fazia-o 
com uma facilidade admirável.

Andava muito entusiasmado com o convento, comprou 
livros, pesquisou, desenhou varias possibilidades sobre 
o claustro, que estava arruinado. Sempre com muito 
empenho segurança e rigor procurando entender como 
seriam as diferentes parte do edifício deste a torre sineira 
à ao púlpito da igreja. Conversamos muitas vezes na “sala 
das palhinhas”,( Convento de S.Paio, Vila Nova de Cerveira) 
quando ele lá ia ao acompanhar a obra, ele ia explicando 
o que pretendia que se fizesse, falava directamente com 
o pessoal, mas não tinha um projecto para execução, ia 
sempre que podia, as vezes comigo, mas fez o trabalho 
para o amigo, sem honorários, todas as grandes decisões 
foram realizadas, aquilo estava completamente arruinado 
e coberto de vegetação, ninguém imagina como aquilo 
estava.

Não me lembro como tudo começou, foi com toda a 
naturalidade, eu gostava muito do trabalho dele. Almoço a 
almoço, começamos a juntar ideias, transmitiu-me muita 
segurança porque ele sabia com rigor o que se devia fazer. 
Aquela ideia de não escamotear que se acrescentou à ruina 
foi uma regra que ajudou a que todos entendessem porque 
se faziam determinadas coisas. 
Por vezes surgiam problemas que eu próprio tive de 
resolver…. Cerveira fica longe do Porto, e naquele tempo 
não se chegava lá com a facilidade com que se chega hoje, 
e nessa altura o Viana tinha muitos compromissos fora do 
país….

Conhecia e procurava interessar-se pelo trabalho de outros 
artistas mas preferia sempre que possível trabalhar comigo, 
foi uma amizade muito bonita. 
Nunca interferiu no meu trabalho, abordávamos a 
localização das peças, a escala o tema, partilhávamos a visão 
que tínhamos sobre os trabalhos, mas eu tinha liberdade 
total, sem críticas antes pelo contrário, apenas manifestação 
de regozijo.

A quando da inauguração da Faculdade de Economia, o 
ministro perguntou se ainda ia-mos colocar a peça no topo 
do pedestal, o Viana ficou nervosíssimo e revoltado, depois 
ambos comentamos com ironia a ignorância do ministro. 
O Viana tinha uma sensibilidade extraordinária para as 
questões da arte, sabia, estudava e percebia o que se estava 
a fazer. Fazia um esforço para estar actualizado, tinha uma 
biblioteca extraordinária, assinava várias revistas de arte, 
de arquitectura, também de sociologia, política nacionais 
e estrangeiras. A Iria deu-me muitas dessas revistas depois 
do Viana falecer, estão todas lá em cima no Convento em 
Cerveira.

A Faculdade de Economia é a obra que mais aprecio, de 
todas as que conheço. Aquilo é muito bem feito, sintetiza o 
que era o Viana. O hospital surpreendeu-me muito quando 
lá fui, tem uma presença muito equilibrada, depois tem as 
cores, é muito bom. Em Bragança havia mais coisas mas 
não conheço. 
As casas era diferentes de tudo que os outros faziam na 
altura. Quando conheci a casa da Maria Borges, já tinha 
mais de dez anos mas pareceu-me muito actual. Só depois 
vi a casa da Rua Honório de Lima já me dava com o Viana, 
cheguei a comentar como me impressionou, mas fingia 
que não era com ele….naquela maneira de ser. 

Era um homem de uma cultura imensa, de tudo que tivesse 
relação com arte, a história, mas notava-se que lia, ou 
lera muito sobre de filosofia e politica. Era por isso muito 
estimulante a proximidade com ele. O ambiente da escola 
também propiciava isso, e ele tinha noção da importância 
da relação entre as diferentes áreas de produção artística. 
Aquilo de separarem a arquitectura não fez sentido nenhum, 
era contra os princípios que muita gente da escola defendia, 
e os dele também. Por isso aderiu logo empenhadamente 
à possibilidade de se criar um curso de arquitectura na 
ÁRVORE, tendo varias responsabilidades adequadas a sua 
importância, apesar da escassez de tempo. 

Esteve aliás desde o princípio na origem da ÁRVORE, foi um 
grande entusiasta, foi ele que me ajudou a por a primeira 
porta, pediu ao Napoleão o material, que lá apareceu e 
fizemos aquilo os dois. Isto lá por volta de 1963, e tinha 
acabado o curso à um par de anos, mas nessa altura já tinha 
muitas horas de conversa juntos.

Tinha uma grande capacidade intuitiva, mas era evidente 
que investia muito no estudo da história e da arquitectura, 
da arte em geral….sabia muito de música erudita. Mas se 
pense que era só de ouvir os discos ou ir a um o outro 
concerto, lia muito sobre. 
Conhecia coisas que ninguém ouvira falar,..sobretudo 
russos, além dos discos havia em casa muita literatura sobre 
música erudita contemporânea. Mas raramente falava do 
assunto, só com algumas pessoas, era uma coisa lá dele….

Sempre que podia envolvia outras artes no seu trabalho, 
fosse cerâmica, baixos-relevos, escultura, pintura entendia 
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que assim o trabalho era completo, total como se diz agora. 
Admirava genuinamente vários outros artistas, o Quadros, o 
Azevedo, o Pinheiro, o Arnado Alves de quem foi também 
muito amigo.

Sempre fomos muitos amigos, celebramos muitas vezes o 
aniversário dele juntos, que era em Agosto, combinávamos 
um almoço algures no Minho, nós fazíamos para não levar 
as nossas filhas. Fui muitas vezes a visitar a Iria depois da 
morte do Viana, para ver se ela precisava de alguma coisa, 
o Napoleão também lá ia. Metia-nos impressão ela manter 
tudo como se os filhos fossem vivos, ela ia cuidando da casa 
como podia.

Fui eu que fiz o jazigo dele em Esposende, porta em bronze, 
ele dizia deixa-me uma janela para ver o céu….e eu deixei 
as janelas lá estão, mas não era religioso, nem maçon…..
embora se tenha chegado a falar disso, era arquitecto e 
comunista. 
Trabalhava imenso, mas gostava muito de estar com quem 
apreciava, nos almoços na Conga, falava-se de tudo, mas 
sempre em torno do trabalho, não deixando de apreciar a 
comida, o bom vinho e os amigos.

Não sei que foi feito dos milhares de livros, que ele tinha…
quando íamos la a casa reparávamos que havia sempre livros 
em por todo lado, a Iria tinha sempre aquilo impecável, era 
muito cuidadosa, quer com as coisas dos filhos quer com 
as coisas do Viana. Agora não sei se ele tinha família, sei que 
tinha um tio em Esposende….não faço ideia quem terá ficado 
com as coisas, obras de arte, valores e objectos pessoais, o 
carro, peças de mobiliário, máquinas fotográficas, a coleção 
dos discos… tudo para além do que a Iria doou às Belas 
Artes.

Tinha uma grande capacidade de trabalho e isso transmitia 
confiança às pessoas, apesar de ser manifestamente 
contrário ao regime, o estado acabava por lhe encomendar 
bastante trabalho, porque era competente. 
Toda a gente sabia que era simpatizante comunista, mas 
não se envolvia, dava apoio, mesmo publicamente, mas 
não intervinha porque não tinha tempo e pela sua maneira 
de ser, mas a sua sensibilidade e valores eram de esquerda. 
Sempre vi o Viana como comunista.

O acidente foi uma coisa horrível, chocou-nos a todos e 
por muitos anos, sempre que entrava no carro com a minha 
mulher e as minhas filhas pensava nele. Os filhos já eram 
adultos ela tinha acabado o curso de arquitectura, era 
admirada até pelo Ramos, na altura namorava o Soutinho. 
Ele,  já não sei, penso que era mais novo.

Quando percebemos que a casa ia ser demolida,( Casa 
Cortez) houve uma mobilização por parte de amigos e 
intelectuais, fizemos um abaixo assinado….mas não deu em 
nada, umas notícias no jornal, toda a gente percebeu o que 
se tinha passado. 
O Viana não se envolveu, havia um pedido de classificação 
da casa em curso feito à pressa, não me lembro de quem 

partiu essa iniciativa, mas lembro-me que se falou que a 
resposta chegou no dia seguinte à demolição….foi muito 
comentado na altura, a CM do Porto não ficou bem vista.

Quando foi da casa da Foz da Maria Borges, os técnicos 
da câmara já lidaram com outro cuidado, pusemo-nos logo 
em campo e conseguiu-se preservar a casa. 
Quando lá fui com um grupo de amigos, aquilo já não era 
dos Borges, mas ainda estava intacta, já tinha sido vendida a 
um conhecido especulador, uma coisa que foi muito falada, 
queria demolir a casa para fazer três blocos paralelos ao 
mar. Conseguiu-se travar a coisa…mas construíram lá aquilo, 
e a casa foi sendo alterada pelos novos donos. A estufa do 
jardim desapareceu pouco depois, de seguida o terraço e 
parece que no interior também já nada tem do Viana, não 
sei porque nunca mais lá entrei. 
O extraordinário que com o Viana nunca ouvi um comentário 
sobre isto.
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Arquitecto

Manuel Ferreira Rodrigues

Conversa com Manuel Ferreira Rodrigues, arquitecto

casa do Rio Baceiro, Bragança

8 de Julho de 2014

Ouvi falar no Mestre Viana pouco depois de ter ido para as 
Belas Artes, porque corria a notícia em Bragança que se ia 
fazer um novo Hospital e ele seria o arquitecto escolhido. 
Havia arquitectos de quem se falava mais no Porto, mas do 
Viana falava-se de forma diferente. 
Não era propriamente um arquitecto famoso, pelo menos 
naquela altura, julgo que o Távora, Losa e o Loureiro o eram 
muito mais. 
Sobre o Viana o que se comentava era sobretudo a sua 
proximidade ao estilo Moderno que era coisa só para alguns, 
algo pouco consensual, numa altura em que o regionalismo 
era bem visto tanto pelo estado como pela academia..

Quase sempre que vinha a Bragança, ele ou alguém do 
escritório telefonavam para nossa casa para eu ficar em 
estado de prontidão….acompanhava-o muitas vezes no 
âmbito das minhas responsabilidades na urbanização, outras 
porque eu fazia questão, ou porque mesmo mo pedia. 
Sim, houve alturas que era ele que telefonava e pedia para eu 
ir ver se o auxiliava a resolver coisas em obras que estavam 

em curso, como no caso da escola onde tu andas-te, ouve 
problemas com as asnas, o pilar circular, os tectos, coisas 
normais em obra mas que à distancia para ele era difícil e 
pedia-me para passar por lá. Por vezes metia-me no carro 
para ir verificar a medida da espessura de um muro…coisas 
assim.

Se tinha algum tempo, perguntava-me se esta ou aquela 
aldeia tinha algum interesse. Por vezes pesquisava lugares 
numa Carta Militar da Região que me disse que tinha no 
escritório, e depois pedia-me que o levasse lá. 
Sempre achei isso normal porque a região tem recantos 
únicos e porque sendo urbanista da cidade deveria conhecer 
todo o concelho. Íamos habitualmente no carro dele, 
evitava andar no carro dos serviços, e corremos isto tudo, 
ele sabia que por causa da caça e da pesca eu conheço isto 
como as palmas das mãos. 
Percebi o modo como ficava encantado com alguns sítio 
onde o levei e que ele desconhecia por completo. Falou 
algumas vezes em organizar uma viagem com alunos da e 
ESBAP, mas nunca chegou a acontecer. 

Acho que ainda não eras nascido, pois estávamos para 
mudar para a nossa casa, portanto deve ter sido por volta a 
de 1961 ou 1963, não sei quando me ligou a pedir ajuda para 
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elaborar um roteiro para uma visita de dois ou três dias, de 
arquitectos estrangeiros que partiriam do Porto. Falei com o 
Arnaldo, e ele concordou imediatamente comigo, fizemos 
os concelhos de Bragança e Miranda. Afinal não vei tanta 
gente como previsto, mas veio o Viana e a D. Iria, O Lúcio 
Costa e a filha, que não me lembro como se chamava, um 
historiador de Lisboa, o Augusto Amaral, eu o Arnaldo, mas 
falta alguém…o Távora acabou por não vir, estava também o 
Toninho Menéres e a inseparável maquina fotográfica…mas 
falta ainda um ou dois…não tenho a certeza. 
Foi intenso mas adoraram tudo o que vimos e acabamos 
por almoçar um dos dias( vínhamos de Guadramil) na 
nossa casa em Palácios, a tua avós vez uma almoçarada, 
e o Viana sugeriu almoçar na varanda e a avó não achou 
piada…Varge, Bragança, Guadramil, Rio de Onor, Malhadas, 
Miranda, Outeiro,  e mais uma séria de pequenos lugares. 
Depois eu e o Arnaldo repetimos parte do percurso com o 
António Quadros.

Claro que naquela altura não havia aqui nada, e a 
camara estava sempre a pedir-lhe projectos para além da 
consultadoria, mas ele demorava muito e isso degradou a 
confiança que o presidente de então tinha nele. 
Reconhecia-se que era excelente arquitecto, mas demorava 
muito a dar resposta as encomendas e os presidentes 
queriam mostrar serviço, e não estão preocupados com a 
qualidade do trabalho.

De qualquer modo a ideia que um modo geral me parecia 
que tinha sobre ele, não era muito positiva sem colocar 
em causa a sua competência. Viam-no como uma pessoa 
diferente…embora se apresentasse sempre de modo até 
clássico e irrepreensível. 
Era mais por perceberem que vivia num mundo dele, 
dos sues interesses e motivações, do qual emanava um 
entusiasmo sereno mas profundo, e uma intransigência e 
rigor inamovíveis.

Quando me falou da aldeia que pensava projectar não 
percebi logo de que se tratava. Já não me lembro da 
conversa, mas levei-o a um sítio de que gostou muito a 
caminho de Rio de Onor e onde até já fomos á pesca com 
o Duarte perto do moinho de Guadramil. Na altura não disse 
nada, mas passado meses, fomos de novo lá e fez mais 
fotografias estivemos a localizar aquilo na carta militar….e 
pronto nunca mais soube do assunto. 
Depois o Arnaldo é que falou daquilo com muito entusiasmo 
e quis que eu lhe mostrasse onde era e eu já não me 
lembrava bem, mas lá fomos e ele ficou encantado com o 
sítio…aquilo estava tudo gelado.

Quando dávamos essas voltas a D.Iria raramente ia, ficava a 
ler na varanda ou na lareira da Pousada do Loureiro  onde 
gostavam de almoçar.

Ele fazia um grande esforço para ir lá almoçar com ela, mas 
nem sempre era possível, e as vezes pedia-me que a fosse lá 
buscar para vir almoçar onde nós estivéssemos ela lá vinha 
pacientemente sem nunca protestar. 

Por vezes pedia á tua mãe que lhe fizesse companhia e 
falavam de livros, parece que ela também gostava de ler em 
francês, e la se entendiam.

Outras vezes trazia colaboradores, o Tavares de Castro, o 
Luís Cerqueira aí a coisa descontrolava-se, o almoço quase 
sempre no Poças acabava por ser às 4 e o regresso ao Porto 
depois de jantar já só se fazia noite dentro….Deixando-me 
sempre pequenas coisas para lhe tratar… coisa que eu até 
fazia com gosto. 

Andava sempre impecável, mesmo depois de sair da obra…
impecável, com os seus lápis afilhadinhos no bolso. Ia 
tomando as suas notas, mas sobretudo fotografava, sempre 
em cuidado para não esquecer a máquina em qualquer 
lado. Era uma pessoa que transmitia seriedade e respeito 
em qualquer circunstância mesmo sem dizer uma palavra. 
Não gostava nada de ter que altera as coisas, mas as vezes 
havia desvios nas obras e ele não aceitava de modo algum, 
era muito rigoroso nesse aspecto…se estava assim no 
projecto é porque havia uma razão e por isso teria de se 
manter como projectado.

Durante algum tempo pensei que fosse transmontano, e 
não era só eu….Gostava muito disto, dos calhaus, das aldeias, 
dos rios, das pessoas das igrejas das pontes, de tudo. Havia 
zonas que já conhecia muito bem.. 
Tinha um encantamento que dava gosto ver….depois já não 
sei quem me disse que era de Esposende, bem eu sabia 
que ele tinha lá casa mas pensei que fosse de férias…..fiquei 
surpreendido.

Mesmo a cidade conhecia bem, a história a evolução cada 
rua, cada igreja…Aquela acesso a Norte na igreja de S. Vicente, 
voltado para o museu, foi ele que desenhou…parece que 
sempre foi assim…mas foi ele. A entrada do Castelo com 
a localização da estátua do D. Fernando….A Praça da Sé, 
enfim pequenas coisas que somadas representam muito, a 
cidade deve-lhe muito. 
Quando estive na Câmara ainda lidei com ele, mas coisas 
que vinha de trás algumas ainda dos anos 60, porque no 
meu tempo Câmara já tinha deixado de lhe encomendar 
trabalho….Mas são suas algumas decisões determinantes 
para manter a escala do centro da cidade. 

Ele continuava a vir por causa do hospital quase até ao 25 de 
Abril, aquilo era uma obra muito complicada. Lembro-me 
de ver o processo de desenhos…eram centenas apenas foi 
construído o corpo principal. 
Por vezes chamavam-me à obra para ajudar a perceber como 
eram as coisas…ele também me pediu apoio, sobretudo na 
parte dos jardins, e percursos exteriores, implantação da 
Morgue….localização das árvores, aquelas circulações estão 
muito bem feitas. 

A psiquiatria já não foi ele….não tem nada a ver com o 
projecto do hospital, foi o Toninho Meneres. Para mim, o 
Hospital continua a ser o edifício melhor desenhado da 
cidade.
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Uma das vezes que o acompanhei durante a construção 
do hospital, pediu-me para verificar uma medida, fui ver …e 
já não em lembro bem, mas julgo ter sido 225cm. Quando 
mais tarde estávamos com o encarregado, perguntou-lhe se 
havia alguma razão par não estar a ser seguido o projecto…
aborrecido, mas com correcção. 
O Homem muito aflito foi verificar e disse que a medida 
estava certa…mas que faltava um centímetro….O Viana 
não conseguiu evitar um sorriso…mas foi preciso corrigir a 
posição da parede. Mais tarde o encarregado desabafou que 
ele fazia muitas vezes este tipo verificações, que ele sabia 
todas as medidas de cor, que não percebia como ele sem 
ver os desenhos tinha tudo na cabeça.

Ele vinha regularmente, embora tivesse havido momentos 
que tinha sido importante vir mais vezes, os assuntos eram 
muitos todos os dias surgiam problemas sobres quais era 
importante ouvi-lo, ligava-se para o escritório e ele tanto 
estava no Brasil, como na Suécia….
Como a Câmara não tinha corpo técnico capaz que fizesse 
esta ligação os problemas acumulavam….Por vezes vinha 
apenas, o Cerqueira, muitas vezes o Tavares de Castro, o 
Praça e um ou outro que eu não conhecia. Também com o 
Eng. Napoleão que tinha muita piada.

O Viana vinha com o tempo muito contado e nem sempre 
havia oportunidade de levar algumas coisas que apreciava, 
sobretudo comida, alheiras presunto e vinho de preferência 
Vale Pradinhos de que gostava muito. De vez em quando lá 
lhe fazia chegar uma perdiz que ele mandava arranjar no Sr. 
Lourenço. ( Solar da Conga_Porto). 
Almocei muitas vezes com ele, não era de comer muito, 
mas apreciava muito a boa comida. Só durante as refeições 
parecia mais descontraído, falava sempre de cidades, locais 
históricos, tinha uma cultura fora do comum, mas não 
penses que era porque viajava muito, creio que também era 
porque estudava sobre os sítios que ia conhecendo. 

Fui com ele a Miranda, sabia coisas sobre a origem da cidade 
que eu não sabia, tinha estado a estudar antes de vir….são 
poucos os que fazem isso, mas era a sua maneira de ser, 
não fazia nada ao acaso, mas raramente dizia,.. já estive ali 
ou conheço bem aquilo…percebias pela forma como falava 
em pormenor de determinadas situações.

Certo dia telefonou-me para pensar em três ou quatro sítios 
para levar um arquitecto muito importante, mas sem me 
dizer de quem se tratava, e fazendo logo algumas sugestões. 
Pouco depois falei com o Arnaldo sobre o mesmo assunto. 
Trocamos algumas impressões e em meados de Março, lá 
apareceu um grupo do qual praticamente só não conhecia 
o Arquitecto Lúcio Costa e um Historiador de Lisboa. 
O Viana trazia a Sr. D. Iria que eu não via desde o funeral 
dos filhos. 

Além do Arnaldo Araújo, veio o Amaral, o Meneres, e mais 
um ou dois de que já não em lembro…Não tenho a certeza 
se o Raminhos terá estado, se esteve foi um só dia… 

O Távora era para vir mas depois por qualquer razão não 
veio…
Visitamos além de Bragança, a região de Macedo e Miranda, 
tudo arquitectura popular, paisagens, sempre a correr. Mas 
arranjei maneira de mostrar a Lombada a nossa casa, e a tua 
avó preparou um almoço formidável. 
Também estiveram a filha do Lúcio Costa e a mulher do 
Viana e a tua mãe acompanho-nos um dos dias. Foram 
uns dias especiais, 2 ou 3, o Viana muito entusiasmado 
comentava tudo, sobretudo com o Lúcio Costa, eu 
mantive-me sempre mais perto do Arnaldo, lá esclarecia 
uma ou outra coisa quando me perguntavam, sobretudo no 
modo de funcionamento das aldeias comunitárias e sobre 
construções menos habituais, moinhos, pombais, lagares, 
por aí fora. 

Pude testemunhar a admiração que o arquitecto Lúcio 
Costa tinha pelo Viana de Liam e percebi que já visitara uma 
ou outra obra dele.

Este tipo de visitas aconteceu mais que uma vez, eu nem 
sempre podia acompanhar, mas lá marcava as dormidas na 
pousada e o almoço no Poças, quando ele me pedia. Numa 
das vezes veio com um pequeno grupo arquitectos ou 
estuantes brasileiros, o hospital estava adiantado e ficaram 
muito impressionados mas o objectivo era irem a Rio do 
Onor, Outeiro e Malhadas onde os acompanhei. Levei-os à 
Gabriela..adoraram ainda aquilo era menos que um tasco, 
mas comeu-se muito bem. 
Como eu já sabia que ela não tinha grande vinho levei uma 
caixa de Vale Pradinhos, na mala do carro o Viana quase se 
emocionou….

O Viana chegou a ficar em nossa casa, no quarto de cima. 
Um dia a tua avó fez um almoço especial para o Mestre 
Viana que era assim que eu o tratava, mas ele não quis 
almoçar na sala, muito a medo sugeriu que almoçássemos 
antes na varanda sobre o pátio, na mesa de trabalho, uma 
mesa bestial com dois tabuões de castanho…a tua avó a 
contragosto fez-lhe a vontade, ele ficou encantado, de vez 
em quando passava uma vaca no pátio e ele achava aquilo 
bestial….depois deve ter falado nisso a Sérgio( Fernandez), 
que também lá chegou a ficar, mas já não me lembro como 
foi.

Certo dia almoçava-mos no Poças, falou-me das Fragas de 
Panoias. Vinha encantado, não queria saber de mais nada. 
Eu já conhecia, mas depois até lá voltei. O entusiasmo era 
sobretudo pelo recorte das formas geométricas sobre a 
massa bruta do granito, falava como se fosse um escultor…
Mas já sabia muito daquilo, as datas, os deuses, os romanos 
tudo, dos rituais…quando é que passou a monumento 
nacional..tudo. 
Até fez um desenho numas folhas que lhe dispensei…Ora 
como lá não se encontrou com ninguém, nem o sítio tinha 
qualquer explicação para visitantes…é porque foi estudar o 
assunto antes de sair do Porto… 

O Viana era assim…



250

Como muitas vezes sucedeu fui busca-lo à Pousada, estava 
sentado na varanda, levantou-se para me cumprimentar 
e mal viu a máquina fotográfica..pronto ficou logo 
maravilhado, e falou entusiasmadamente das características 
da máquina que eu já tinha há alguns anos, mas nem fazia 
ideia, pelo menos tão detalhadamente…..do formato 6x6, 
das lentes gémeas etc..isto não tem interesse nenhum para 
a tua investigação, mas é para ficares a perceber melhor a 
minha ideia do Mestre Viana.

Fazia parte do modo de ser levar a fundo todo tipo de 
assuntos. Se comia uma laranja olhava-a demoradamente 
somo se fosse uma pedra preciosa. Depois como aquela 
forma característica de falar, comentava sempre com 
correção, e sem fazer alarde da sabedoria, eu pelo menos 
eu via-o assim, tudo que o fascinava sobre a laranja, é só 
um exemplo, Sabendo do meu gosto pela pintura, por vezes 
falava do modo como valorizava a proximidade das outras 
artes com a arquitectura, e de como isso é importante para 
se ser arquitecto.... 

Estas conversas o ocorriam no carro, ao almoço no Poças 
ou na Pousada…nunca no local de trabalho, ou se estava a 
tratar de algum assunto. Percebi que admirava o trabalho 
do Zé Rodrigues, do Armando Alves do Fernando Azevedo 
sobre que se referiu elogiosamente algumas vezes mas 
que eu só muito mais tarde soube quem era. Outras vezes 
sugeria-me viagens, não deixes de ir aqui ou ali, quase 
sempre pro questões que tinham que ver com a arquitectura 
e os lugares….quase sempre em França ou Italia..não me 
lembro dos nomes, mas ou era por causa da arquitectura 
medieval ou barroca….Ragusa, na Cicilia….

Nas pequenas viagens que fazia-mos aqui próximo, 
comentava o que via medida que ia-mos atravessando as 
aldeias e as paisagens. Não me esqueço como ficou quando 
entrou na Basílica de Outeiro. A Cãmara tinha –lhe pedido 
para fazer lá qualquer coisa na aldeia e lá fomos ver o local….
Ele já tinha visto imagens, sabia muitas coisas, mas quando o 
abade abriu a porta ficou em silêncio…durante muito tempo 
com as mãos atras das costas, a caminhar lentamente de 
um lado para o outro e eu…a querer ir almoçar…depois 
ainda quis ver a pequena capela e a prisão, mas as ruinas 
do castelo lá consegui que ficasse para depois de almoço. 
Antes de sair tomou umas notas, voltou a entrar, e pediu-me 
para localizar o pelourinho relativamente à Basílica, demos 
uma volta a pé pela aldeia antes de ir embora. Vinha muito 
impressionado, mas desta vez ficou mais silencioso….Ainda 
hoje não sei que projecto é que fez para lá..se é que chegou 
a fazer alguma coisa…

Deixamos de ter contacto, porque deixei de ir ao Porto 
Regularmente e ele deixou de ter trabalho em Bragança. 
Visitei-o de passagem em Esposende quando ia a caminho 
de Monção, e passei uma ou duas vezes pelo escritório……
mas o último contacto foi quando me telefonou, a 
agradecer umas alheiras( um pão de Nogueira e 3 garrafas 
de ValLe Pradinhos), que foste levar a Esposende já nem sei 
bem quando. ( Maio de 1987). 

Sentia que apreciava a minha companhia, a minha 
espontaneidade pois deixava de estar tão sisudo. Ficava 
mais falador, falava-me das viagens por frança e bélgica 
de arquitectos injustamente desconhecidos, de lugares 
históricos e risco de descaraterização..( como ele dizia) e 
apreciava uma boa refeição. 
Gostava muito de arroz de polvo, no Poças, nas estalagem 
do caçador em macedo ou no Maria Rita, sempre 
acompanhado do Valle Pradinhos…Guardo a memória de 
uma pessoa admirável em todos os aspectos em que se 
pode apreciar alguém, mas por vezes sentia que também 
era um pouco solitário no seu mundo entre a paciente e 
dedicada Iria e a arquitectura. 

Uma ocasião desafiei-o a ver um rio todo gelado ali perto 
da ponte de Soeira. Desta vez fomos no carro da tua mãe 
que na altura era um Ami 6,  ele hesitou e com razão, o frio 
entrava por todo o lado, tinha nevado um ou dois dias antes. 
Ainda não tínhamos descido para a margem e ele já estava 
maravilhado. Adorou, tirou várias fotografias até ficar sem 
rolo…estava um pouco de sol, mas tudo completamente 
gelado, seria fevereiro e ele estava a faltar a uma reunião na 
camara onde chegou três horas depois..
Ele dizia naquela sua maneira de falar, “o Manel isto é 
formidável..nunca vi nada assim”

Sei que falou a várias pessoas, porque quando fui ao Porto 
alguns amigos comuns falaram do rio gelado…ele apreciava 
mesmo este tipo de singularidades, e como eu sabia fui 
partilhando algumas destas coisas e lugares que aqui nem 
da valor especial.

Fui ver a exposição na cadeia de relação com o Amaral. 
Gostei do que o arquitecto Vieira de Almeida escreveu no 
catálogo, mas…. achei que não era muito representativa nem 
do volume nem da qualidade do trabalho que produziu. Mas 
esta é aminha maneira de ver…. 
Como apesar de tudo tive alguma proximidade, tinha outra 
expectativa..é sempre assim.....Sempre achei que a fariam na 
Faculdade de Economia tinha outro alcance, mas gostei de 
conhecer o edifício da cadeia de que tinha memórias do 
Porto em que estudei, mas onde nunca tinha entrado. 
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Maria Clara de Azuaga Ribeiro

Entrevista a D. Maria Clara de Azuaga Ribeiro, 

casa ATR, Porto 

13 de Novembro 2014

O meu pai ( Aristides Manuel Teixeira Ribeiro) era industrial, 
natural da Póvoa do Lanhoso havia estudado na escola 
industrial Raúl Dória( Rua de Camões Porto) e tinha uma 
drogaria(Drogaria Alvor)e mais tarde criou com os irmãos 
uma fabrica de tintas(tintas Tintal criada em 1954) em 
Coutinho de Azevedo. A minha mãe era natural de Africa 
mas a família estava radicada no Porto à anos.

O meus avós eram conhecidos republicanos, o paterno 
Juiz em Póvoa do Lanhoso, o materno importante maçon 
no Porto. O meu claro, maçon desde novo, anti-fascista foi 
preso duas vezes e andou fugido, mas não era comunista.
Vim viver para esta casa em 1953, tinha eu 16 anos.
O arquitecto Viana de Lima era desde à muito, amigo 
do meu pai, e a minha mãe era muito amiga da mulher 
D.Iria, desde os tempos da escola. D.Iria vivia em Anselmo 
Brancamp no prédio Lisboa(porque tinha um saguão) tinha 
uma irmã que morreu cedo ( tuberculoso)e uma meia irmã ( 
da minha idade) do segundo casamento do pai e que ainda 
vive em Lisboa.

Ambas as famílias se relacionavam, eramos praticamente 
vizinhos antes de nos mudarmos para esta casa. Vivíamos 
em Barros Lima(a família Viana de Lima vivia na parte alta de 
Pinto Bessa), íamos todos juntos para a escola o Alexandre a 
Sílvia eu e a minha irmã. 
Saía-mos aos fins-de-semana patinava-mos no Palácio 
ou passeávamos nos jardins da cidade. Também fizemos 
pequenos períodos em Esposende, ficávamos numa 
pensão, apesar de eles terem lá família, pelo menos um tio 
e primos. 
Mas ficávamos todos na Pensão. Chegamos a passar férias 
em França em 1947. O meu pai era muito culto, falava 
fluentemente francês, e acompanhava muitas vezes o 
arquitecto nos seus interesses. Mas o Viana nunca se meteu 
na política, nem maçonaria, era comunista por convicção, 
mas raramente se manifestava. 

O Viana nunca cobrou um cêntimo por este trabalho, o 
meu pai acompanhava-o em tudo que dizia respeito à obra, 
materiais e discutiam soluções.

Quando surgiu a oportunidade de fazer o Bloco de Costa 
Cabral, o Viana andava entusiasmado, falava com o meu pai, 
ou quando jantavam cá em casa, lembro-me de dizer que 
a senhora, também lhe encomendara uma casa penso que 
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para a foz, mas que não sei se foi feita, porque ela comprou 
uma casa na Avenida dos Combatentes. 
Mais tarde parece que comprou a bouça aqui ao lado, que 
o Viana também lhe ia fazer um projecto, mas nunca se viu 
nada.

Esta casa custou 500 contos, naquele tempo e foi realizada 
com empréstimo da Cooperativa o Problema da Habitação, 
creio até por sugestão do arquitecto. 
Nós vivíamos numa casa destas do antigas em granito, 
perto da Igreja do Bomfim, tinha pouca luz quando viemos 
para aqui notamos a diferença com muita felicidade, o sol 
entrava por todo o lado, há muita transparência de uns 
compartimentos para os outros, víamos o quintal e a rua 
com toda a facilidade,  era um grande contraste com a casa 
sombria da minha infância. Mesmo a escada tem muita luz 
e é muito transparente. 

Se o sol estiver na sala de refeições como acontece pela 
manhã, eu desde o escritório vejo. Por vezes sento-me aqui 
a ler o jornal e vejo todos os compartimentos e a empregada 
a movimentar-se dentro deles e o sol a passar de uns par os 
outros e recordo a alegria das primeiras vezes que estive 
atenta a isso, e de todos reconhecermos como esta a casa 
era especial, diferente mais quente se comparada com 
todas as que conhecíamos.

Tivemos de aprender a usar, praticamente não temos como 
colocar um quadro na parede das salas, pois há muito 
vidro…o viana sugeriu uma solução que temos adotado 
que até é como temos o desenho do Alexandre ali na sala( 
Alexandre Viana de Lima), 
Também há muitos recantos e prateleiras e reentrâncias, 
tudo foi aproveitado, mas rapidamente todos percebemos 
as rotinas da casa, só sentimos falta com o tempo, de uma 
casa de banho no 1º andar. 

A nossa noção de conforto mudou muito, veja bem, na 
outra casa tínhamos uma daqueles quartos de banho 
minúsculos na varanda, aqui até já queríamos um em cada 
piso…., mas foi uma falta que veio mais tarde com o meu 
filho, pois no tempo do meu pai trabalhava-se muito e era 
pouco o tempo que se estava em casa.

Aqui apenas o quintal tem pouca luz, um pouco de manhã 
mas as salas são todas muito agradáveis e os móveis foram 
também todos desenhados ou sugeridos pelo Viana. Claro 
que agora temos muitas outras coisas, objectos, muitos 
livros que não deixam perceber bem a casa. 
Mandei por esta carpete para a tornar mais confortável o 
taco, fazia muito barulho e era frio. 
De resto nunca foi necessário realizar qualquer alteração, 
desde cedo percebemos que tínhamos uma casa especial, 
diferente, com o tempo, muitos anos depois começaram 
aparecer as visitas, as fotografias etc. 

Eu gosto muito da casa, dos terraços, das janelas e portas 
envidraçadas, da lareira, que nunca fumou bem. A minha 
irmã que vive em França não lhe dá muito valor. 

As caixilharias sempre foram verdes, as persianas que eram 
de madeira também assim como os ferros dos terraços, 
Quando foi preciso substituir as persianas não arranjamos 
desta cor e ficaram brancas mas com o tempo as novas que 
vou pondo já voltam a ser da cor original. No rés-do-chão 
estava inicialmente um muito bom quarto das criadas com 
quarto de banho e tudo e os arrumos. 
Este espaço teve diferentes ocupações, cedo deixamos de 
ter criadas internas, passou a quarto de brincar, escritório 
dos assuntos do meu pai, sala de tratamento de roupa, sala 
de música dos miúdos, enfim foi-se sempre adaptando-se 
às necessidades da família, mas nunca teve obras,… só é 
pena não ter uma saída directa para o jardim.

A cozinha é uma maravilha, pelo espaço, a Luz os armários 
era muito comentada, eu e a minha irmã, quando trazíamos 
amigas sentíamos a admiração, o passa pratos….era uma 
surpresa, mas o que despertava mais curiosidade além das 
paredes de vidro como diziam era a estufa e a floreira nas 
salas, que nós mantínhamos com muito agrado apesar do 
trabalho que dava limpar todos aqueles vidros. 

Alguma vez se falou que o meu pai não concordou com 
a abertura de uma porta da cozinha para a varanda, por 
entender que isso não lhe permitia ter uma boa bancada 
com gostaria, mas não tenho a certeza se foi mesmo assim, 
certamente terão chegado a um cordo como sempre. 
O Viana por vezes dava a entender com muito cuidado em 
não melindrar ninguém que uma ou outra coisa não terá 
ficado a seu gosto. 
Como havia muita proximidade entre os dois as coisas era 
discutidas abertamente e a vontade do meu pai terá vingado 
em alguns aspectos, dizem que na cobertura e na altura da 
entrada….Mas não posso concretizar, o certo é que não há 
dúvida que está muito bem concebida.

O Viana e a Iria vinham cá frequentemente assim como 
os filhos, depois destes falecerem eramos mais nós que 
íamos lá. Saiam muito pouco, o Viana era muito dedicado 
ao trabalho e à universidade, a Iria ficava em casa, tal como 
ele, lia muito.

A casa agora está classificada, mas não creio que tenha 
grande utilidade, disseram que tinha isenção de IMI, mas 
não sei. Pelo menos parece que os vizinhos ficam inibidos 
de construir sem autorização, o que já não é mau.

O meu pai tinha uma grande amizade pelo Viana e uma 
admiração pela sua elevação intelectual, puxava-o muito 
para a coisa das artes e da cultura, o meu pai não tinha essa 
formação mas sempre teve uma certa sensibilidade muito 
estimulada pela influência dos irmãos e do amigo. 
Comungavam da mesma consciência social e humana e 
de oposição ao Salazar e à ditadura daquele tempo, e aos 
ideais em que ambos acreditavam. 

Estavam muitas vezes juntos, falavam combinavam coisas, 
tanto era de política como de cultura, arte, história. Tanto era 
aqui em casa como no escritório do Viana. Encontravam-se 
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muito, almoçavam com amigos, tinham muitos interesses 
comuns. 
Lembro-me de o meu pai dizer que muitas vezes se 
encontrava com o Viana com o pretexto do projecto da 
nossa casa, mas acabavam por falar do apoio ao General 
Norton de Matos com que andavam muito entusiasmados. 
Depois a fábrica, onde eu trabalhava também, mudou-
se para Rio Tinto e começou a ser mais difícil o contacto 
diário e o Viana andava sempre em viagem. Contudo a 
proximidade com  D. Iria sempre se manteve.

Quando viajavam, o Viana levava sempre a Iria, nós ficávamos 
com a chave da casa, que íamos cuidando, pois algumas 
viagens eram demoradas, umas das vezes foram quase três 
meses. Durante esse tempo, cuidávamos da casa, para que 
quando chegassem tudo estivesse em ordem.

Fizemos também mais que ma vez viagens juntos, o Viana 
fotografava tudo, por isso nunca aparece nas fotografias, 
aparecemos nós a Iria o Alexandre e Sílvia. As viagens eram 
cuidadosamente preparadas por ele, e tinham naturalmente 
um pendor cultural, sobretudo da arquitectura antiga. 
O meu pai acompanhava-o, ouvia as explicações que 
depois por vezes reproduzia para nós. O meu pai admirava 
muito o Viana, não sei se mais a parte de profissional se a 
sua componente humana. 
Sentia que tinha orgulho no amigo, ainda antes da 
construção da nossa casa, eramos miúdas, levou-nos 
a ver a casa lá em cima em Honório de Lima, aquilo era 
um palacete, mas moderno. Falava-se em toda a cidade, á 
noite muita gente passava por ali para a ver toda iluminada 
sobretudo quando havia festas.

O acidente foi horrível. Naquela data ambos eram alunos 
das Belas Artes, a Sílvia estava a acabar arquitectura e o 
Alexandre estudava pintura. Como habitualmente foram 
passar o Natal e fim de ano ao estrangeiro, o acidente deu-
se a 8 ou 9 de Janeiro no Sul de Espanha entre Huelva e 
Sevilha. 
O arquitecto não teve nada, D.Iria ficou com um problema 
na cervical e imobilizada um ou dois meses, nós ( eu e a 
minha mãe) íamos visita-la todas as noites a Costa Cabral. 
Foi nessas visitas que conheci muitos amigos do Arquitecto 
Viana de Lima. O escultor José Rodrigues, O eng. Napoleão 
Amorim e o eng. Abelha, que mais tarde dariam muito 
apoio à Iria quando faleceu o Viana de Lima. O Abelha e 
o Napoleão foram de imediato para o Sul de Espanha e 
acompanharam o casal no regresso ao Porto. 
O funeral foi na Igreja Evangélica do Mirante por vontade 
do Viana de Lima, e os corpos ficaram no jazigo da família 
do Luís Praça cerca de 10 anos enquanto o Viana não fez o 
jazigo em Esposende.

Era muito amiga da Sílvia( fazia anos ontem, 12 de Novembro 
de 1937)depois com a frequência dos estudos superiores 
estávamos menos tempo juntas, mas conhecia todos os 
seus amigos de arquitectura, o Soutinho, o Lousan, o Sérgio 
que ainda veio aqui a casa com alunos. Não eramos amigas 

confidentes, mas estávamos muito unidas pela amizades 
dos nossos pais.
Depois do arquitecto falecer, eu que sempre conduzi e 
ainda conduzo, ia buscar a Iria para tirar um pouco de casa 
e dar uma volta com ela e com a minha mãe.
Depois a minha mãe faleceu e eu já só visitava a D. Iria em 
casa, ela resistia muito em sair. Vivia entre os milhares de 
livros que tinham em casa, aos poucos foi ficando mais 
descuidada e os livros estavam por todo lado. 
Sempre teve muito cuidado consigo, com o marido e filhos, 
mas por fim sentia que esse cuidado já era o mesmo e 
preferia ficar em casa. 
Alturas ouve que já nem para as coisas essenciais saía, 
tentei ajudar o mais que pude, pois foi alguém que sempre 
esteve presente na minha vida de forma amiga, sobretudo 
da minha mãe.
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Engenheiro

Napoleão Amorim

Conversa com Napoleão Amorim, engenheiro

Restaurante Peninsular, Porto 

1 de Julho de 2015 

Exerci toda a minha vida profissional com grande proximidade 
com os arquitectos da cidade do Porto. Digo isto para lhe 
explicar, que o meu entendimento sobre arquitetura está 
muito condicionado por essa experiencia profissional com 
gente muito qualificada, que aprendi a admirar e em alguns 
casos de quem me tornei verdadeiro amigo como são os 
casos de Germano de Castro, mas sobretudo Viana de Lima.

Depois de frequentar os cursos de engenharia de Coimbra 
e Porto onde me formei em 1948, é que me comecei a 
interessar verdadeiramente pelas estruturas. Posso dizer 
que fiz o curso a cantar. Foi literalmente o que aconteceu, 
pois integrei os orfeões de ambas as faculdades, mas 
identificava-me mais com o de Coimbra, com quem realizei 
centenas de espetáculos, pelo menos em três continentes. 
O da Cidade do Cabo foi memorável. 
È precisamente durante uma digressão com o Orfeão de 
Coimbra ao Brasil, que decidi ficar a estagiar na Universidade 
do Rio de Janeiro com o Prof. António Alves de Noronha, 
um especialista de cálculo de betão à ruptura, coisa que 
por aqui,  nem sequer se falava. Peguei logo num Hospital 

para Juiz de Fora, uma peça extraordinária com dezassete 
pisos….eram anos de grande dinâmica da construção de 
novos edifícios no Brasil e os arquitectos tiveram um papel 
fundamental…não era só o Niemeyer, era o Lúcio Costa, 
o Osvaldo Artur, o Artigas…o Raidy…já não me lembro e é 
injusto porque havia muito bons arquitectos nesse tempo,… 
também um alemão( Hans Broos?)todos a projetarem 
arquitectura moderna,..o país queria ser moderno,…uma 
arquitectura que influenciou a meu ver, muitos arquitectos 
portugueses, claro que muitas coisas que dali importamos 
eram desnecessárias, aquelas paredes ventiladoras, os brise 
soleils..não precisamos nada daquilo….

Estudei aprofundadamente o manual de concreto armado, 
como eles dizem, do Andersen Moreira da Rocha, mas 
quando cheguei ao Porto, em 1952 encontrei uma realidade 
bem diferente. 
Estabeleci-me na rua Formosa, e comecei a fazer alguns 
pequenos projectos para o arquitecto Germano de Castro, 
que foi um grande amigo, ele e toda a família, filhos, netos 
com todos arquitectos e com todos eles ainda hoje me 
relaciono. Pequenos projectos na sua maioria para fora do 
Porto.
Nessa altura o arquitecto de quem se falava era o Losa, que 
se sabia relacionar muito bem, secundarizando os demais 
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da sua geração…,  o Viana, o Januário, o Ricca o próprio 
socio( Cassiano Barbosa)…e outros que como técnicos não 
estavam em nada atrás, claro que isto é o meu modo de ver, 
não quero criar polémicas, mas eu percebia as coisas assim 
e devo ser correcto com a minha consciência. 

Aliás, posso contar que uma ocasião, um grande amigo meu 
do Brasil, o António Pedro, ligado à Livraria Portugália, e que 
dirigia a Padrão(Revista Portuguesa do Brasil), …..pediu-me 
que arranjasse exemplos de arquitectura contemporânea 
portuguesa para ilustrar um artigo da Padrão. Estando eu no 
Brasil, pedi a um colega de curso de Coimbra, o Abelha, que 
reunisse material e me enviasse para o Rio. Mandou várias 
obras, do Januário, do Losa, do Germano, do Andrade, do 
Ramos e o do Viana. 
Não cheguei a saber se publicou alguma coisa desse 
material, de entre o qual me chamou a atenção o trabalho 
de um arquitecto do Porto chamado Viana de Lima, foi 
assim que tomei conhecimento da sua existência, ou seja 
no Brasil onde mais tarde se tornou um arquitecto muito 
reconhecido. O António Pedro era muito dinâmico e 
competente no que fazia, apenas vacilou uma vez vacilou 
quando me publicou na capa da revista dedicada ao Orfeão 
Académico de Coimbra, com uma guitarra na mão…era 
uma fotomontagem, porque eu não sei tocar guitarra….

Comecei nessa altura( 1952) a frequentar o café Primus, 
onde parava a malta da cultura, eu continuava a alimentar o 
meu gosto pela música, e muitos dos meus amigos paravam 
nesse café, onde em 1953 conheci, o arquitecto Viana de 
Lima. Devo dizer que fiquei impressionado pela sua postura, 
pois naquele ambiente de tertúlia informal, mantinha sempre 
uma postura de grande seriedade e correção. 
Ali fiz muitos amigos, conheci vários artistas, engenheiros e 
arquitectos com quem viria a trabalhar, mas tenho de dizer 
hoje com tantos anos e vida passada que nunca conheci 
um homem como aquele, a única pessoa verdadeiramente 
livre com quem privei até hoje. 

Não estava preso a nada, nem interesses económicos, 
nem compromissos políticos, nem qualquer tipo de 
favores. Decidia as suas coisas, e algumas de grande 
responsabilidade, unicamente com base na sua consciência 
e na sua capacidade técnica e criativa, mais nada.
Soube na altura por amigos que o Viana situação que levou 
muita gente a repensar a proximidade com ele…faço-me 
entender, ninguém queria ter problemas. Ele não fazia 
propaganda…mas na sua forma de agir ou mesmo se lhe 
perguntassem o que pensava, não escondia a raiz humanista 
e democrática do seu pensamento a ninguém….era muito 
respeitado por isso. 
Nunca evitou amigos pelas restrições de pensamento, 
assumia com frontalidade e até um certo orgulho a 
amizade, como as que mantinha com o António Vital e 
sua mulher ( Lobão Vital e Virgínia de Moura) que admirava 
imenso, o Andrade( Artur Andrade)ou mesmo o Niemeyer( 
óscar Niemeyer) e muitos outros amigos e mesmo clientes 
ilustres antifascistas e comunistas de quem nunca escondeu 
amizade .

Uma das primeiras conversas que tivemos no tal café, ( 
Primus) foi precisamente num pequeno grupo em que se 
falava sobre o MUD, de que o Viana não escondia estar 
ligado,  que defendeu a importância da candidatura de um 
matemático do Porto à presidência da república( Ruy Luís 
Gomes), eu acabado de chegar…seguia aquilo com muito 
entusiasmo e a frontalidade do Viana neste assuntos era a 
todos os títulos admirável.

Não sei como você soube disso, mas foi na verdade com 
a escada da casa para a D. Maria Borges que começou a 
minha colaboração com Viana de Lima. Até aí ele trabalhava 
com o Canossa, e com um dos Engenheiros Reunidos, 
penso que o Soares,…fez qualquer coisa com o Delgado. 

Ele começou por explicar que pretendia uma escada em 
curva sem apoios, era a minha especialidade, foi por isso 
que fiquei no Brasil… mas para os meus colegas era um 
“problema dos diabos”. Fiz o projecto, mas a obra acabou 
também por ser um dos primeiros trabalhos de uma 
pequena construtora que criamos,( com Vercegintorix 
Fernandes Abelha) mas nessa obra só executamos isso….

Mas logo de seguida fizemos um belíssimo projecto, o Bloco 
de Costa Cabral. Aquilo era de um primo de Esposende  
que confiava muito nele, e o Viana tinha uma apurada 
consciência urbana, e apresentou uma proposta visionária 
com vários blocos paralelos à rua e contrafiados entre si…, 
mas aquilo não passou…e acabou por só se fazer um. 
Depois já com o Abelha, abraçamos vários desafios, embora 
eu assumisse tudo que se realizava no escritório e o Abelha 
andasse mais pelas obras. O hotel em Bragança( Multiusos 
Montepio) foi também um caso extraordinário, assim como 
o Hospital, a Faculdade de Economia, enfim estivemos nos 
seus principais projectos, quase tudo privado.
Chegamos a fazer o estudo prévio da Madeira, provavelmente 
o maior dos desafios…. que era fazer um edifício com a 
estrutura de uma ponte….na verdade era uma ponte com 
um edifício em cima e em curva…. Mas depois a construtora 
resolveu assumir a responsabilidade dos projectos e nós 
ficamos de fora, passou tudo a ser coordenado pelo 
Engenheiro Lampreia. 
O Viana era o líder, e chegou mesmo a zangar-se com o 
Niemeyer, que  apenas fez o que saiu em diário do governo, 
e não foi solidário na defesa da ideia da ponte….sobre o 
jardim, e o Viana ameaçou abandonar..falávamos muito, 
é uma obra admirável…a parte do casino, a do centro de 
congressos..sem um único pilar…é natural que eu dê valor 
a estas coisas, mas penso que ninguém vai contestar a 
qualidade daquela arquitectura que se conseguiu graças, 
a inabalável determinação e intransigente competência do 
meu amigo Viana de Lima a que tantas vezes assisti….

O que poucos ainda perceberam é a complexidade de levar 
por diante um projecto daqueles…poucos são os que fazem 
ideia de acompanhar uma obra com milhares de metros 
quadrados a esta distância…os centenas de desenhos…..
tudo, tudo. Mesmo a Faculdade de Economia, que não tem 
aquela escala, estava primorosamente executada em betão 
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aparente, por dentro e por fora…foi o Zagallo( José Pereira 
Zagallo, construtor),que na altura estava a construir a Ponte 
da Arrábida…. tudo estava detalhado, não podia ser de outro 
modo, já prestou atenção às paredes do salão nobre? 
A escada da biblioteca? O tecto do átrio?....eu sei lá.. E 
agora vou-lhe dizer,….as obras foram simultâneas, Bragança, 
Funchal e a faculdade… pois é admirável imaginar mas só 
sabendo o que é um projecto é que se consegue perceber 
o quero dizer….. 
É nesses momentos que nos esquecemos dos outros 
arquitectos…não os desconsiderando naturalmente, mas 
quando se lembra o Viana esquecem-se os outros, não digo 
isto como amigo, porque fui amigo de vários, digo como 
técnico com mais de 50 anos de experiência e convívio 
com os melhores arquitectos da cidade.
A faculdade que ali vemos é um bom exemplo para os mais 
jovens do que é a determinação de um arquitecto nas suas 
convicções. 
O Viana foi obrigado sistematicamente a alterar o projecto, 
mas nunca abdicou da sua ideia inicial de organizar volumes 
baixos em torno dos pátios…eles queriam empurra-lo para 
um solução compacta com mais pisos e simétrica…quero 
dizer mais monumental….mas ele nunca desistiu..resolvia as 
situações com grande facilidade como se já tivesse feitos 
vários projectos como aquele… 

Era diferente trabalhar com ele, o Viana não estava 
preocupado em esconder a estrutura, nos projectos em 
que colaborei, o meu desempenho não estava oculto, tinha 
importância na obra, a engenharia e arquitectura estavam 
de mãos dadas….. Claro que eu respeitava as suas directrizes, 
ele sabia com grande rigor o que pretendia, tinha uma 
enorme capacidade de antever os espaços que imaginava, 
com todas as suas qualidades, problemas e desafios. Aquele 
projecto na Póvoa do Lanhoso testemunha isso….uma casa 
simples…um problema dos diabos. 
O Viana insistia na consola sobre a paisagem, e eu e o 
Abelha a tentar resolver…recorremos de novo aos perfis 
metálicos, escoras que ele estava habituado a usar, como 
ficam sempre em sombra, desaparecem e aquilo torna-se 
uma projecção para lá das capacidades do material…mérito 
nosso? Mérito dele, que ansiou e anteviu aquele resultado 
muito antes de nós...
Não sei se era para se meter connosco, mas costumava 
dizer que a primeira planta de um projecto é a topográfica 
e que as plantas de modelação do terreno são trabalho de 
arquitectura e não de engenharia…. e a malta afinava…( risos)

Quando começamos o projecto do Hospital….seria por 
volta de 1954, 55…, já tudo estava determinado, ao contrário 
de outros casos em que reuníamos com esboços do que 
ele pretendia fazer, no caso do hospital já havia um projecto 
que já teria alguns anos, mas por qualquer razão só teve luz 
verde naquela altura…e acabaria por se construir quase vinte 
anos depois…
Para mim e para o Abelha representou uma grande 
aprendizagem e com o Viana tudo era mais fácil porque havia 
sempre uma certa lógica por de trás das coisas…o problema 
foi mesmo a obra….Bragança era muito mais longe do que 

hoje, se é que me faço entender…muito longe mesmo, para 
resolver os pequenos e grandes problemas comuns neste 
tipo de obra….esta aliás era uma das razões pela qual o Viana 
insistia na pre-fabricação, mas não foi possível….

Tenho pena que alguns dos projectos em que trabalhamos 
juntos não se tenha concretizado, como ele pretendia. 
Dedicamos muitas horas a estudar uma estrutura para uma 
ruinas na Malásia, apesar de ser uma peça moderna, o Viana 
fez questão de lhe dar desenho que sugerisse a cultura 
local. Uma estrutura muito complexa, com um passadiço 
para ver as ruinas desde cima…..
Estive lá depois numa viagem do Centro Nacional de 
Cultura….O Viana dedicou-se aquilo com o entusiasmo 
habitual, nunca cobrou um cêntimo por esses trabalhos 
para a FKG, ninguém fazia uma coisa destas, fez caridade 
por ser património português …..mas apenas algumas 
pessoas perceberam a nobreza do seu carácter, claro 
que esses encargos vinham porque ele era especialmente 
competente mesmo trabalhando Pro-bono.

Comigo discutiu também as principais decisões daquele 
projecto de uma nova aldeia para Bragança. Foram dias 
de grande entusiasmo, com os colaboradores a fazerem 
um grande esforço para concluir os painéis a tempo…ele 
liderava aquilo com grande segurança motivando toda a 
gente…ele próprio, desenhou o principal painel de modo 
irrepreensível…..são muito boas memórias as desses anos.

No Campo Alegre projectou um edifício interessantíssimo, 
para o Raul Ferreira, mas não sei porquê não passou do 
estudo prévio. Aquilo que lá está parece ter sido feito a parti 
dessa base, mas nada tem a ver com as qualidades habituais 
nas obras do Viana. Falamos várias vezes sobre algumas 
soluções construtivas e desempenho estrutural, aquilo não 
avançava, penso que o cliente na altura vivia no estrangeiro…
mas não sei se foi isso que não avançou. 

È uma situação parecida com os blocos projectados …
penso que para o Pinto de Magalhães…, também no Campo 
Alegre, mas aí fizemos tudo até ao fim, mas não reconheço 
ali o trabalho feito connosco pelo Viana. Já não sei porquê, 
não se fez como projectado, nem sei se aquilo terá alguma 
coisa do Viana. 
A ter, não deve ser mais que a ideia inicial. Muitas vezes 
mesmo com outros arquitectos sucedia assim… a solução 
que projectamos era muito equilibrada, e diferente com 
espaços comuns e o acesso muito bem resolvidos, como 
era timbre no Viana.
Entre estes projectos não realizados o que mais me 
surpreendeu foi o bloco para a rua Santa Catarina. Foi 
praticamente um dos primeiros, penso que até simultâneo 
ao de Costa Cabral, mas já não tenho a memória muito 
precisa sobre algumas coisas,….talvez tenha sido um pouco 
antes, mas a data agora pouco interessa…..era uma solução 
diferente do que se fazia por cá…, recuado da rua de S. 
Catarina e um espaço publico ajardinado até à porta de 
entrada. Ele sabia o que fazia, e porque o fazia. 
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Estou certo que hoje seria um ícone da cidade….Mas repare 
que eu de arquitectura apenas sei o que aprendi com os 
arquitectos, quero dizer não estudei….mas reconheço o 
Corbusier, e outras grandes figuras, pela minha proximidade 
a arquitectos como o Viana que era uma pessoa de 
vastíssima cultura, mas não era uma cultura romanesca, era 
uma cultura profundamente orientada. Era nesse aspecto 
admirável e surpreendente. 
O simples acto de tirar uma fotografia, ele via coisas que 
qualquer um de nós deixava escapar. Esse projecto já estava 
praticamente delineado e parado há algum tempo quando 
trabalhámos sobre ele. 

O Cliente era um tipo com um poder enorme, vivia num 
hotel, com negócios em varias áreas, família com nome,.. 
corredor de automóveis…. era o que na altura se chamava 
um dandy. Os terrenos na parte alta de Santa Catarina 
seriam da família, e iam até á outra rua….já não recordo o 
nome( Rua das Doze Casas).
A proposta era do ponto de vista urbano inovadora, para 
a cidade, uma pequena torre recuada cujo rés-do chão 
se prolongava em profundidade. Todos o pisos, não sei se 
sete ou oito eram diferentes, sobrepostos com duplexes…
Estávamos muito entusiasmados, discutíamos ideias até 
tarde, o Viana desenhava,. 
Era um edifício radicalmente moderno, betão aparente, mas 
o Viana insistia em colocar os azulejos antigos na fachada 
e discutiu isso… julgo que com o Praça, que defendia um 
material mais actual…mas não valia a pena discutir com o 
Viana estas coisas, ele tinha sempre a última palavra. 

Comentou-se mais tarde no meu escritório que o projecto 
foi inviabilizado pelo Losa, que trabalhava na Camara, sobre 
isso do Viana nunca ouvi uma palavra, era correctíssimo, 
mesmo quando eventualmente poderia ter razões para o 
não ser. Admirava-o muito por isso, atitude muito pouco 
habitual no nosso meio. A sua postura era a esse e outros 
níveis admirável. 
O Viana não se insinuava, não era de se expressar sobre 
qualquer coisa espontaneamente, não se indispunha, a 
minha frente nunca desconsiderou ninguém. Era frontal, 
isso era…assertivo, muito assertivo nas suas razões, ao 
contrário de outros nunca ocultou que tinha uma posição 
contrária ao governo, por isso não conspirava, dizia o que 
pensava com frontalidade e correcção. 
Sabia que era vigiado pela PIDE, mas nunca precisou de ter 
cuidados com isso, pois a sua política era a arquitectura e 
todos o sabíamos. 

O Azevedo,( Fernando Azevedo) tinha por ele uma grande 
admiração precisamente por esta postura indomável e ao 
mesmo tempo cordial. Devo dizer, para ser justo, que há 
uma certa dose de responsabilidade da Dona Iria neste 
aspecto, pois era a pessoa que mais o admirava, e animava 
a não se desviar de ser quem era, quem os conhecia sabe 
de que estou a falar…
O Viana era inquebrável e livre nas suas convicções. 
Lembro-me de um projecto para um pequeno loteamento 
na circunvalação, o Viana propôs ao cliente, um conhecido 

dramaturgo, vários terraços incluso relvados, que o 
cliente nunca aceitou, mas que não impediu que o Viana 
desenvolvesse o projecto com a ideia que tinha..que claro 
não se fez! Isso aconteceu algumas vezes.
São raras as pessoas assim. Era complexo e simples 
simultaneamente nas coisas que apreciava, isto pode 
parecer contraditório e pouco claro para si… pode não o 
ajudar a entender….você que apenas o conheceu já no fim 
da vida….vou-lhe dar um exemplo. 

O Viana adorava música, era um melómano extraordinário, 
tinha preferência pela musica barroca, também pela 
arquitectura barroca, mas apreciava especialmente a 
música barroca, sobretudo os eslavos…mas no momento 
de imaginar as suas coisas, podemos dizer as suas 
composições, defendia a afirmação do essencial, pensava o 
essencial..perseguia a simplicidade….percebo o quero dizer?
Por vezes reuníamos-mos em casa de uns e outros para 
ouvir música clássica, e trocar opiniões sobres as coisas. 

Uma vez portei-me muito mal…ainda hoje me envergonho… 
em casa do Viana em Pinto Bessa, estivemos até ás tantas 
a ouvir Beethoven, eu, o Praça, o Ricca e o Viana, não sei o 
que eles viam naquilo, eu apreciava outros autores… mas eu 
acabei por adormecer…uma vergonha.

Estes encontros eram frequentes entre nós, pequenos 
passeios entre três ou quatro amigos, mas o Viana não era 
muito dado a estas coisas, estava sempre com a cabeça no 
trabalho, por isso as refeições connosco eram para ele tão 
importantes, aí falava-se de muitas outras coisas…
A partir do desaparecimento dos filhos, cortou mesmo com 
este tipo de proximidade, reduziu as relações de amizade a 
duas ou três pessoas, que se mantinham muito por iniciativa 
destas… não dele. Ninguém o censurava por isso. Havia, o 
Chicó, á distancia…. o Zé Rodrigues, o Armando Alves, o 
Aristides…e eu. 

No dia 18 de Agosto que era o aniversário dele íamos 
almoçar a Ponte de Lima com as mulheres. Apreciava 
muito as refeições na companhia dos amigos. Apreciava a 
comida, apreciava mesmo, sabia pormenores e diferenças 
de regiões….tinha muita piada nisso e até uma certa 
originalidade, pois para nós, daquela geração falar de 
cozinha era assunto para as mulheres…. 
Almoçávamos uma ou duas vezes por semana juntos na 
Conga, ali o Viana era ali tratado com verdadeira veneração. 
Tinha uma verdadeira amizade do Lourenço.., era um 
homem simples mas muito educado e habituado a lidar 
com gente culta e educada.
Passei muitas tarde com eles nas Marinhas, fazia-lhe bem. 
Ele gostava muito da pesca, mas nunca arranjava tempo, 
fazia-mos pequenas viagens com a máquina fotográfica 
mas regressávamos para jantar ao Moinho e aos cuidados 
da Dona Iria. Houve um momento em que me desafiou 
também a comprar com ele dois moinhos na Abelheira, 
mais acima que aquele,  com uma vista muito bonita sobre 
as Marinhas e o Mar, numa zona mais sossegada, mas de 
acesso difícil. 

ANEXO VIII - ENTREVISTAS



LA EVOLUCIÓN DEL ESPACIO DOMÉSTICO EN EL PROYECTO MODERNO DE VIANA DE LIMA

259

Mas eu não me entusiasmei, com o trabalho do escritório 
e da empresa, não tinha tempo nenhum livre….mas fiquei 
muito contente por ele querer avançar com aquilo comigo, 
vi naquilo uma prova de grande confiança e amizade.

Muitos anos depois desloquei-me a Estugarda, para visitar 
uma feira de construção onde pude estudar alguns modelos 
de pré-fabricação, que era uma questão que ele teimava em 
não esquecer, foi na altura da Faculdade de Economia….
eu tinha várias publicações sobre o assunto e até estava 
a tentar implementar essa solução com o Alfredo de 
Magalhães no casino de Espinho….já eu estava a calcular 
quando o promotor entendeu que aquele arquitecto não 
tinha estrutura para responder aquilo, e me pediu para que 
assegurasse o projecto na totalidade…mas pouco tempo 
depois adjudicou a arquitectura ao Hélder Ribeiro da Silva 
que deu continuidade ao trabalho. 
Claro que pensei que com o Viana aquilo seria outra 
coisa, mas fez-se e com 60% da estrutura pré-fabricada. 
Fui falando com o Viana várias vezes destas questões e 
um dia pedi-lhe ajuda porque tinha tudo preparado para 
fazer uma casa pré-fabricada para mim num terreno que 
comprei na Aguda, mas aquilo não me parecia bem, tinha 
tudo pensado por módulos pré-fabricados, era uma coisa 
experimental…claro que o Viana ficou logo entusiasmado, 
e deu a volta ao problema de maneira notável e com uma 
facilidade extraordinária, não deixando de se preocupar 
com a qualidade da vida que ali eu poderia ter, sendo que o 
mote era a questão do betão pré-fabricado. 

A casa é a que você conhece, ali está e não parece uma 
casa rígida feita por módulos…..correu muito bem, mas ele 
até a localização mudou…agora que as árvores tem já um 
porte admirável tem ainda mais sentido algumas das suas 
teimosias,… ele via as coisas primeiro e de foram diferente. 
Era obsessivo com o projecto. O projecto era tudo e uma 
vez concluído não se podia alterar…mas não podia mesmo, 
o projecto era uma bíblia, que sintetizava os nossos saberes, 
não admitia que ninguém o alterasse, fosse por que razão 
fosse era obstinadamente intransigente neste aspecto. 

Sempre o conheci a defender a importância de se 
conseguirem soluções prefabricadas para a generalidade das 
construções….raramente o conseguiu. Mas sobre isso tinha 
um pensamento claro, perfeitamente organizado parecia 
um engenheiro….Na FEP, conseguiu-se graças a qualidade 
do construtor, que alinhou naquilo, e porque parecia que  
ele estava à décadas preparado…. tinha o projecto muito 
bem pensado em função disso. Outras vezes não conseguiu 
dobrar as resistências, dos clientes, da falta de preparação 
dos construtores mas sobre tudo do mercado….era cedo, 
acho até que ainda hoje é cedo para aquele discurso.

Era habitual os arquitectos tomarem decisões em obra, 
acertos correções…não para o Viana. As decisões tomavam-
se em projecto, achava que tudo se desmoronava se 
alterasse um centímetro ao projectado…pois saia da relação 
de proporções que tinha apurado e deixava de fazer 
sentido…não improvisava, projectava. 

Por vezes as coisas tornavam-se difíceis, mas sempre com 
elevação, zangava-se, mas sem se alterar…mantinha-se 
sempre firme nas suas convicções. Sabe com certeza o lema 
dele no concurso de sagres?...”talento de fazer bem”, eu 
falo disso no meu texto do catalogo do Vieira de Almeida, e 
sempre que penso na postura profissional do Viana lembro-
me desse lema 

O Viana não tinha o magnetismo do Távora, ou do Losa, 
parecia até apagado embora sempre muito concentrado, 
levava tudo muito a sério, às vezes demasiado a sério…
não facilitava em nada, não falava por falar, escolhia as 
palavras até com uma certa hesitação, mas o que dizia era 
exatamente o que pensava. 
Era uma questão de feitio, mas também de rigorosa 
educação…era uma pessoa estruturadamente discreta. 
Mas na sua postura de grande liberdade e respeito, era 
respeitado. Por colegas, alunos, amigos mas mesmo altas 
figuras como os presidentes Ramalho Eanes, José Sarney, 
Samora Machel. 
Percebi quando o acompanhei a encontros internacionais 
de arquitectura que era muito considerado pelos 
arquitectos estrangeiros. Participei com ele em mais que um 
encontro internacional de arquitectos, e pude testemunhar 
a cordialidade e respeito dos seus colegas estrangeiros, 
alguns figuras muito destacadas de quem era amigo. A 
última dessas viagens que com ele fiz, foi a Barcelona…..na 
véspera do 25 de Abril, no regresso íamos ficando detidos 
em Madrid.

Não sei se por ter sido mal tratado, devo dizer muito mal 
tratado pela ESBAP, o Viana trazia na ideia criar uma escola 
de artes no Porto, partilhou essa ideia com várias pessoas, 
sendo quase sempre, ao que sei, recebido com entusiasmo. 
Dessa vez em Barcelona, não foi excepção…. abordou um 
colega Suíço, parece que muito conceituado pela sua visão 
sobre a renovação do ensino da arquitectura, era alguém 
do Politécnico de Zurique já não recordo o nome…seria 
Hoelpi… que percebi que o Viana conhecia do Corbusier, ou 
algo assim( Bernhard Hoesli)mas que por piada e entre nós, 
apelidamos de Guilherme Tell…trocaram ideias de forma 
calorosa sobre o ensino “moderno” da arquitectura, senti 
que ficou muito motivado, e com uma ideia mais concreta 
do que pretendia fazer. A coisa foi ganhando consistência, 
e a ela se dedicou demoradamente com a sua conhecida 
teimosia, desdobrando-se em reuniões, contactos 
recolhendo informação sobretudo questões pedagógicas. 
A Árvore que ele ajudou a criar,  foi na verdade incubadora 
dessa ideia, e poucos anos depois já funcionava ali vários 
cursos inclusive o de arquitectura.

“….Viana traía en la idea una escuela de artes en Porto, y 
compartió esa idea con varias personas (…) en Barcelona no 
fue excepción ha abordado un colega Suizo muy reconocido 
por su visión sobre la renovación de la enseñanza de la 
arquitectura, alguien  del politécnico de Zúrich que yo 
percibí que el lo conocía de Corbusier, o algo asi( Bernhard 
Hoesli)(…) cambiaran ideas de fueran calorosa sobre y sentí 
que quedó muy motivado con una idea más concreta de lo 
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que podría hacer. La cosa fue ganando consistencia y a ella 
se dedicó empeñadamente con  su conocida obstinación 
desdoblándose en reuniones, contactos recogiendo 
información sobre todo tipo de cuestiones. EL Árvore que el 
ayudó a crear, ha sido en la verdad la incubadora de esa idea 
que pocos años después ya funcionaba con varios cursos y 
incluso el de arquitectura”

Mas sabe como é, uma coisa destas não pode ser obra 
de um homem só, as instituições fazem-se com pessoas, 
algumas foram fundamentais como o Zé Rodrigues, o 
Armando Alves, o Zé Pulido, mas outros, apenas apanharam 
aquela boleia para a sua própria afirmação, claro que com o 
feitio do Viana, facilmente o encostaram, ainda esteve uns 
anos trabalhando gratuitamente….mas quando sentiu que o 
que lhe reservaram pouco mais era do que figura decorativa, 
afastou-se, e a escola segui o seu curso, na altura com o 
Calvet de Magalhães. 

Não me interprete mal, não estou a julgar ninguém, até 
porque não sou suficientemente conhecedor do que se 
passou então, apenas quis testemunhar a energia que o 
Viana pós nessa sua ideia, que ainda hoje está de pé, embora 
já com outros contornos… o que é natural.
É com muita satisfação que hoje me disponibilizo para 
partilhar a minha experiencia como engenheiro aos alunos 
desse curso, como aconteceu na semana passada quando 
ali fui a convite do Franklim. Sou muito amigo do pai dele, 
partilhamos alguns interesses emprestei-lhe este livro( Rosa 
do Mundo, 2001 Poemas para o Futuro) e ele hoje devolveu-
mo. 
Quando estava lá naquele salão a ver os estudantes a 
apresentar os seus trabalhos não pude conter alguma 
emoção .…pois verifico que o esforço do meu amigo não 
foi desta vez em vão e que a sua ideia, sim porque foi uma 
ideia dele, está a fazer o seu caminho. 

Ele admirava muitos os artistas, pela liberdade que os 
arquitectos não tem…estão sempre condicionados por 
muitas coisas….o artista não depende de ninguém, cira só…
por vezes falávamos disso, costumava dar o exemplo da 
música, da pintura….e era muito atento ao que se ia fazendo, 
admirava muito o trabalho do Azevedo, do Armando Alves, 
do Zé Rodrigues para além da amizade que os foi unindo 
durante a vida, sobre tudo o Zé Rodrigues que tratava como 
um filho…..digo isto pela diferença de idades, nunca percebi 
esse tipo de pretensão..nem a Iria daria espaço para tal..
era um assunto tabu, nem nunca teve com ninguém uma 
proximidade que leva-se alguém a concluir isso. 
O certo é que de facto o Zé Rodrigues foi um grande amigo. 
Com quem partilhava muitos interesses… até políticos.
Por vezes conclui de alguns comentários que gostaria 
de ter investido numa experiencia como pintor, o até 
mesmo escultor….dava como exemplo do Corbusier,…e 
outros colegas que também pintavam….ele sabia apreciar 
a arte contemporânea, as vezes falava demoradamente de 
nomes e obras que eu desconhecia…penso que se poderia 
ter dedicado mais à fotografia, como arte seria mais fácil 

encontrar esse complemento…não sei estou para aqui 
adiantar, não sei..isto a si não ajuda nada, mas vou-lhe dizer 
ele estudava muito, estudava no sentido de não se ficar pela 
rama das coisas. 
Já lhe disse que apreciava-mos música, mas enquanto eu 
ouvia e apreciava e fui distinguindo os autores e as épocas, 
ele comprava livros e aprofundava o conhecimento sobre 
a matéria sem saber uma nota de música…fazia isso com 
tudo, com tudo, mas guardava para si, na exibia o saber…
por vezes avia que dissesse uma coisas menos acertadas e 
o Viana não contrariava…era de uma correcção exemplar.
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Arquitecto

Sérgio Fernandez

Conversa com Sérgio Fernandez, arquitecto

no atelier da rua 15 de Novembro 

13 de Junho de 2011

Sérgio Fernandez, entrou nas Escola de Belas Artes do Porto 
em 1955, tendo como colega de curso Sílvia Baudouim 
Viana de Lima, moravam ambos próximo da avenida dos 
Combatentes. 
Também o irmão Alexandre Bauduim Viana de Lima, pouco 
mais novo, era aluno da EBAP mas do curso de Escultura. 
O contacto com Viana de Lima faz-se pois pela amizade com 
a filha, rapariga viva inteligente mas de grande simplicidade, 
eram evidentes as efectivas dificuldades económicas por 
que a família então passava, especialmente enquanto 
viveram em Pinto Bessa. 
Já o irmão era uma personalidade complexa, transparecia 
alguma perturbação comportamental, emocional ou 
mesmo do foro psicológico. 
Era absolutamente anti-social, mal-encarado, 
frequentemente pouco educado, ríspido e por vezes até 
mesmo agressivo.

Nesse tempo a Sílvia não deveria ter mais do que duas blusas 
que alternava frequentemente. Eu tinha origem numa família 
burguesa portuense, e passei ao lado de muitas limitações 

que percebia que muitos colegas tinham, crescendo então 
em mim a noção de privilégio que de algum modo pautava 
os meus dias de estudante de arquitectura na cidade do 
Porto.
Sílvia Viana de Lima começou a partir do terceiro ano do 
curso a trabalhar com o pai ainda na Avenida dos Aliados 
por cima do café Aliança. 
Foi aí que comecei a minha proximidade a Viana de Lima 
e também a frequentar o seu escritório tendo acabado por 
colaborar em alguns projectos na parte final do meu curso.  

Tínhamos nessa altura a clara noção que a nossa  
aprendizagem de arquitectura também se fazia-se pelo 
contacto e por vezes alguma proximidade com os 
professores de projecto e profissionais de arquitectura. 
Alguns alunos mais interessados, gravitavam entre ateliers 
dos arquitectos mais conhecidos da cidade, como o Losa, 
Távora , Andersen, Godinho por aí fora.

Trabalhei sobretudo durante o curso, depois das aulas, não 
sei como tínhamos tempo. Trabalhei no projecto da Escola 
Primária do Toural, em Bragança, de que gosto muito, 
cheguei mesmo a acompanhar a obra várias vezes, mas o 
bairro onde está inserida também projecto do Viana, deixa 
muito a desejar. 
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O projecto foi angariado porque o Viana tinha um tio ou 
um primo no ministério das obras públicas, contudo soube 
agora por si que fora construída outra escola igual e em 
simultâneo na mesma cidade.  Trabalhei sobretudo na casa 
de Fão do Rocha Gonçalves que não é nada de especial, e 
na casa da Maria Borges. 

Esta casa representou um enorme esforço para o Viana, a 
senhora era difícil, interferia, exigia alterações a toda a hora, 
se lhe apetecesse ir a París buscar uma amostra de um 
tecido, ia mesmo. A escada por exemplo teve várias versões, 
ela mudava constantemente de opinião, em função dos 
filmes que via ou dos amigos com quem falava. A escada 
acabou por lhe ser imposta pela dona da casa segundo uma 
imagem de uma que tinha visto em casa de uma amiga no 
estrangeiro..penso que em Paris. 
Ele fez tudo para não deixar de ter uma relação cordial e dar 
uma resposta profissional. Eu acompanhei esta obra que o 
Viana acabou por abandonar, mas já no fim. A casa hoje está 
muito modificada, embora muitas das alterações tenham 
sido impostas ao Viana pela dona da obra.

Depois saí. O Viana  tinha estabelecido uma relação 
especial comigo depois do desaparecimento dos filhos, 
provavelmente por  eu ter sido amigo deles. Sempre me 
tratou com afecto e amizade. A determinada altura percebi 
que eu estava a ocupar o vazio afectivo que os filhos tinham 
deixado na vida do casal. 
As coisas começaram a tomar um rumo doentio, quiseram 
mesmo fazer-me seu testamenteiro, eu recusei e afastei-me. 
Passaram vários anos praticamente sem contacto. Um dia 
encontrei-o na rua e convidou-me para ir com ele ao Brasil. 
E eu fui. Ficamos um período longo, e fomos muito bem 
recebidos quer pelo Lúcio Costa quer pelo Óscar Niemeyer 
, passamos mesmo o Natal em casa dele, mas num período 
tempestuoso entre ele e a mulher, foi uma coisa terrível.

Mais tarde, já eu trabalhava com o Pedro Ramalho( inicio da 
década de 70) quando me pediu ajuda nas escolas primárias 
e Tribunal de Caminha, mas aquilo não tem interesse 
nenhum. No escritório só se trabalhava com o Modulor, não 
era permitido mais nada e enquanto lá estive nunca  foi de 
outra maneira.

A Sra D. Iria não tinha estudos ou qualquer actividade, era 
doméstica, mas muito culta, lia todos os livros que o Viana 
comprava. O Viana tinha uma muito razoável biblioteca. Por 
vezes quando se fazia referência a algum livro que ele tinha, 
alegava com graça que não o tinha lido, só tinha visto as 
imagens, mas a D. Iria sim.
Depois da morte do Viana, a Sra.D.Iria pediu-me que levasse 
os livros para a FAUP, que eu levei de casa deles, aos poucos 
porque eram muitos, em sacos de plástico de forma um 
pouco…..enfim, mas lá deram entrada e há registo de todos. 
Mas  apenas os que estavam em casa, sei que havia muitos 
livros no escritório e nas Marinhas, mas desses nada sei. 
Não me lembro bem que tipo de livros eram, se eram de 
arte, de arquitectura ou literatura….sei que eram mesmo 
bastantes livros.

Hoje percebo que Viana de Lima era um homem pouco 
culto, mas muito sensível e com uma memória visual 
única. Era apaixonado pela arquitectura. Era dotado de uma 
extraordinária capacidade para conceber espaços e formas, 
mas as suas referências eram eminentemente visuais, não 
lia ou lia pouco. 
Tinha dificuldade em se exprimir, tinha até uma certa gaguês 
e falta de preparação para falar publicamente. 

A partir de determinada altura o escritório era o escape do 
Viana, não via mais nada, metia-se no trabalho e esquecia o 
resto. A mulher não saía, passava muito tempo sozinha em 
casa e lia muito. Mantiveram os quartos do filhos como se 
estivessem vivos. 
Depois começaram a passar todos os Natais fora de casa 
quase sempre em París. 
Considero que foi um erro a universidade te-lo feito 
professor, , embora não tenha sido meu professor, não tinha 
perfil para ensinar, a sua passagem pela escola era escusada, 
foi pouco edificante e a ESBAP nada ganhou com isso. Aliás 
ele chega a professor de forma pouco clara pela mão de 
Carlos Ramos que quis compensar de Viana de Lima por 
este ter perdido o projecto do Palácio dos Correios. 

Constou na altura que aquilo estava praticamente adjudicado 
ao Viana mas que Carlos Ramos se atravessou e inverteu 
o processo a seu favor. Era um indivíduo que tinha uma 
enorme facilidade em projectar, mais do que qualquer um 
do seu tempo, muito mais que o Losa, os dois aliás picavam-
se, não creio mesmo que tivessem sido amigos como se 
tem dito. 
A casa da Marinhas é um projecto muito interessante, foi 
mesmo apresentado e muito bem recebido nos  CIAMs,. Eu 
a Sílvia e o meu cunhado (Bento Lousan), acompanhamos 
o Viana e o Távora ao CIAM, de modo que assistimos às 
diferentes apresentações. 
Percebi nessa atura que o Viana devia viajar com frequência 
a França, pois a Sílvia era íntima da mulher e filhos do André 
Wogensky com quem o Viana mantinha uma forte amizade.
A Casa das Marinhas apesar de muito mal apresentado 
causou muito mais impacto do que a casa de Ofir do Távora. 
Os comentários foram muito favoráveis, mas o Candilis, 
que estava ao meu lado, começou a dizer furioso que o 
desenho do fogão de sala era igual ao dele. Já o Hospital de 
Bragança, foi recebido com indiferença para as expectativas 
que nós tínhamos. 
O Hospital e o Mercado da Feira foram apresentados 
nas sessões principais, e as casas nas sessões paralelas. 
O mercado teve boa receptividade mas a casa de Ofir, 
apresentada numa sessão paralela foi mesmo mal recebida, 
ninguém gostou nada daquilo e teve críticas pouco 
favoráveis. A mulher do Smitson(Alison) era louca, proferia 
críticas de forma contundente e mesmo violentas quando 
não gostava dos projectos.

A casa das Marinhas foi deixada pela D. Iria em testamento à 
FAUP, para que fosse vendida e poder pagar um prémio anual 
ao melhor aluno de Arquitectura e Pintura alternadamente 
da FAUP e da ESBAP.
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Contudo a D.Iria sabia da intenção do Viana transformar a 
casa das Marinhas num centro de estudos avançados de 
Arquitectura. 
O Viana chegou mesmo a manifestar intenção de adquirir 
um terreno anexo nas traseiras para aquilo poder crescer. Um 
dia telefonou-me e disse-me que tinha horror só de imaginar 
alguém na sua cozinha a preparar um doutoramento, e 
comunicou-me que recusava essa ideia.

Nos últimos anos de vida de D. Iria, a casa foi reabilitada 
sob minha orientação com um empreiteiro local, que até 
fotografou todo o processo, eu não me lembrei disso. As 
obras foram integralmente pagas pela D. Iria que faleceu 
pouco depois da conclusão das obras.

A FAUP não conseguiu e também nunca teve grande 
interesse em vender a casa, pois havia o risco de ser 
transformada. A C.M. de Esposende acabaria por comprar a 
casa à FAUP por 1€uro, mas a escritura ainda não está feita. 
Tudo isto é muito complicado e envolve duas advogadas 
da UP que entendo não terem conduzido o processo da 
melhor maneira. A C.M. de Esposende vai recuperar a casa 
sob minha orientação e do arquitecto da Câmara Paulo 
Guerreiro. 
Será atribuído anualmente o Prémio Viana de Lima a 
estudantes da FAUP e ESBAP, mas não será contudo um 
valor monetário, mas sim um livro. A casa tem tido muitas 
solicitações para visitas que me parece que podiam ser 
cobradas e deste modo pagar os custos de manutenção. 
Eu próprio enquanto professor promovi inúmeras visitas de 
estudo divulgando a Casa das Marinhas a várias gerações de 
alunos da FAUP.

Admito que possa ter sido algo influenciado pelo Viana, 
mas escolhi Rio de Onor para o meu CODA, depois de 
visitar várias aldeias do interior e ter gostado especialmente 
daquela, por ter um regime comunitário e por ser metade 
espanhola. Estive lá bastante tempo, fiz muitos amigos. Eu 
tinha comprado um StudBaker em segunda mão que partiu 
o chassis com o peso das coisas que as pessoas da aldeia 
me ofereciam quando regressava ao Porto. 

Não havia estrada era um caminho de terra muito difícil, 
acabava por deixar o carro em Bragança e ir de burro para 
a aldeia. Estive em várias aldeias das redondezas e também 
fomos a palácios onde fomos muito bem recebidos pela 
sua avó. Tenho muito boas recordações daquela gente e 
daquela terra.
O viana nunca se interessou pelo inquérito, os resultados 
eram para todos espectáveis, mas ele conduzira toda a 
sua obra noutro sentido, um ameia dúzia de obras em que 
parece quer também dar uma resposta enquadrada com 
esses resultados, mas uma coisa sem interesse nenhum, a 
qualidade do seu trabalho residia no uso dos cânones do 
movimento moderno, mesmo fora de prazo.
O tempo em que o Viana se afirmou como arquitecto, não 
era fácil apesar de parecer que encomendas não faltavam a 
essa geração, mas a actividade era pouco considerada. 
As coisas só começaram a mudar com o Carlos Ramos, mas 

numa altura em que vigilância sobre os alunos e professores 
da ESBAP era apertada. Carlos Ramos que era muito 
respeitado teve um papel muito importante na unidade de 
todos pois acabava por se envolver na defesa de colegas e 
alunos. Era um  tempo em fazer arquitectura era também 
fazer política.
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Encontro com familiares de D. Rosa Cortez,

Urbatelier

16 Junho de 2012

Neta 1
Neto 1
Neto 2

O nosso avô António de Sousa Cortez, era um industrial 
tinha uma fábrica de pneus, e capitalista como se dizia na 
altura, com investimentos em diversas áreas nos concelhos 
da Maia e Valongo. Foi para o  Brasil com 14 anos, Tinha 
um grande amigo Pedro Pereira de Castro e Brito, sócio 
do Conde Calheiros igualmente rico mas mais empenhado 
no campo da agricultura com vastas propriedades nos 
arredores do Porto. Sempre juntos, conviviam em casa das 
respectivas famílias. 

A nossa avó Rosa Carlota Rodrigues Brito nascera em 1901, 
era filha desse amigo, e existiam uma grande diferença de 
idades entre eles.  Casaram no Porto, ele já quase com 44 
anos e ela com pouco mais de 20. 
A casa foi como uma prenda de casamento do avô para 
a avó Rosa.  Inicialmente tudo estava em nome dela, pois 

o nosso avó Cortez ainda passava muito tempo no Brasil, 
ficando o avô Brito muitas vezes com o encargo dos seus 
interesses.

Tinha adquirido anos antes uma propriedade de certa 
dimensão naquela zona antes ainda da abertura da rua. 
Fez varias parcelas, e construiu 4 casas, uma delas em duas 
parcelas lo no inicio da rua e as restantes em banda. 
O projecto foi encomendado a partir do Brasil onde o avô se 
encontrava durante largas temporadas e onde tinha vários 
negócios. 

Falava-se em família da demora do projecto, que a casa tinha 
sido encomendada ainda antes da guerra mas o certo é que 
nessa altura o avô andava sempre “cá e lá” , é natural que 
as coias possam ter demorado.. A casa foi construída pela 
Cooperativa dos Pedreiros e os avós devem ter começado a 
habitá-la ainda em 1942.

Na realidade o terreno pertencia ao pai da Rosa Carlota, 
Pedro Pereira de Castro Brito, que tinha encomendado 
moradias de rendimento em banda ao arquitecto João Filipe 
Vaz Duarte, que realizou um dos seus primeiros projectos 
em 1939 apenas duas estavam construídas, tendo mais 

Arquitecto

Netos Rosa Cortez
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tarde sido construída mais uma a rematar e que pertencem 
a D. Luiza de Castro e Brito Cortez de Brito, neta de Rosa 
Carlota.

“ se comentó alguna vez que la casa estuvo para no hacer-
se asi, porque nuestro bisabuelo Brito creía que la casa era 
demasiado grande y que se podría rentabilizar el solar de 
otra manera, vendiendo una parte para pagar las obras de 
una casa mas pequeña, pero como nuestro abuelo estaba 
aún no Rio, esta idea no avanzó….”

Viveram na casa até 1956 e lá estiveram poucos anos, depois 
foram para o Brasil onde o Avô Cortez acabara de comprar 
uma fábrica de cerveja e refrigerantes no Rio de Janeiro a 
União, que reconverteu e dinamizou cria a primeira cerveja 
preta no brasil. 
A casa mantida á distancia por familiares tinha-se tornado 
notável pelas festas cosmopolitas, o jogos de canasta, a sala 
chegou a ter uma dúzia de mesas de canasta.

Mas nos anos trinta a prefeitura decide expropriar de modo 
muito lesiva para o proprietário da fabrica, para reconversão 
da rede viária da cidade e construção do viaduto Getúlio 
Vargas, a família foi muito prejudicada e prepara o regresso 
a Portugal, mantendo no local apenas um armazém d 
refrigerantes que se manteve na família durante vários anos. 

Do avô António, temos a ideia deixada pelos nossos 
pais e tios, de um homem determinado, dinâmico, com 
grande fascínio pelo progresso, sempre impecável era o 
que se podia chamar um homem moderno e  muito bem 
relacionado.

Não tínhamos a noção da importância desta casa até termos 
visto publicação recente sobre ela. Quer dizer, sabíamos 
que não era uma casa comum, mas desconhecíamos que 
o autor era um arquitecto notável português. Por qualquer 
motivo, sempre achamos que o arquitecto seria estrangeiro, 
como o avô viajava muito… como a casa era diferente de 
tudo o que se fazia por cá…
A casa acabou por ficar numa parte da família que não a 
valorizava achando exageradamente grande com o tempo 
acabou a propriedade por ser vendida e nunca “perdoamos” 
ao nosso pai não a ter adquirido pois teve oportunidade de 
o fazer.

Temos apesar de tudo muitas memórias de infância passada 
na casa, e as conversas sobre ela foram atravessando 
gerações. Havia críticas ao arquitecto que se dizia querer 
teimar desaproveitar o res-do-chão, e depois colocou lá o 
quarto da criada e a garagem…no fundo a casa começava 
apenas no primeiro andar. Para nós era como se estivesse 
no ar. 
Tinha salas de todo tipo, de jogos, de fumo, de costura…
mas sobretudo tinha muita luz, sol, era essa a memória que 
tínhamos, pois era contrastante com a casa onde vivíamos 
em Sta Catarina, uma casa antiga, fechada, mais escura 
muito compartimentada, a sala dos avós era enorme, os 
terraços as varandas, tudo era diferente..o jardim, o lago. 

Quando lá íamos todos era uma correria de sítio em sítio. 
A avó que estava quase sempre em casa tinha receio que 
fossemos para a cobertura, aí só acompanhados, mas por 
aquela coisa de miúdos era o nosso local preferido, tinha 
uma parede curva.

Os nossos pais contavam que a casa era frequentada por 
gente importante, alguma da qual já era próxima da família 
no tempo da casa do bisavó em Ermesinde, mas que havia 
muita gente conhecida da cidade e da região, banqueiros, 
industriais e respectivas famílias que enchiam a casa em dias 
muito especiais de sempre ouvimos falar. 
Os nossos avós promoviam muito concorridas sessões 
de canasta, uma moda que trouxeram do Brasil, com o 
objectivo de angariação de fundos para instituições de 
beneficência social. Temos fotografias da sala com mais de 
20 mesas de jogo, havia com bilhetes de ingresso e tudo.

Falava-se que ainda em obra havia uma romaria de curiosos, 
na avenida Patrício, acompanhando a evolução dos 
trabalhos, mais pela estranheza e dimensão da casa que pela 
admiração do trabalho do arquitecto. Nós próprios sempre 
referenciamos a casa apenas por ser grande e diferente, não 
se comparava a nenhuma outra. 
Muitas das referências da nossa meninice passam por ali, 
pelos nossos avós, o jardim os lagos, os alpendres e terraços. 
Mas também muitas histórias que nos chegaram, das festas 
com amigos, encontros de família, sessões de canasta, que 
foram, mesmo quando a casa já não era da família criando 
uma certa mistificação da original sumptuosidade da casa.

O lado do nosso pai era proprietário de vários terrenos na 
parte alta da rua de Santa Catarina, alguns dos palacetes 
que ainda lá estão outros foram já infelizmente demolidos. 
Quando casaram os nossos pais ocuparam um deles, 
aquele quem sobe do lado direito com quintal até à rua das 
doze casas. 
A Avó vivia em Honório de Lima, que nos visitávamos 
regularmente. Nesse tempo a rua ainda não tinha as casas 
que tem hoje, comentávamos que as casas construídas 
depois pareciam mais antigas que a da avó Rosa. 
Aquela comentava-se mesmo quando já eramos maiores 
que não tinha telhado…. de madeira e telha, como as 
demais, e isso dava-lhe uma ar diferente que não sei dizer se 
era bonito ou não, era diferente.

Nos anos 50 Viana de Lima, faz um extraordinário projecto 
para estes terrenos, mas desconheço o promotor, apenas 
tenho as iniciais GG.

A nossa mãe Luiza de Brito e Castro de Brito Victoriana 
Mesquita Guimarães(GG) que teve sete filhos,  acabaria por 
vender a casa ao proprietário da fábrica de tecidos  Lionesa 
(Maia). 
A nossa avó depois da morte do nosso avô que ocorreu em 
1952, não regressou mais a Portugal, morreria no Brasil com 
71 anos, e ficou a tomar conta dos netos depois do divórcio 
do nosso tio. Pouco depois de ser construída, o estado 
solicita em 1943 a instalação de um equipamento de rádio 
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militar. O nosso avô Brito(bisavô) Brito, Pedro Brito, funda a 
MABOR com o marido da Maria Borges( de Maria Borges) 

O Avô António vivia na Villa Cortez em Ermesinde.

A família tinha uma casa de férias em Vila do Conde 
projectada por José Teixeira Lopes(1872-1919)com a qual 
estabelecemos posteriormente comparações, a grande 
diferença estava na nesta coisa incompreensível da casa 
estar no primeiro andar, mas não há dúvida que tinha outra 
amplitude do espaço, mas o que me vem mais detalhe à 
memória è a extraordinária cozinha.

Mas do arquitecto desta casa nunca se falou nada de 
especial, ao ponto que o nome estava completamente 
esquecido, e a importância da casa também. 
Os nossos pais eram críticos relativamente á casa, mas os 
avós não. Quando mais tarde se criticava os nosso pais, por 
não terem ficado com a casa, estes alegavam o desperdício 
de áreas do rés-do-chão, a quantidade de terraços, de e 
vidro a forma da casa em geral, pensada como se fosse para 
o Rio. 
Ficamos com a ideia que o avó não só era crítico como 
tinha um certo orgulho na cassa, mas não viveram lá muito 
tempo, os seus muitos interesses estavam em causa e 
praticamente dez anos depois regressaram ao Brasil, onde 
o avô António morreria pouco depois.
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Dr.

Francisco Rocha Gonçalves

Entrevista a Dr. Francisco Rocha Gonçalves

Professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

Director de departamento da Medicina da FMUP

Faculdade de Medicina da UP, 

21 e 26 de Fevereiro de 2013

O meu Avô e a Avó materna do arquitecto Viana de Lima, 
eram primos, por via do segundo casamento do meu avô. 
Em resumo, a mãe do primo Alfredo era irmã da mãe do 
meu avô. 

Este meu avô, que tinha o mesmo nome que eu, Francisco 
Rocha Gonçalves e assinava como o meu pai F.Rocha 
Gonçalves, era uma pessoa singular dotado de grande 
carácter e iniciativa, saiu de casa aos 11 anos e regressou 
a Esposende aos 18 com a vida toda estruturada. Ficou 
conhecido em Esposende como “ O casacas”, pois saiu 
como gourmet da marinha mercante( ligação Esposende/
Boston) e chegou poucos anos depois elegantemente 
vestido(casaca) com interesses em várias áreas e negócio no 
Porto, já sócio da camisaria Nova Pernambucana na rua dos 
Clérigos e com um grupo de amigos da mesma tempera, 
que reuniam no Hotel do Porto, entre os quais o pai do 
Eng. Francisco Borges, todos com uma ligação assumida 
com a Maçonaria, que quando se viu obrigada a existir no 

anonimato, deixou o seu local de reunião na rua de Santa 
Catrina com a Fernandes Tomás, tendo ai passado a ser o 
escritório do meu avô e mais tarde do meu pai. S. Catarina 
era o centro do mundo para o meu pai nesses anos. Ali tinha 
os negócios os amigos e todos os eus interesses imediatos.

Pouco depois de esse esporádico regresso a Esposende 
o meu avô acabaria por ser pai de Maria Soledade Rocha 
Gonçalves, meia irmã de meu pai (que encomendaria 
anos depois o projecto de sua casa ao primo Alfredo). 
Rapidamente o meu avô diversificou a área de interesses 
da sua actividade comercial, sempre na relação directa 
com um consistente grupo de amigos, como António 
Miranda Macedo, Francisco António Borges, Artur Santos 
Silva, mais tarde Azeredo Perdigão, tudo gente ligada ao 
meio republicano e penso que maçons no Porto e não só. 
Durante a guerra o meu avô residia no Aviz Hotel no Estoril ( 
Ventura Terra 1904 e remodelado por Vasco Regaleira  1931)
onde conheceu Calouste Gulbenkian, numa altura em que 
era  já era um industrial respeitado. 
Claro que amizade com o núcleo duro da juventude se 
manteve e os filhos se encarregaram de estreitar. D.Maria 
Borges acabaria mesmo por ser madrinha do meu pai. 
Ela tinha algum gosto, alguns conhecimentos, diz-se 
que terá frequentado o curso de arquitectura, e um forte 
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temperamento. Sempre ouvi comentar que será dela a casa 
da esquina da avenida Montevideu com a rua do Molhe 

O meu avô morreria nos anos 50, apesar de não ter vivido 
nunca mais em  Esposende o seu nome está ligado aquela 
localidade pelo esforço que fez no seu desenvolvimento e 
por um conjunto de ações de caracter social que ali apoiou. 

A missa do seu funeral estava preparada par se realizar 
na Trindade, mas o Bispo proibiu a celebração. Então os 
bombeiros levaram o corpo para Esposende, um pescador 
conhecido e já falecido cortou as linhas do telefone, e o 
Padre e presidente do município, Sá Pereira, celebrou a 
missa, onde oprimo Alfredo esteve presente.

A influência em Esposende foi sempre grande, naturalmente 
pelas ajudas constantes, aos bombeiros, aos serviços 
sociais da camara e ajudando varias instituições. A minha 
avó, Deolinda Amoedo recebia pedidos para a colocação 
e efetivação de professores em Esposende, sem lá viver…
(Deolinda Amoedo Gonçalves encomenda um projecto 
de reconstrução de um prédio na rua do Loureiro para 
habitação e comércio a AVL nos anos 50) .

Não é novidade para mim o Hotel de Repouso, de que fala,  
tenho um conhecimento muito vago sobre o assunto, mas 
penso que foi encomendado pelo meu avô, pois na data que 
refere, o meu pai teria apenas 20 anos. Nunca se chegou a 
realizar, mas há uma notícia no jornal da terra em que o 
Padre Sá Pereira, na altura presidente da Câmara anuncia 
esse importante investimento em Esposende.

O meu pai Fernando Rocha Gonçalves, homem das 
matemáticas, formado num notável grupo na faculdade de 
ciências do Porto, tratava o arquitecto Viana de Lima como 
primo Alfredo, para além da grande amizade e admiração 
pela personalidade e pelo artista. Era um pouco mais novo 
e o Alfredo tratava-o como um irmão mais novo. Era muito 
parecidos na forma de ser. Rigorosos, reservados de trato 
irrepreensível e dotados de uma grande dedicação às 
respectivas profissões e esposas.

Cedo o meu pai deu continuidade à dinâmica empresarial 
do meu avô, tendo mesmo que abandonar os estudos 
quando faltavam duas cadeiras para concluir o curso…… Ele 
e minha mãe (Maria Altina Rocha Gonçalves) cansados de 
viver em casas alugadas, os meus pais estavam para comprar 
uma casa, mas seguindo o conselho do arquitecto Viana de 
Lima, optaram por comprar dois dos lotes que a CMPorto 
colocou em asta pública nas traseiras da Marechal Gomes 
da Costa no final dos anos 40, na altura uma zona em fase 
de urbanização e que o primo Alfredo asseverava ser um 
dos melhores sítios residenciais da cidade, e fizeram aquela 
casa depois de o primo Alfredo lhes ter feito um croquis de 
como poderia ser. Uma casa “para ver as estrelas”. 
A minha mãe ainda reside nessa casa com uma empregada, 

muito contra a nossa vontade pois já tem 85 anos. Muitas 
vezes nos lembramos dessa afirmação, pois à noite quando 
se proporcionava via-se através da dupla altura da sala e do 
envidraçado do piso superior ver o céu estrelado, até porque 
a pala que protege esse vidro do sol tem uma abertura para 
esse efeito. 
A base da compartimentação da casa são os armários. 
No primeiro andar o corredor para o quarto dos rapazes 
também é definido por um armário que define o hall de 
cima e oculta a porta do nosso quarto de banho.

Em miúdo fiquei sempre com ideia de viver numa casa 
Moderna, mas porque a sala tinha todas as paredes em 
vidro, o que contrastava com tudo que eu conhecia mesmo 
as melhores casas de alguns amigos na mesma zona. Tenho 
na memória a muito agradável sensação de estar na sala e 
poder ver quase por completo toda a extensão do jardim. 
Este jardim era frequentemente criticado pelas nossas visitas 
por não ter quase nada a não ser duas taças de água, relva, 
os troncos das árvores e um muro de granito ao fundo…, 
achavam que era um desperdício.

Mas o grande sucesso, era a estufa que a minha mãe ainda 
hoje estima, pela manhã era por ali que o sol chegava á 
sala de jantar, mas na memória também ficou o barulho 
que a chuva fazia no vidro inclinado. Mais tarde deu alguns 
problemas de infiltrações e gerava alguma sujidade nas 
imediações, nada que alguma vez pusesse em causa a sua 
existência. Nenhuma casa que eu conhecia tinha isto.

Eu acabei por não passar muito tempo nessa casa pois 
o meu avô exigia a minha presença junto dele a todo o 
momento, eu fui o menino dos avós, cheguei a assistir a 
reuniões do conselho de administração dentro do berço, 
mesmo como o meu avô passou a fazer vida em Lisboa, 
e depois mais tarde sempre na proximidade da minha avó. 

O meu nome, Francisco Fernando, tem primeiro o nome 
do meu avô e depois o do meu pai. Primeiro No 6º andar 
o bloco de Costa Cabral, depois numa casa castanha que 
ainda lá está na Avenida dos Combatentes onde a minha 
avó viveu sozinha, que o primo Alfredo visitava a partir da 
propriedade do Bloco de Costa Cabral e sempre que ia à 
obra. 

A casa de S. João de Brito que são na realidade duas 
sobrepostas, foi um investimento realizado anteriormente 
(praticamente em simultâneo) em nome de minha mãe. 
O meu pai tinha na altura um grave problema de saúde e 
queria salvaguardar o futuro da minha mãe, realizando este 
investimento cujas rendas iam directamente para ela. Uma 
das casas já se vendeu, a outra ainda está na família. Eram 
duas casas extraordinárias. Uma é agora do meu irmão 
Pedro. 

A iniciativa de construir os blocos surge pelo meu pai, 
que comprara uma propriedade com mais de mil metros 
quadrados, onde existia um colégio(Tomás Ribeiro ou 
Tomás de Aquino…)para implementar quatro modernos  
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blocos com múltiplas habitações segundo uma sugestão 
urbanística inovadora para a época desenvolvida pelo 
Alfredo. Inicialmente parece que tudo correia de feição 
mas de repente os restantes blocos ficam comprometidos 
pela falta do projecto de uma nova rua que os técnicos 
municipais teria de desenvolver. 

O primo Alfredo nunca conseguiu desatar aquele nó na 
Câmara de modo a fazer os quatro Blocos, tentou várias 
possibilidades mas a CMP, nunca deu resposta urbanística 
para o problema……enfim para terminar com aquela coisa 
que lá está….
Quando fizemos a propriedade horizontal de Costa Cabral 
o primo Alfredo não quis comprar a casa, tendo preferido 
manter-se como inquilino. Então o meu pai que nunca se 
sentiu confortável com essa situação de ser senhorio do 
primo, fez-me uma doação e fiquei eu como senhorio do 
arquitecto Viana de Lima. 

O arquitecto Viana de Lima tinha sido dos primeiros a ocupar 
um dos apartamentos do Bloco de Costa Cabral ainda 
antes de 1955, e aí viveu a vida toda. Eu vivi muitos anos 
no apartamento vizinho do arquitecto Viana de Lima, mas 
já antes também lá residira com a minha avó, primeiro no 
sexto e depois no quarto piso. Entretanto fez-se propriedade 
horizontal e vendemos a grande maioria dos apartamentos 
aos inquilinos e a outros. Houve sempre muitos arquitectos 
interessados. Tenho fotografias da maquete que ele mandou 
fazer e na altura era um projecto que trazia a cidade em 
expectação.

Não tenho presente onde viviam antes, mas a D.Iria era 
de ascendência judia, e foi-se afastando da religião com o 
casamento. O primo Alfredo era, como o meu pai e avô, 
ateu, por vezes e até por piada, anticlericais….mas por uma 
questão de rectidão não deixavam transparecer nada. 

A minha tia Maria Soledade Rocha Gonçalves (meia irmã 
do meu pai) encomendou ao arquitecto Viana de Lima a 
sua casa de família em Esposende, com o marido José 
Brochado. A casa existe e é muito boa, eu não percebo nada 
de arquitectura, vive lá uma prima minha( Maria Teresa) e os 
bombeiros guardam lá umas ambulâncias na garagem.

A casa de férias veio depois, no pinhal de Ofir. Nunca ouvi 
falar dessa firma de que me fala a ERG,( que encomenda 
o hotel de repouso) mas sim da Sofir que era do meu pai 
com intuito de lotear parte do pinhal de Ofir, mas surgiram 
problemas de legalização desses terrenos, penso que por 
dificuldades criadas por uma acção em tribunal movida 
pela Casa de Bragança, que reclamava a propriedade de 
toda a linha de costa entre a foz do Cávado e Fão, mas não 
sei pormenores, falava-se muito disso na altura. Também 
desconheço a participação do meu pai na firma Stermac, 
sinceramente nunca ouvi falar.

A determinada altura a minha avó resolveu oferecer uma 
casa à minha irmã Paula, e naturalmente o projecto seria da 
responsabilidade do arquitecto Viana de Lima. O terreno lá 

em cima em Augusto Leça perto onde “o Viana” tinha uma 
outra casa, na altura célebre,( casa Aristides Ribeiro 1949)
onde ele passava algum tempo, penso que passava lá alguns 
períodos, mas não tenho a certeza. O que sei é que tanto 
o Aristides como a esposa eram muito amigos do Alfredo e 
da Iria.  A minha irmã vai para Moçambique e o projecto não 
se concretiza. Regressou anos mais tarde mas esse assunto 
nunca mais foi abordado.

Convivi muito com o arquitecto, por essa proximidade com 
a minha família mas também por ser vizinho, falávamos 
muito, sobretudo naquele período da grande depressão da 
Sra. D. Iria, que não saia de casa e eu visitava-o. Não deve 
ter sido nada fácil lidar com a senhora nesse tempo, deu 
continuidade às suas rotinas como se os filhos fossem 
vivos e ainda miúdos. Há noite punha a roupa que cada um 
iam vestir de manhã em cima da cama, e no dia seguinte 
colocava-a para lavar como se tivesse sido usada. 

A vida dela girou sempre em torno do marido dos filhos e da 
casa. Neste ambiente o Alfredo teve a capacidade de nunca 
perder o equilíbrio e assegurar as imensas responsabilidades 
profissionais que tinha. E tinha muitas, tanto do escritório, 
como da universidade, como das instituições a quem 
prestava colaboração e até direcção, como foi o caso do 
CRUARB.
Acabaria depois do acidente naquela viagem ao Sul de  
Espanha, que penso que se destinava precisamente a 
celebrar o sucesso da Sílvia no Curso de Arquitectura, 
por desenvolver uma estima especial pela minha irmã, 
expressando frequentemente o seu cuidado aos meus pais 
para com ela, sobre tudo enquanto esteve em África. 

Sempre foi muito cordial, sempre com o seu cachimbo, 
gostava de conversar de forma serena com muito recato 
sem bravatas. Eram os homens daquele tempo…. o meu pai 
também era assim. O Alfredo tinha uma cultura imensa, não 
só pelo que viajava mas pelo que estudava. Raros eram os 
dias em que não chegava a casa com mais um livro. Tinha 
centenas para não dizer milhares, quer em casa quer no 
escritório e até em Esposende. 
Não faço ideia onde isso terá ido parar….era um homem de 
vastíssima cultura.

Não pense que era só de arquitectura…era de tudo. História, 
civilizações, lugares, geografia, artes plásticas, humanismo, 
fotografia, tudo, tudo. O que eu aprendi com aquele 
homem…. Nunca conheci ninguém assim, com tamanha 
dimensão cultural e humana. Como viajava imenso, sempre 
viajou por todo lado, quase sempre na companhia da 
mulher, sobretudo aqueles lugares onde ninguém, que eu 
conhecesse, vai. Indonésia, Malaca, Ilha de Moçambique….
enfim e falava-me desses lugares com muito agrado, e 
numa perspectiva que não era só de arquitecto, era de 
quem apreciava viver. 

Às vezes recomendava-me locais para eu visitar dando 
mesmo opinião sobre a qualidade dos lugares e sítios mais 
emblemáticos. Quando fui a Barcelona fui avisado em tom 
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pouco entusiasmado que parte do bairro do centro histórico 
tinha sido recuperada segundo critérios em que não se revia, 
e explicou porquê. Tinha sempre uma atitude pedagógica. 
Por vezes mostrava-me as fotografias que fazia, de lugares e 
edifícios, mas também pessoas, para me explicar situações. 
Cheguei também a ver slides em casa dele.
Tinha centenas de caixas de slides e até rolos ainda por 
revelar, milhares de fotografias, mais ou menos organizados 
numas caixas e pastas. 
Espero que não tenham deitado nada foram aquilo para 
ele tinha imenso valor, pelo menos fiquei sempre com 
essa impressão do modo como as manuseava e recorria a 
elas. Apreciava os carros, como máquinas, não tanto pela 
performance mas pela estética, também  as máquinas 
fotográficas, tinha várias de muita qualidade. Teve muitos 
anos um Lancia Fulvia castanho metalizado dos anos 60/70, 
lindíssimo de que gostava imenso e evitava andar nele. 

Era um homem despido de interesses. Por isso não 
tinha problemas em ser frontal, quando tocava dizer o 
que pensava, sempre com grande correção e lisura. Era 
absolutamente incorruptível, em qualquer circunstância, 
fosse a simples preocupação por algum aluno, questões 
relativas a empreitadas...enfim fosse o que fosse, era 
intransigente do que a honorabilidade diz respeito. 
Tinha algumas divergências com o meu pai, de âmbito 
político, mais nada, como sabe ele era comunista, como a 
maioria dos seus amigos, o Andrade, o Vital, José Rodrigues, 
o Abelha o Amândio ….por aí fora. 
Mas o Alfredo raramente falava de política, tinha a sua 
opinião, mas por uma questão de postura, de educação não 
a confrontava com os outros. …alterava-se quando falava do 
Holocausto. Era a maneira à dele, radical, contundente e 
inamovível. Sempre foi assim. Ele gostava muito de estar 
com os amigos, que sabendo que estava limitado por 
causa da Iria, o visitavam em casa. Além do meu pai, eram 
frequentes as visitas do Napoleão, Amândio Seca, o Sérgio 
Fernandez também o visitava pontualmente. 
Por vezes eu visitava-o nas Marinhas o seu retiro de eleição. 
Mas ele também me visitava, com muita estima, conversava 
comigo de tudo demoradamente. Quando estive doente 
com Tuberculose visitou-me varias vezes disse-me nessa 
altura para me aliviar a preocupação que ele próprio 
também tinha tido em estudante tuberculose, mas que tudo 
se resolvera…( Viana de Lima foi diagnosticado com uma 
variante de febre Tifoide em 1934). 
Não me surpreende que o atestado médico de então refira 
febre paratifoide, como agora me diz, pois era frequente 
nessa altura omitir-se a tuberculose, para não inibir as 
pessoas de poderem celebrar contratos com o estado, e 
os meus colegas colaboravam muito nisso, ainda hoje é um 
estigma…

Depois da Morte do arquitecto Viana de Lima, a Iria ficou 
muito fragilizada, admirava-o muito, posso dizer que por 
vezes senti que ela tinha orgulho na pessoa que ele era.…. 
mantinha a casa arrumada mas não conseguia manter a 
vida estabilizada, descuidava questões essenciais,  como 
não saía, não pagava a luz, ou a água, preservava tudo que 

dissesse respeito aos filhos e ao marido e não deixava os 
funcionários fazer a leitura dos contadores com medo de 
assaltos….lá vinha o Napoleão á pressa muito preocupado a 
resolver as coisas por algum tempo. 
Outras vezes era eu, o senhorio, que procurava garantir que 
não faltasse nada. 
Mas com o tempo fomo-nos apercebendo que 
outras pessoas frequentaram a casa, pessoas que não 
conhecíamos, e que não eram da casa….. da família também 
não eram, pessoas que começaram  a aparecer depois da 
morte do Alfredo.  Supostamente davam apoio à Iria, mas 
nunca soube se era realmente assim. 
Lembro-me de comentar com os amigos e alguns um 
vizinhos de forma preocupada, nomeadamente com o 
arquitecto João Baptista, que algumas destas pessoas, 
e não quero estar agora a levantar falsos testemunhos, 
saíam transportando coisas que não conseguíamos 
identificar, acrescentando ele, que com ironia, que com a 
D. Iria apenas os pertences dos filhos e do marido estariam 
salvaguardados, pois tudo o resto tinha há muito deixado de 
ter interesse para ela. 
Objectos vários, roupa dela, mobiliário e outro tipo de coisas 
que todos temos em nossas casas.

È curioso ficar agora a saber que desenhou mobiliário para 
a Faculdade de Medicina, ( anfiteatros e outros espaços da 
FMUP) por isso é que os cadeirões são idênticos aos de casa 
dos meus pais, e agora estão nalguns dos principais espaços 
do meu dia a dia…..
Quando optei pela carreira académica o meu pai não gostou, 
achou que eu ia enfrentar dificuldades insuperáveis, e o 
Alfredo foi da mesma opinião, mostrou-se muito apreensivo 
e tentaram aconselhar-me a dedicar-me à prática clinica 
privada. 
Mas o Alfredo, com quem conversei mais tarde, tantas e 
tantas vezes sobre a faculdade, nunca me disse que tinha 
desenhado este mobiliário….era o feitio dele assim. 

É notável….para que você perceba a dimensão deste homem, 
culto, educado, afável e obstinado pela sua profissão. Na 
minha carreira conheci como imagina muita gente valorosa, 
mas nunca ninguém como o primo Alfredo.

Não percebo, nunca percebi, como um homem desta 
envergadura moral e artística nunca foi objecto de qualquer 
homenagem, pela escola onde estudou e foi professor, 
aquém deixou tudo o que tinha, pela ordem profissional, 
não sei…e o reconhecimento que tem não é consensual,….. 
não é por acaso que os Lusíadas terminam com a palavra 
inveja…
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ANEXO IX

Conclusiones

El vacío siempre ha estado en la vida de este hombre. En 
su vida, luchó como pocos para que se reconociera el 
vacío como principal y esencial materia de una profesión, 
la del arquitecto, que en su país pocos reconocían con la 
dignidad merecida. Y fue así, ya desde el tiempo en que se 
preparaba para ejercer y en una buena parte del tiempo en 
que la ejerció. 

Es un proceso que comienza ya en la primera mitad de la 
década de 1930, cuando aún era estudiante, en las clases de 
su importante y único profesor de proyectos, José Marques 
da Silva, en la Escuela de Bellas Artes de Oporto. Por su 
estructurada formación humanista y su metódica capacidad 
para interpretar la realidad, Viana de Lima consigue erigir un 
entendimiento riguroso de la complejidad de la actividad 
proyectual, tanto en su componente programática, 
conceptual crítica e instrumental, como en la componente 
técnica. Para ello, contribuye en gran manera su proximidad 
con el profesor Rogério de Azevedo en un determinado 
momento; sin embargo, dado el desfavorable contexto 
político, económico, social y cultural ocasionado por 
la dictadura que dominaba el país, fue abandonando 
tempranamente las referencias de Laloux, Dutert, Mallet-
Stevens, Pagano, Micheluci y Montuori, y la respetable 
huella dejada por algunos de sus profesores en la EBAP. 

No obstante, fue mucho más lejos del camino que le habían 
indicado: estudió lo que nadie le sugirió que estudiara, viajó 
sin que las guerras lo recomendasen y dibujó  sin esperar 
nunca que admiraran lo que dibujaba o cómo lo hacía. Pero, 
sobre todo, proyectó. Proyectó muy pronto que sería un 
arquitecto de su tiempo, concibiendo con una idoneidad 
muy estudiada, los espacios para los hombres de su tiempo, 
respetando, en su modo de hacer, al hombre y al medio 
que lo acogía. Para él, estaba claro que éste era el objetivo 
primordial de un arquitecto moderno. Viana de Lima, por su 
ejemplar forma de ser y estar fue, como atestiguan muchos 
con los que convivió, un señor: un Señor Moderno. 

Constato que es en esa condición casi idealista que, 
en 1939, aún antes de licenciarse como arquitecto, 
pero con alguna obra ya realizada, y contrariando a su 
formación estrictamente academicista, que introduce con 
contundencia los Cinq points d’une nouvelle architecture 
en Portugal con el proyecto manifesto de la casa de Dña. 
Rosa Cortez en la ciudad de Oporto. 

Desde entonces, abraza con una enérgica convicción 
los ideales que emanan de la prolífica producción de Le 
Corbusier, un personaje que siempre fue visto con relativa 
desconfianza desde Portugal, debido a su tan elevado nivel 
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de experimentalismo formal, de utopía teórica e ideológica, 
patente en su propuestas más conocidas. Sin embargo, 
Viana de Lima las acogió con una trascendencia significativa, 
reconociendo lo fundamental de su mensaje de lo esencial 
del espacio, que desde su dimensión, su plasticidad y el 
modo con que su expresión podría magnificar la condición 
humana, creando una nueva condición, más culta y 
abstracta, de la arquitectura y del urbanismo hacia una 
nueva contemporaneidad. 

Fue posible confirmar que, ya desde sus trabajos académicos 
y hasta las primeras de sus experiencias profesionales, 
Viana de Lima habría intentado siempre, a veces contra las 
circunstancias que presentaban las ocasiones y los temas de 
trabajo, pensar a partir del concepto de vacío. La reflexión 
crítica sobre el espacio esencial que envuelve y relaciona 
al hombre con el medio, sea éste artificial o natural, es la 
forma de asegurarse un sentido de equilibrio elemental de 
su existencia, siendo ésta, una de las principales cuestiones 
que insistentemente persisten en cada uno de sus proyectos. 

Fue esa la línea a la que Viana de Lima se dedicó formal y 
arduamente, con resultados sorprendentes e incomparables 
en su momento, y la que muy pocos llegaron a valorar, 
porque casi siempre implicaba una disminución del área 
útil, una mayor complejidad constructiva, provocando la 
necesidad de recurrir a técnicas poco convencionales y 
más caras, que no ocultaban las inspiración en el aporte 
alumbrado por el maestro suizo.

Estos vacíos, ensayados tan insistentemente en los 
proyectos de vivienda, representaban una superación, 
un «elevado efecto arquitectónico», un momento de 
tensión controlado, que haría vibrar cierto orden y que 
el propio desarrollo del proyecto le permitiría encontrar. 
Eran espacios o sugestiones de espacios, cubiertos o 
parcialmente cubiertos, frecuentemente exteriores y con 
una relación íntima con el interior, que introduciría en 
terrazas, balcones, logias, galerías, altillos o cobertizos, 
desarrollados en múltiples cotas, desde los sótanos hasta 
las cubiertas de las casas o edificios de programas más 
complejos. Consiguiendo diluir, con virtuosismo y radicalidad 
conceptual, la frontera entre las nociones de dentro y fuera, 
manipulando, con un rigor esmerado y una alta consciencia 
proyectual, las dimensiones de la luz y de la materia con la 
que caracterizaba el espacio, llegando a resolver el detalle 
con una sabiduría, que podría estar fundamentada tanto en 
la obra reciente de Le Corbusier, como en una inspiradora 
obra del pasado, fuese ésta vernácula o erudita. 

Adelanto que, desde mi punto de vista, el modo con 
el que, desde las primeras obras, Viana de Lima busca 
poner en valor la implementación de algunos de estos 
vacíos recurriendo a cubiertas exteriores, como medio 
de promover la experiencia espacial en la relación con la 
envolvente, se vuelve determinante en el reconocimiento de 
uno de los valores más presentes en su producción. Si en las 
primeras realizaciones se puede reconocer sobre todo una 
dimensión ideológica como forma de garantizar el fomento 

de la experiencia física encuadrada meticulosamente en 
la relación entre el interior y el exterior; muy pronto, estos 
espacios ganan una expresión conceptual determinante, 
por la importancia que tienen en reconocimiento y la 
promoción de sus ideas y en el incremento del carácter 
identitario de los espacios desarrollados. 

Añade, a muchas de estas obras suyas, un cierto sentido 
lírico que, de hecho, es por él mismo defendido como la 
más noble responsabilidad de la labor del arquitecto. Es una 
condición que gana expresión de obra a obra, incorporando 
un sentido poético esencial, una particular circunstancia, 
al concepto de arquitectura que pretendía, superando 
paulatinamente el racionalismo abstracto de muchos de 
los modelos que con tanto entusiasmo estudiaba. Esta 
adición no es exclusiva en su obra, pero el modo en el que 
es reconocida, tiene un impacto en una corta sucesión 
de generaciones, que irían constatando y reafirmando 
una energía propia, fundamental para el recorrido de los 
profesionales provenientes de la ESBAP que vendrían a 
realizar, y como tal es más tarde reconocida, una profesión 
poética de una forma tan sublime. 

En la secuencia de proyectos estudiados, sobresale sobre 
todo ese esfuerzo de esclarecer y cualificar el espacio 
doméstico, recurriendo a una forma de entender y concebir 
sus límites, en la procura de dar una respuesta a un conjunto 
de novedosas rutinas, preocupaciones y gusto de una 
forma de vida con nuevas necesidades, referencias y valores 
que también Viana de Lima creía que eran materia de la 
nueva arquitectura. Ante estas mudanzas, creyó pertinente 
buscar soluciones plenas, cultas y capaces de emocionar; 
y ésta acabaría por convertirse en la más profunda de 
sus búsquedas. Se trata de un conjunto de opciones 
compositivas que, con el tiempo, se fueron consolidando 
en una experiencia espacial y técnica, basada en una intensa 
capacidad de adquirir y asociar conocimientos, a lo que se 
añadía una admirable agilidad en el dibujo como herramienta. 
Pude atestiguar esta realidad, directa e indirectamente, por 
el relato de muchos de sus colaboradores, amigos y algunas 
generaciones de alumnos de Arquitectura de la ESBAP, de la 
ESBAL y de la Facultad de Arquitectura de São Paulo (Brasil), 
sobre los cuales irradiaba su entusiasmo por la arquitectura 
y por el ejercicio de la profesión.
Son muchos los proyectos y obras donde es posible 
identificar estas sus preocupaciones, sistematizando 
de forma generalizada su modo de hacer, que acaba 
caracterizando buena parte de su producción. Con todo, la 
secuencia de inquietudes que persigue van evolucionando 
a lo largo de más de cincuenta años de actividad dedicada 
y de pasión por la arquitectura, por la historia, por el arte, 
por la cultura de la hombre y el territorio que esta ocupa. 
Su capacidad y nivel de entrega le llevarán a viajar y 
trabajar prácticamente en los cinco continentes, con un 
reconocimiento consensuado de su carácter e integridad, 
del rigor de su competencia profesional, pero sobre todo 
del dinamismo de su implicación motivadora, como sucedió 
cuando participó en la creación de la ODAM o del grupo 
CIAM - Oporto. 
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Es el mismo nivel de elevación con el que se caracterizó 
al formar parte de las reuniones preparatorias de los 
CIAM o, incluso, cuando integró el restringido núcleo 
de figuras internacionales que, en Argel (Argelia, 1955), 
habían discutido con Le Corbusier los diferentes temas a 
abordar en el congreso que estaban preparando (CIAM 
X en Dubrovnik, antigua Yugoslavia, 1956), o con el que 
dirigió las misiones impulsadas por la UNESCO en Brasil, 
sus importantes participaciones en el Consejo de Europa 
y también en la responsabilidad generosa con la que 
se envolvió con el programa de la Fundación Calouste 
Gulbenkian para la protección del patrimonio portugués 
construido alrededor del mundo, siempre de un modo 
desinteresado y con admirables entusiasmo y competencia. 
Es el reconocimiento de su contribución técnica y de su 
capacidad de abrazar los proyectos, lo que le lleva a formar 
parte la Comisión Organizadora de las Exposiciones de Arte 
y Arquitectura, integradas en las conmemoraciones del IV 
centenario de la ciudad de Río de Janeiro, como jefe adjunto 
de la delegación portuguesa que asiste a las reuniones de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
Ciencia y Cultura en 1965.

Pero hoy, pasados 30 años de su desaparición, el vacío que 
principalmente se asocia con su nombre es el del olvido. 
El vacío que persistió en todos aquellos que, a pesar de no 
ignorar la obra y la estatura de este hombre, no hicieron 
nada para que fuese recordado en el tiempo oportuno y 
con el reconocimiento justo a su obra y de la importancia 
de su acción diversificada.

EL GESTO Y LA  VOLUNTAD 
Las tres decenas de proyectos dados a conocer en la única 
exposición sobre la globalidad de su obra, realizada en 
1996 en la ciudad de Oporto, fueron el punto de partida 
de un viaje de aproximación vertiginoso, muchas veces 
errante, bajo el fluir de una amplio e intenso manantial de 
información dispersa, contradictoria, incompleta e, incluso, 
con frecuencia indescifrable, que me llevaría a identificar más 
de 300 títulos, entre muy diferentes niveles de desarrollo, 
proyectos realizados entre 1936 y 1991 en la ciudad de 
Oporto. La metodología puesta en práctica, me permitió 
obtener un amplio conjunto de informaciones y lecturas 
sobre todos estos proyectos, que me abrieron la posibilidad 
de construir una idea más amplia y rigurosa sobre la obra 
de Viana de Lima, cambiando mucho la noción crítica que, 
como tantos otros, heredé de su poco conocida obra, a la 
cual me aproximé desde que era estudiante, y que nunca 
dejé, desde entonces, de intentar comprender y aprender 
de ella. 

Ahora hago una reclamación, con asertividad, a esa noción 
tan intrínsecamente generalizada en el actual ambiente 
profesional y académico, que es de una gran superficialidad 
y que se basa en la idea, generalizada e infundada, de una 
supuesta limitación cultural y técnica, disfrazada bajo el 
obsesivo alegato de un recurso mimético a los modelos 
lecorbusianos. De la trayectoria de esta investigación, 
permanece la consciencia de una cantidad de preguntas 

de gran pertinencia que quedan por tratar, y que se fueron 
revelando a medida en que algunas certezas iban ganando 
espesor. Un mayor conocimiento del conjunto de su 
producción me permitió consolidar las conjeturas de que, 
cada revelación es un instrumento de un nuevo y más 
profundo concepto que plantearse. La reflexión crítica sobre 
los resultados de la investigación, me permitieron tirar de 
muchos hilos que fui identificando, y que me aproximaron 
al vislumbramiento del pensamiento y las acciones propias 
de Viana de Lima, algo siempre minusvalorado o ignorado, y 
que, de hecho, pude confirmar, en gran medida gracias a la 
contribución recogida a través de muchas de las entrevistas 
realizadas, que ese pensamiento y modo de actuar son 
comunes al modelo que más tarde vendría a distinguir a los 
alumnos formados por la ESBAP. 

En su modernidad, sobresale la solidez, la fundamentación 
y la referenciación de sus opciones, dejando en un segundo 
lugar la originalidad per se. Viana de Lima alimentó sobre 
todo la obsesión por la profesionalidad, dentro de los 
parámetros y convicciones que, con certeza, creía que serían 
del beneficio de aquellos a los que se destinaba la obra. Este 
hecho acabaría por significarse como un punto de partida 
determinante para el entendimiento de una personalidad, 
sobre la que ahora puedo aseverar que, en cada uno de los 
dibujos, en cada viaje, en cada oportunidad de conocer un 
lugar o de realizar un proyecto, se sustentaba con avidez del 
valor de un aprendizaje constante. 

El esfuerzo por comprender la globalidad de su intensa 
producción, me permitió estructurar a través de una 
aproximación con sentido crítico, a su modo de pensar y 
de concebir, cuyo abordaje exigió que recurriera a una vasta 
referencia de lecturas y conexiones, muchas de ellas también 
adquiridas a través del contacto con profesores, directores 
y colegas de este doctorado, y que paulatinamente me 
permitieron identificar y consolidar una visión sobre la obra 
de Viana de Lima, conduciendo el cuestionamiento y la 
interpretación de los resultados hacia una identificación 
más precisa de la temática esencial de la investigación y 
hacia el sustento del cuerpo de conocimiento que se desea 
sintetizar y constituir como tésis. 

La necesidad de establecer parámetros y de disciplinar 
la investigación pronto se vuelve imperiosa. Desde los 
primeros progresos, en los que queda esclarecido que es 
el reconocimiento internacional lo que le abre las puertas 
a la proximidad con las grandes figuras de Movimiento 
Internacional, siendo resultado de la perspectiva con la 
que, desde el extranjero, fue observada su producción en 
el campo doméstico durante las dos primeras décadas de 
esta, pero también por su enérgica y multifacética actividad 
en pos del estudio, la afirmación y la defensa de los ideales 
del Movimiento Moderno. Compruebo que es el conjunto 
de estas acciones lo que le permiten agilizar una clara 
aproximación a los ideales modernos y dilucidar cómo 
erigir una práctica proyectual propia, ajustada a la búsqueda 
y desarrollo de sus propias ideas sobre la renovación del 
espacio doméstico y de la arquitectura.
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Defiendo con esta tesis que el recorrido de Viana de 
Lima está marcado y muy determinado por un periodo al 
que entendí adecuado denominar «años de convicción». 
Son precisamente los años que decido dar mayor relieve, 
porque defiendo que es en ellos en los que ocurre la 
asimilación fundamental de los valores modernos y en 
los que perfecciona el modo de operar con estos, en 
el desarrollo de un método de trabajo que lo aproxima a 
su cultura proyectual de referencia, donde reconozco un 
impulso de ruptura, exacto y funcional, por la renovación 
del espacio doméstico en Portugal, con consecuentes 
e inmediatos reflejos en toda su producción posterior. Es 
con esa práctica asimismo basada en la renovación de la 
secuenciación y metodologías del proyecto, que logra, con 
la misma coherencia, desarrollar proyectos de otras escalas 
y programas con un nivel de complejidad exponencial. 
Aunque existan resultados que no siempre son sinónimos de 
la misma capacidad e intensidad compositiva y conceptual, 
consigue al final un conjunto de obras y proyectos con 
gran significado e importancia para la cultura arquitectónica 
nacional, siendo posible, aún hoy en día, reconocer al 
campo doméstico, como el verdadero laboratorio, en el 
cual ensaya prácticas y soluciones que, definitivamente, 
acercan la producción de la arquitectura portuguesa a la 
cultura proyectual internacional, diluyendo puntualmente el 
atraso que con frecuencia era admitido como una dolencia 
crónica, creando las bases de una respuesta a la que las 
generaciones siguientes supieron proveer de una identidad 
hoy reconocida internacionalmente. 

Compruebo que el resultado de sus obras no es 
homogéneo. El grado de experimentación al que recurrió, 
sumado al hecho de casi nunca logra un claro apoyo a sus 
propuestas por parte de sus clientes, resultan en que, con 
frecuencia, alguna de sus obras se vean comprometidas, 
entre las expectativas de los promotores y lo que les 
parecía razonable aceptar, relegando a algunas obras a 
un nivel de una brumosa coherencia y equilibrio. Por otra 
parte, hubo momentos en que la cantidad y diversidad de 
solicitudes a las que intentó responder, conducirían a un 
desarrollo vertiginoso de sus responsabilidades, a las que se 
juntó el devastador e insuperable trauma emocional, que 
condicionó su obra posterior a enero de 1960.

En el ímpetu determinado que le caracterizaba en el 
desarrollo de sus proyectos, Viana de Lima no deja nunca 
de valorar la capacidad de la arquitectura de recrear 
lugares, pudiendo identificarse en una cantidad apreciable 
de propuestas, la importancia de la implantación en la 
afirmación de la idea arquitectónica. La radicalidad con 
la que firmemente pensó y defendió la inserción de las 
construcciones en el territorio, se sustentaba en el papel 
determinante que éste tenía en la afirmación de la idea de 
cada proyecto y de la arquitectura que de ella emanaba. 
Admito que en algunos casos esta cuestión puede haber 
sido más determinante que en otros, sin dejar nunca sin 
embargo, de marcar muy contundentemente su producción 
más significativa, aunque muchas veces concretada sin la 
intensidad por él pensada y deseada. Por estas cuestiones 

luchó exhaustivamente, ni siempre con la misma agilidad ni 
siempre saliendo vencedor. Pero reconozco que hay casos 
en los que, forzando su convicción, su implementación 
no resultaría con la sustancia y la densidad que caracteriza 
mucha de su obra. A pesar de que en otras apuntan con una 
especial sensibilidad para la exaltación del lugar a través de 
la arquitectura, con soluciones simultáneamente complejas, 
ingeniosas y poéticas en un modo lúcido de afirmar una 
nueva noción de monumentalidad. La mayoría de estas 
no se concretan, pero la identidad de la idea del territorio, 
queda bien explícita en lo que llegó a desarrollar de estos 
proyectos, sin restar las dudas, en muchos casos, de hasta 
dónde podría llegar esta convicción en cada proyecto y 
cómo ambicionaba concretarla. 

Pese a que se reconocen hoy un número muy elevado 
de seguidores de Le Corbusier, pocos fueron los que, sin 
prácticamente proximidad física continuada, hubieran 
conseguido una convergencia tan fiel de intereses y de 
opciones como Viana de Lima. Puedo ahora sostener que 
no son muchas las figuras en el panorama internacional 
que consiguieron protagonizar con este grado de fidelidad, 
y especialmente en estos años, un papel tan activo como 
defensor y divulgador del Movimiento Moderno, sin dejar, 
en el caso de Viana de Lima, de añadir a su obra, una marca 
de un estructurado y muy personal pensamiento Humanista. 
                                                    
En sus propias maneras, Viana de Lima, desarrolla una noción 
singular sobre la vasta producción del dúo Le Corbusier - 
Jeanneret, que procuró un conocimiento en profundidad, 
estudiando con el mismo interés y detalle, tanto el pequeño 
proyecto no construido en una distante Zapallar (Chile, 
1930), como el majestuoso complejo del Secretariado de 
Chadigarh (India, 1953). No quedan dudas en cuanto al 
grado de conocimiento que este autor acumuló sobre todo 
el pensamiento y la obra de Le Corbusier. La investigación 
permitió deshacer muchos equívocos sobre esta cuestión 
y reconocer, en diferentes momentos, ese dominio que, 
evidentemente, sólo podría haber adquirido alimentando 
una estrecha proximidad con la obra, los proyectos y los 
textos de aquellos arquitectos suizos, situación que sólo 
fue posible tras la validación de la idoneidad personal y la 
seriedad profesional del arquitecto portugués, como así 
atestigua la correspondencia mantenida con André Bauxin 
y Sigfried Gideon y el elevado grado de participación que 
llegó a tener en el CIRPAC.

Su búsqueda, asentada en el incremento de conocimiento a 
través de la experiencia, 
teniendo como objetivo la cualificación del espacio 
doméstico del hombre de su tiempo. 
En su modo de hacer, fue muchas veces excesivo, casi 
radical y a veces fundamentalista, sobre todo en la defensa 
e implantación de los ideales en los que creía. Su conocida 
frontalidad se basaba en el respeto, en una postura ejemplar 
y en la intensidad reflexiva. En su acción, impuso un modelo 
de ejercicio de la formación que muchos reconocieron 
pero pocos valoraron. El «hacer proyecto», fue para Viana 
de Lima más que la resolución creativa y técnica de los 
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problemas del programa o de la construcción. Haciendo 
una gran gestión del conocimiento, sostenido por el estudio 
sistematizado, el dominio del dibujo y una matriz de lógicas 
precisas que sostenían esta idea objetiva de intenciones, 
revelando, en ocasiones, en su agudo proceso compositivo, 
la superación de los valores que nos pueden llevar a recurrir 
a una mirada más culta, incluso sobre el entendimiento de 
lo esencial, como simbólicamente ilustra en el estilizado 
diseño del provocador desencuentro de estantes de la 
estantería de la sala de la Casa das Marinhas. 

La construcción de un punto de vista crítico sobre la 
interpretación de los datos recogidos y trabajados, me 
permite, al observar en retrospectiva el recorrido realizado 
en la investigación, identificar un conjunto relevante de 
cuestiones que creo que podrían también sostener la tesis, la 
identidad de otro conocimiento sobre Viana de Lima, sobre 
el tiempo y el modo en que se hizo arquitecto, y que, como 
arquitecto, actuó con una singularidad y una contribución a 
todas luces incomparable entre nosotros. 
Creo también que el universo de su prolífica actividad y de 
sus intereses, supondrían otras líneas de investigación, como 
podrían ser la cuestiones que se relacionan con el sentido 
compositivo y espacial de las grandes obras, la evolución 
de los sistemas constructivos, las relaciones internacionales, 
su actuación en el ámbito de la defensa del patrimonio 
construido y de los lugares, los proyectos no realizados, su 
contribución como urbanista, los arquitectos y obras que 
estudió más detalladamente, el valor dado a la concepción y 
valoración de los espacios exteriores, sólo por citar los más 
evidentes y respondiendo muy directamente a todos los 
que me preguntaron sobre si la obra de Viana de Lima era 
merecedora de cualquier investigación. 

Adelanto asertivamente que la matriz de la formación de 
Viana de Lima es en gran parte de su responsabilidad, de su 
interés, de su sensibilidad y su capacidad tenaz de privilegiar 
el conocimiento, sumándose a lo que la Escuela de Bellas 
Artes de Oporto supo enseñarle, especialmente en el 
campo de la introducción disciplinada al conocimiento de 
la historia del arte y de la arquitectura, de la adquisición de 
las herramientas de proyecto, necesarias para el progreso y 
la conclusión de su formación académica, con reflejo en la 
concretización de sus primeros proyectos, aunque hubiera 
ensayado, en estos mismos casos, otras lógicas, métodos y 
una autoexigencia que le permitirían desarrollar la obra que 
más tarde lograría realizar. 

Ahora puedo defender que una de las características que 
más distinguen este recorrido es la gran diversidad de la obra 
realizada. No me refiero sólo a las cuestiones programáticas, 
volumétricas o territoriales. Fue muy importante para 
el desarrollo de la investigación, la constatación de su 
capacidad de diversificar respuestas ante programas, escalas 
y lugares muy similares, respondiendo frecuentemente 
a los mismos problemas de modo diferente, incluso en 
proyectos desarrollados simultáneamente, siendo esta una 
de las características que más confundía a sus colegas y 
más fascinaba a algunos de sus mejores alumnos.

Esta ratificación comprueba el modo cómo Viana de Lima se 
encuadraba con el ejercicio del proyecto, cómo gestionaba 
sus referencias y estructuraba el proceso de investigación 
que implementaba en cada proyecto. Ante cada idea en 
desarrollo, en gran medida determinada por el modo cómo 
identificaba y jerarquizaba los problemas a solucionar en 
cada situación, originando fórmulas diferentes y, por ello, 
resultados diferentes, contrariando globalmente el modo 
de hacer asimilado en la escuela, asentando en un modelo 
de entendimiento de la realidad sistematizado, sufriendo 
apenas los ajustes necesarios en cada situación. 

Concluyo, sin cualquier pretensión de originalidad pero, 
de hecho, con inédita persuasión, porque tampoco 
nunca se afirmó sin vacilaciones, o de forma cabalmente 
fundamentada, que la producción de Viana de Lima 
entre 1938 y 1945 es responsable de la introducción del 
Movimiento Moderno en Portugal. No como la historiografía 
y la crítica vienen instando, bajo la perspectiva de tratarse 
de un ejercicio retraído, aislado y que solamente ganaría 
consistencia una década después, en vez de un proceso 
consistente de afirmación de los principios conceptuales y 
compositivos que están en la base de su recorrido, en la 
cual, Viana de Lima, se distinguió; junto con otros autores 
coetáneos que no disipan su importante contribución como 
precursor, y que hoy la crítica parece tener tanta resistencia 
en admitir que, de facto, Viana de Lima no fue un simple 
imitador, sino un fiel discípulo de Le Corbusier. 

Fue posible reconocer, gracias la perspectiva crítica 
realizada, fuera por sus intereses o por el modo de conducir 
sus opciones proyectuales, la importancia que la mirada, 
entendiéndose como estructura conceptual, tiene en 
las realizaciones de Viana de Lima, habiendo sido esta 
cuestión embrionariamente introducida en el período 
y tema estudiado, pero que también ha sido transversal 
en toda su obra. Más allá del decisivo desempeño que la 
observación parecía tener para él a nivel de la experiencia 
del conocimiento, acaba por ser determinante en el modo 
cómo el autor conduce la indagación, la identificación de 
la problemática y el impulso conceptual del espacio y de 
las formas que lo contienen y que determinan la siempre 
privilegiada relación con el contexto natural exterior 
inmediato o más lejano. 

Su confianza en este modo de cualificación de las ideas, 
del espacio y de la arquitectura, no siempre mereció 
reconocimiento y la necesaria aceptación por parte de sus 
clientes. Es verdad que alguna vez no defendió soluciones 
equilibradas y verdaderamente dominadas a nivel 
compositivo. Hubo casos en que estos espacios, por los 
factores de su implementación, se tornaban excesivamente 
complejos, acumulando intenciones que obstruían la fuerza 
en la que, tantas otras veces, se encontraba la esencialidad 
con la que mediaba la relación con la envolvente. Debido 
al entusiasmo de sus convicciones, estos elementos se 
excedían con frecuencia de los límites de las paredes, 
originando nuevos espacios, sugiriendo otras vivencias y esa 
tan especial relación con el territorio. 
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En la medida de lo posible, esta fue una decisión determinante 
y diferenciadora en la afirmación de su cultura proyectual 
y conceptual: el modo cómo componía la relación física 
del edificio con el terreno. Con el tiempo, se torna más 
evidente el principio de una búsqueda de una identidad para 
lo construido, en su relación con el lugar en el que se ubica, 
volviéndose más determinante en la gran mayoría de sus 
proyectos, donde reconozco una definitiva manifestación 
de su expresión arquitectónica, y donde el espacio, también 
en este momento, continuaba siendo el gran protagonista, 
en el que además la noción de hacer proyecto se percibe 
con otra plenitud. 

En su forma sistematizada de trabajar, se convirtió 
determinante, aún de forma progresiva, la identificación 
de los principios del proyecto, que estructuran el método 
de desarrollo del trabajo. En diferentes momentos del 
proyecto, Viana de Lima, supo encontrar sus propias lógicas 
que, según una determinada idea, permitían la identificación 
de un nivel de coherencia, tanto del punto de vista de la 
relación espacio-funcional, como de la matriz compositiva. 
La definición de las diferentes áreas de la casa, sus 
fenestraciones, las superficies y los sistemas constructivos. 
Todo estaba metodológicamente relacionado, bajo una 
«idea fundadora» dando un evidente sentido operativo a la 
secuencia proyectual que ya venía dejando de ser la usual 
en la escuela o en sus primeras experiencias profesionales y 
que pasó a implementar según cada idea. 

La necesidad de obtener una base más amplia para sus 
opciones, le llevarían a realizar acciones muy poco habituales 
en los estudios de arquitectura de su tiempo, tanto a través 
de la recogida de datos que pudiesen dar información al 
proyecto, como en el recurso a la producción de dibujos 
con escalas y objetivos inusuales, recurriendo también al 
análisis detallado de los modelos de arquitectura erudita o 
vernacular del pasado, ensayando en plantas y secciones las 
proyecciones de las sombras y la progresión del movimiento 
del sol sobre los espacios a lo largo del día, o simulando 
con fotomontajes las alteraciones que sus propósitos 
podrían representar para los lugares en los que trabajaba y 
ensayando, frecuentemente en maquetas y dibujos a gran 
escala, el efecto de los voladizos sobre los terrenos y sobre 
los espacios cubiertos exteriores de las partes inferiores de 
los edificios. Todas estas acciones son reveladoras de una 
clara atención prestada a estos temas determinantes en el 
conjunto de sus opciones fundamentales. 

En la intensa actividad y pensamiento de Viana de Lima 
puedo reconocer una evolución desde un sentido purista 
hacia un sentido humano de la concepción espacial. De 
hecho, en los primeros años su postura revela un claro 
enfoque hacia la producción de la vanguardia artística 
europea, que dura por lo menos hasta mediados de la 
década de 1940, fecha a partir de la cual se comienza a 
percibir un vocabulario muy estructurado en su propio 
modo crítico de interpretar las cualidades y potencialidades 
del espacio doméstico, aunque sin perder la referencia a 
la obra de Le Corbusier, modo el cual, bajo las cuestiones 

más ajustadas al entendimiento que de éste tenía, de la 
expresión de la naturaleza física y emocional del hombre 
en relación al espacio que la familia habita. Esta fue también 
una de las características que pueden diferenciar a Viana 
de Lima de los demás arquitectos de su generación. Nunca 
menospreciando el resultado de la forma sobre el lugar, 
sus opciones eminentemente centradas en la valoración 
del vacío como fundamento del proyecto arquitectónico, 
persigue, en toda situación, su cualificación, que con una 
innegable agilidad y con virtuosismo, sugiere una primordial 
aproximación entre la experiencia física y la emocional del 
hombre, en una culta envolvente construida y natural.

Concluyo que Viana de Lima desprende, del espacio, un 
entendimiento propio, tanto desde el punto de vista abstracto 
como hasta el alcance de su significado, especialmente 
testado en el campo de la vivienda individual, habiendo 
pasado buena parte de su esfuerzo por la desmaterialización 
de sus límites con un diluir armonioso de la frontera del 
medio natural, cuyo respeto y equilibrada presencia siempre 
consideró fundamental para la existencia estable del hombre 
en la sociedad. Viana de Lima se aproximó obsesivamente a 
la defensa de esa deseada y casi utópica continuidad, como 
esencia de una arquitectura que entendía que era la de su 
tiempo. 

Prontamente, procuró superar la lógica compartimentada 
de los espacios de la vivienda, haciendo de la continuidad 
una fuerza diferenciadora, un estímulo sensorial y vivencial, 
apenas posible de obtener con un cambio de actitud 
proyectual y conceptual, que la mayoría de los autores de 
su generación, a excepción de algunas respuestas de gran 
significado, no lograrían con la misma integridad y alcance. 
El campo de la vivienda unifamiliar se volvería de facto en 
una base experimental desde el punto de vista compositivo, 
cuyas deducciones le proporcionaron un acercamiento a la 
confianza necesaria para entender el acto de proyectar, con 
otro ámbito, otras metodologías y otra cultura referencial, 
que extendería inmediatamente a toda su actividad como 
Arquitecto Moderno, incluso en un momento en que 
buena parte de la generación más joven e informada estaba 
ya buscando otro camino, reaccionando a la ortodoxia 
moderna. 

Como en tantos otros casos, algunas de sus propuestas más 
interesantes no pasaron de la fase de proyecto, en especial 
los desarrollados entre 1955 y 1960. Periodo que antecedió 
a un fuerte incremento de la obra pública de mayores 
dimensiones, con otros niveles de exigencia y de respuesta 
proyectual, que Viana de Lima superó con brillantez, 
como dan fe las tres grandes obras de su vida profesional 
que, en realidad, acabarían desarrollándose, en sus fases 
decisivas, de forma simultánea: el Hospital Regional de 
Braganza (Bragança), el Casino Parque Hotel del Funchal 
(en el archipiélago de Madeira) junto con Óscar Niemeyer 
y la Facultad de Economía de la Universidad de Oporto. En 
todas podemos reconocer opciones ensayadas y mejoradas 
en varios proyectos de programa de vivienda desarrollados 
en los años anteriores. 
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Continuamente, de su actividad como arquitecto, y en 
todo lo que a su modo de ver ésta debe abarcar, sobresale 
una motivación que va más allá del sentido útil o plástico 
de sus propuestas. Adiciono, a la evidente desenvoltura 
en el manejo compositivo de las formas, una axiomática 
intencionalidad en garantizar una respuesta a un mundo 
de nuevas nociones, doctrinas e ideologías, que creo que 
predomina sobre una expresión formal evidentemente 
relacionada con el Movimiento Moderno. La tenaz 
búsqueda y defensa de sus propias ideas, su facilidad 
compositiva y proyectual, su confianza en los ideales en los 
que creía, revelan a un Viana de Lima bastante distanciado 
de su conocido carácter introvertido y austeramente 
reservado para, de forma asertiva, evidenciar ante todos, sus 
influencias, búsquedas y posiciones, y con ellas remarcar su 
vibrante actividad como arquitecto y hombre de cultura, a 
semejanza del tímido actor, que una vez está en escena, 
sorprende al superar todas sus inhibiciones. 

TALENT DE BIEN FAIRE
Cuando Viana de Lima participa en 1955 en el importante 
concurso para el monumento al Infante de Sagres, lo hace 
bajo la designación de código Talent de bien faire. Esta frase, 
no es, como sucede en otras ocasiones, resultado de una 
casualidad aleatoria, en Viana de Lima nada era resultado 
de una casualidad. Recurro a este ejemplo para explicar 
que para todo, fuese la implantación de un edificio o sus 
carpinterías, Viana de Lima insistía en cruzar más que una 
razón. Es el reflejo de su forma estructurada de ser, pensar 
y hacer. La frase del concurso es la divisa de la Escuela 
Naval Portuguesa, siendo el Infante de Sagres histórica y 
universalmente el gran iniciador de un cuerpo disciplinado 
de conocimiento científico de la navegación marítima 
y su potencial, que serían el sustento de la oportunidad 
que lleva a Portugal a invertir en la enseñanza del arte de 
navegar y en el desarrollo de las técnicas y medios para 
hacerlo, con resultados y contribuciones incomparables 
para la historia de la humanidad. Pero la expresión también 
significa el esfuerzo de autoexigencia personal para hacer 
todo de la mejor manera, siendo esa, sobre todo, la principal 
determinación de Viana de Lima en cincuenta años de 
tan intensa y diversificada actividad profesional, habiendo 
marcado, dicho esfuerzo de determinación y competencia, 
su postura en todos los desafíos a los que se enfrentó. 

«(…) soy famoso, lo que hago es conocido. Cada día intento 
perfeccionarlo más. Sólo tengo un propósito, que es el de 
hacer de cada uno de mis problemas un puro e intachable 
trabajo perfecto.»

Le Corbusier, carta a Carlos de Beistegui en 1929.

La obsesión por la perfección, por la seriedad en los 
procedimientos, por el competente desempeño técnico y 
por el sostenido proceso creativo, le llevan a desenvolver 
de modo operativo una incesante y objetiva búsqueda 
de conocimiento específico, originando frecuentes 
vacilaciones y atrasos en la concretización de sus proyectos 

y en la firme atención de soluciones técnicas y constructivas, 
en ocasiones de un elevado grado de experimentalismo, y 
no siempre con los resultados deseados. Pero esta postura, 
que a su ver era la única aceptable para un profesional en 
camino al siglo XXI, era, en su esencia y por más de dos 
décadas, la expectativa de una actuación determinada por la 
convulsa consciencia científica del hombre moderno. 

El ser Moderno de Viana de Lima está enraizado, sobre 
todo, en la racionalidad de su consciente estructura 
humana, científica y creativa. Su fe en el conocimiento y 
en la tecnología podría también ser soporte de un enfoque 
estrictamente filosófico de la cuestión, incluso en el 
sentido más estrictamente cartesiano, en la defensa de una 
nueva cultura. Pero, por el modo cómo tan prontamente 
asimiló y propagó el mismo discurso dado a conocer por 
los principales y más conocidos agentes y acciones del 
Movimiento Moderno, entiendo que su Modernidad es 
más militantemente ideológica que filosófica. Esa militancia 
puede reconocerse prácticamente en todas las actitudes 
que caracterizan su postura, en la defensa de la cualificación 
y de la renovación de la arquitectura contemporánea, sin, a 
pesar de ello, llegar a inhibirse de desarrollar la capacidad 
de construir su propio discurso, basado en una identidad de 
puesta en valor de la cultura del pasado y de un indomable 
deseo de, al mismo tiempo, mantenerse próximo a aquellos 
que, a su entender, sugerían un camino hacia el futuro más 
estructurado.  

Bregó con esta frontera con una gran exaltación y cierto 
vértigo, que le llevarían frecuentemente a recurrir a la 
asimilación y reproducción parcial de soluciones espaciales, 
formales y constructivas de sus principales modelos de 
referencia, sobre todo Walter Gropius, Marcel Breuer o Le 
Corbusier, que integró con naturalidad como solución a sus 
propios proyectos. Es una realidad con la que hoy lidiamos 
con alguna reserva y extrañeza, aunque reconozcamos la 
calidad de los resultados obtenidos y toda la importancia y 
significado de haber sido realizados en ese tiempo. 

Es, en verdad, una postura estimulada en los años de Escuela, 
a través de las constantes reproducciones de los modelos 
del pasado y de la adopción de soluciones estudiadas 
con profundidad como válidas y que son reutilizadas bajo 
la aprobación de sus maestros. Muchos de sus colegas 
mantendrían esta práctica con alguna discrección a lo 
largo de sus vidas profesionales, pero, en muchos casos, 
recurriendo a los mismos modelos que habían estudiado en 
la escuela o a los sugeridos por la cultura oficial, inspirándose 
en la monumentalidad histórica de matriz nacionalista, que 
Viana de Lima siempre rechazó. 

Ante esta realidad incuestionable, su postura siempre fue 
de constante búsqueda y reconocimiento de la realidad, de 
exigencia y rigor y de una ética profesional, conducidos por 
los valores culturales, sociales y humanos, que creía que eran 
la matriz esencial del hombre de su tiempo. Adelanto, por 
la visión crítica de todo el trabajo producido, que Viana de 
Lima nunca entendió el proyecto como un simple ejercicio 
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de estilo, pese a perseverar en un exhaustivo estudio de la 
globalidad de la obra de Le Corbusier. Tampoco aceptó 
nunca la idea de que la arquitectura fuera estrictamente un 
problema de edificación: supo desde muy pronto que la 
cuestión estaba mucho más allá del dominio de las formas 
y de los materiales. 

Es, en la secuencia de este mismo sentido de vinculación, 
que adopta, de modo casi instantáneo y a lo largo de varias 
décadas, Le Modulor, como regulador del dimensionado 
y de la proporción de los espacios. Primero de una 
forma todavía poco precisa, pero de inmediato asimila lo 
fundamental de sus principios, para pasar a ordenar todos 
los espacios concebidos en la totalidad de sus proyectos de 
mayor relevancia realizados posteriormente a 1950. 

En ese sentido, su originalidad es paradójica, no persiguiendo 
una afirmación deslumbrada por la invención del diseño 
inédito, sino por la idea innovadora, una expresión de otra 
cultura que, por su intenso estudio, conocía bien, llegando 
a ser uno de sus destacados e informales agentes, tanto 
nacional como internacionalmente, nivel en que, defiendo, 
consigue situarse por la calidad y convergencia de ideas con 
la producción de aquellas importantes figuras. Creo que esta 
proximidad es de gran relevancia, y su estudio aún está por 
realizarse, y podrá contribuir a un manantial de información 
muy significativo y permitir formar nuevos puntos de vista 
sobre un periodo con gran dinamismo, tanto por la reflexión 
crítica y la renovación compositiva, como por el desarrollo 
técnico; aspectos en los cuales asevero que Viana de Lima 
hubo participado activamente y que sigue produciendo una 
influencia significativa en la producción actual. 

La verdadera intensidad y amplitud de las relaciones 
internacionales de Viana de Lima están pendientes de 
reconocimiento, estas van mucho más allá de las tareas y 
personalidades directamente relacionadas con los CIAM, 
como el Consejo de Europa o la UNESCO. El modo cómo 
entendió el papel de la tecnología en la arquitectura, como 
medio de obtención de una consecuente mejoría en la vida 
de las personas, le permitieron prontamente el desarrollo 
de una metodología proyectual propia, anclada en una 
especial sensibilidad con el territorio, desde el punto de 
vista tanto físico como cultural. El proceso se sistematizó en 
una secuencia de acciones de aproximación interpretativa 
de la realidad de cada caso y de la rigurosa adquisición 
de elementos que pudiesen sustentar la reflexión crítica, 
la formulación conceptual y la consecuente mejoría 
compositiva, muy consciente y eficaz en la obtención de 
soluciones. Es una lógica proyectual estable desde la década 
de 1950, con la que Viana de Lima supera las décadas 
siguientes y a lo largo de las cuales realizaría sus mayores 
desafíos como profesional de la arquitectura, muchos 
conseguidos con reconocido éxito, basados en la seguridad 
de un modelo operativo que perfeccionó como si de un 
método científico se tratase, sin dejar nunca de encuadrar 
el punto de vista creativo con la cultura plástica abstracta de 
sus maestros de referencia, o de perseguir con sutileza el 
sentido lírico de cada composición. 

Es muy representativo de esta idea la manera cómo vuelve 
su recurso a los brise soleils, o a planos horizontales 
sombreadores, que con frecuencia ensaya y convierte en 
expresivos techos exteriores, y que tantas veces continúan 
siendo soluciones para una de las más evidentes expresiones 
de la arquitectura portuguesa contemporánea. 
Su necesidad es evidente, después de haberle ganado la 
batalla al aumento de superficies de los vanos, con el impulso 
dado por Le Corbusier y de inmediato concretado por los 
hermanos Roberto en Brasil, Viana de Liana reacciona con 
elevado rigor y metodología, no limitándose a reproducir las 
soluciones como en otras ocasiones. Estudia detalladamente 
los casos con los que más se identifica: Usine Duval, 
Cité Refuge y, más tarde, Chandigarh, con el apoyo del 
cálculo geométrico, de cada proyecto, para dimensionar 
y diseñar, buscando las soluciones adecuadas a cada una 
de las necesidades. Viana de Lima era, a mi modo de ver, 
perfectamente consciente del papel que estos elementos 
tenían en la construcción de la identidad y del carácter de 
sus obras y por eso invirtió tanto esfuerzo en su estudio 
e implementación, aunque en ocasiones sobrepasaba el 
equilibrio y la escala que su sentido de armonía trataba de 
mantener. 

Especialmente en sus proyectos dedicados a la vivienda 
unifamiliar, se percibe una mayor capacidad de integrar 
la innovación, así en el campo programático como en 
el espacial o constructivo. En esa fecha tenía lugar casi 
siempre con cierta dosis de riesgo, puesto que el mercado 
de la construcción aún no contaba con respuestas 
seguras a muchas de sus demandas o siquiera existía una 
cultura comercial mínimamente dinámica en el área del 
equipamiento doméstico, por lo que muchas veces era 
su capacidad técnica y proyectual las que conseguían 
soluciones posteriormente replicadas en otros proyectos y 
por otros autores, como sucedió con las cubiertas planas, 
los sistemas de calefacción, el especial y detallado diseño de 
las cocinas, la impermeabilización de las terrazas ajardinadas 
y de las fachadas de revoco de cemento proyectado o 
hormigón prefabricado, o el uso de grandes planos de 
pavés. En todos estos casos su trabajo fue modelo para 
constructores e instaladores, haciendo que, durante mucho 
tiempo, se asociase como técnicamente desarrollada su 
producción. 

En muchas de las principales obras del periodo de estudio, 
no consigue evitar que las paredes exteriores continuaran 
siendo construidas como siempre se hizo en Oporto, con 
gruesos y regulares elementos en granito, articulándose 
con la relativamente nueva estructura en hormigón de 
los pavimentos y otros elementos puntuales como era el 
caso de las pérgolas, los techos exteriores, palas o los brise 
soleils. Aunque en algunos casos estuviese en proyecto es 
sistema DOM-INO, que a pesar de haber sido desarrollado 
por Le Corbusier y Max Dubois entre 1914 y 1917, sólo se 
generalizaría en Portugal prácticamente en la década de 
1960, pues el proceso constructivo de confianza para la 
mayoría de los proyectistas y constructores continuaba 
siendo el de siempre. 
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Por mucho que el arquitecto o el ingeniero insistieran 
en mejorar el desempeño estructural y térmico de sus 
construcciones, el hecho de recurrir a la racionalización de 
sistema y subsistema estructural únicamente en hormigón 
armado, aún sonaba extraño para la mayoría de los 
profesionales implicados en los procesos de edificación. 

Esta tesis me proporcionó la confianza para poder decir 
que Viana de Lima tendría la noción de que la sabiduría 
que conquistaba en cada proyecto era más que nada 
sobre sí mismo, y que las capacidades adquiridas en 
cada nueva experiencia, eran fundamentales en el ánimo 
con que regresaba a cada nueva oportunidad de trabajo, 
permitiéndole, no sólo conseguir con más agilidad la 
experimentación de nuevas soluciones, pero sobre todo la 
capacidad de encarar la posibilidad de aproximarse a nuevos 
propósitos. En ese proceso, Viana de Lima nunca dejó de 
estructurar detalladamente la comprensión que buscaba 
en cada nuevo proyecto de Le Corbusier, dedicándole 
durante años una intensa y devota atención, regresando 
con frecuencia a sus obras preferidas del maestro. 

Por eso, no puede extrañar a nadie que en 1971, Viana de 
Lima hubiera recibido con entusiasmo la invitación para 
visitar Chandigarh, que la Fundación Le Corbusier dirigió 
a un pequeño conjunto de personalidades. Más allá del 
importante significado de su expresión urbanística, a la que 
Viana de Lima era particularmente sensible, le motivaba en 
especial la dimensión plástica y social de la obra realizada. 
Viana de Lima expresaba con frecuencia su admiración 
por la exigencia metodológica y proyectual que permitió 
concretar tan extraordinarias realizaciones, cuya idea se 
apoya en la lectura crítica del lugar, de su realidad física, 
cultura y social, para afirmar con insuperable contundencia 
el modo en el que la solución formal consigue defender 
y afirmar una muy clara y fructífera identidad espacial y 
morfológica. 

Como arquitecto, retengo sobre todo que el conocimiento 
adquirido con la trayectoria de esta tesis, fomentó la 
identificación de un conjunto de preceptos determinantes 
para el adecuado posicionamiento y la energía que cada 
proyecto demanda. Por un lado, la consciencia de que 
en cada desafío se pueden encadenar todas las acciones 
de un método, sin anteojeras o certezas prematuras, y 
por otra banda, la noción exacta del valor que damos a lo 
que fundamentamos en cada elección, el modo en que 
puede ser reconocida, pero sobre todo, cómo puede ser 
interpretada. 

El desarrollo de la tesis y la afirmación de sus conclusiones, 
me permiten defender con asertividad la idea de que Viana de 
Lima debe ser definitivamente reconocido como un discípulo 
de Le Corbusier y no como un imitador, opinión que, por 
desconocimiento se fue gradualmente generalizando muy 
injustamente. Fundamento esta conclusión con el hecho 
de que la esencia de sus elecciones fueran convergentes 
de forma casi militante con los principios propagados por 
Le Corbusier, y que, con una dinámica reconocida, procuró 

divulgar en diferentes medios, con significativo impacto 
entre los estudiantes y arquitectos de aquel tiempo. 

Sobre la evidente proximidad entre los resultados y las 
presuposiciones de sus principales obras y las de su maestro 
de referencia, existe mucho que podemos reconocer, pero, 
especialmente, mucho que podemos interpretar. El estudio, 
y una perspicaz mirada que nos permita superar lo obvio y 
nos acerque de una forma crítica a los contenidos de una 
y otra obra, nos permitirá reconocer cuánto se sobreponen 
en intención, disciplina proyectual, cultura plástica y social. 
Al hacerlo, rendimos un justo homenaje a Viana de Lima, un 
hombre que siempre valoró más lo que se puede reconocer 
o interpretar, que lo que se puede notoriamente ver. 

«Nos bastaría retirar un instante, de las cosas más corrientes, 
la cubierta utilitaria e impermeable de su significado, para 
apreciar, en el fragmento de un crepúsculo, en el fragmento 
de una silla, en el de un árbol, o en el de un cuadro o en 
el de una palabra, puros edificios habitados por ríos de 
sensaciones estéticas inutilizadas por nuestros ojos pobres 
y reducidas costumbres.»
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Megalítica Americana, Carta a los Artistas de América Sobre 
el Arte Nuevo en la Postguerra. Pamplona: Fundación 
Museo Jorge Oteiza Fundazio Museoa, 2007
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