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Ainda que defendesse o trabalho de CODA1 em 1941, Alfredo Viana de Lima exercia profissionalmente 
desde 19382.
Em 1943 elaborou o anteprojecto3 para um grande edifício na rua de Sá e Bandeira4, e em 1953 está 
envolvido com o projecto para Bloco de Costa Cabral. Na sua acção é explícito o culto e o ofício pela 
“Arquitectura da nova época”5 que se presta (aplicação das novas técnicas) “a uma nova adaptação 
dos elementos de paisagem, ar e luz”. A Arquitectura6 “é uma função instintiva e natural, é a corrente 
característica dum movimento impulsivo da ideia comum que manifestando-se deste modo, ordena 
os seus actos”. A arquitectura deve possuir o espírito de ordem e o sentido das relações – “o jogo 
sábio dos volumes batidos pela luz”, e a emoção sem a qual não existe obra de arte. À época nas suas 
obras assegura-se sempre o “severo rigor técnico”, o “sentido funcional” e a “expressão harmoniosa 
de força de lirismo que nos envolve com toda a sua poesia”. 
Em 18 de Maio de 19547, Alfredo Viana de Lima, possuidor de um terreno com frente sobre a então 
estrada nacional Porto-Viana, e um moinho preexistente, requereu licença para a construção de uma 
habitação própria, de ocupação temporária. Habitação mínima, o edifício construído resulta como 
uma agrupação volumétrica de várias unidades, entre as quais o moinho reconstruído, absorvido – 
apagado – pela geometria da definição volumétrica e estratégia plástica-construtiva, mas evocado 
no lanternim da cobertura. A estrutura formal é um rigoroso exercício de tensões visuais e plásticas 
entre elementos formais (linha,  plano, volume, cor, textura), materiais (pedra, reboco, betão armado), 
factos arquitectónicos (pilar de ferro entre betão e água, caixa dupla da sala, o mobiliário arrumador 
do espaço autonomizado do suporte construído, varanda), no cumprimento da disciplina métrica e 
geométrica do modulor. 

1. Parte-se duma constatação e defesa de edifícios destinados ao fomento da cultura e que sejam integrados no plano regulador da cidade para desenvolver um Projecto de edifício 

para uma Biblioteca e serviços complementares (Museu Literário, e Cinemateca e Discoteca), numa localização imaginária em zona frontal ao edifício da Universidade (“Para tal seriam 

demolidos todos os edifícios compreendidos na área necessária” – desde a Casa da Relação à rua do Mirante). Uma localização que reflectia sobre a transformação do centro da Cidade, 

tema então em estudo no Gabinete de Urbanização da Câmara Municipal (Arménio Losa, companheiro de escola, desempenhava aí funções), e discussão pública (praça de D. João I). 

Faziam-se igualmente algumas reflexões sobre a orientação do destino cultural do edifício. E era clara a cumplicidade artística com os princípios do Movimento Moderno. LIMA, Alfredo 

Viana de, Uma Biblioteca Pública Municipal.

2.De início com acompanhamento de Aucíndio dos Santos, depois colaboração nos Engenheiros Reunidos; entre 1938-41 trabalhou na secção dos Monumentos Nacionais da DGEMN; 

em 1940 e 1950 os projectos para as habitações Honório de Lima e Rocha Gonçalves.  

3. Tratava-se de um concurso promovido para o estudo da ocupação da parcela-quarteirão onde está hoje edificado o Palácio do Comércio, com projecto de David Moreira da Silva e 

Maria José Marques da Silva, de 1942.

4.Um edifício tipo “unidade alveolar” que ocuparia integralmente um quarteirão – operação que resultava da opção política para o prolongamento da rua de S. Bandeira para norte –, 

constituído por duas unidades perimetrais autónomas definindo um pátio central, agrupadas entre si por caixa de escadas e galeria à face, corrida, distribuindo para células duplex. 

5.Os edifícios “devem apresentar todas as condições das técnicas modernas onde transpareça um temperamento de alta espiritualidade e de lirismo”. “Devem ser susceptíveis de 

comover os nossos sentidos e de satisfazer os nossos desejos visuais, de tal forma que a sua vista nos inspire delicadeza ou magnitude, serenidade ou tumulto, calma ou interesse”.

6. “Platão dizia que só deviam ser permitidas as harmonias dórica e frígia, pois elas possuíam heroísmo e virilidade, a suavidade da prece e a calma da virtude. Eis o que é necessário 

conseguir em todas as obras de arte para se atingir a harmonia”.

7. Ver FILIPE, Tiago Peres, Alfredo Evangelista Viana de Lima em Esposende, 1946-1987. FAUP, Prova final, 2007, vol. 2.
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A documentação processual do projecto indica, no meu ponto de vista, que o desenvolvimento do 
projecto passou por duas fases principais8, e algumas variações ou ajustamentos em cada uma 
delas9. Na fase 1, Viana de Lima ensaiou uma extensão leve ao moinho – um gesto formal para um 
facto arquitectónico novo: entre a preexistência e a estrada, praticamente debruçada sobre esta, 
formalizar uma espécie de pavilhão (no qual o corpo cilíndrico era a base da composição) pauta 
de preceitos formais mínimos da convenção moderna10. No que parece ser o primeiro esquisso da 
8. Fase 1: 15 desenhos A4, atribuíveis a Viana de Lima, esquissos a lápis e lápis de cor, estudos de planta, alçados W e S e corte, com variações na área a construir, na organização do 

espaço interno. Fase 2: duas séries de desenhos, vegetal, grafite e lápis cor, escala 1:100, plantas, cortes e alçados.

9.Os estudos que tem sido desenvolvidos sobre a casa, nomeadamente o de Pedro Vieira de Almeida, ainda que na posse de toda a documentação, indiciam pelos critérios da reprodução 

documental e pelos comentários que a acompanham, uma leitura insuficiente ou incorrecta dos esquissos e desenhos. 

10. Que lembra Le Corbusier como poderia lembrar as polémicas sobre a arquitectura mediterrânica (os CIAM discutiam a nova Carta do Habitat, e o grupo CIAM-Portugal preparava 

por essa altura uma proposta-comunicação para debate), ou como poderia lembrar ainda Gio Ponti ou Bernard Rudofsky de quem Viana de Lima dispunha informação proveniente da 

Lo Stile (Ponti) e da Quadrante (Bardi).
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segunda solução, o arquitecto ponderou ainda uma construção nova a norte do moinho, afastada e 
recuada relativamente a este, e um corpo em L ligando as duas construções entre em si por nascente-
sul. 
Nos desenhos do projecto final a alvenaria do moinho é ainda representada como de pedra 
aparente. Na realização final, o moinho é rebocado, branco, liso e na nova construção os planos-
parede alvenaria aparente, pedra aparelhada, texturada. Existente e projecto confluem num mesmo 
processo: praticar a ideia de uma realidade arquitectónica nova: a eventual relevância da imagem 
ou qualquer outro sinal evocador do moinho foi ultrapassada numa nova totalidade compositiva e 
posicional de elementos simples – um espaço geométrico regido: em planta, a partir do traçado do 
rectângulo referido às medidas do quadrado em que se inscreve o círculo da base do moinho; em 
volume e secção, referido às medidas do sólido cilindro suporte da presença do moinho.

Manuel Mendes
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