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Passada a época inicial de afirmação do regime político saído do golpe de estado de 1926 e 

consolidado, já, aquele que veio a ser designado por Estado Novo, o poder político, nos anos quarenta, 

respaldado pela evolução da Segunda Guerra Mundial, então favorável aos regimes ditatoriais 

europeus, podia dispensar-se do recurso a uma arquitectura de expressão moderna, adoptada, 

claramente durante a década de trinta.

Era chegada a ocasião de afirmar e explicitar os valores que realmente orientavam o regime de 

Salazar. A comemoração dos Centenários, em 1940, marca um ponto de viragem que, no âmbito da 

arquitectura, se traduzirá pelo combate a qualquer tipo de modernidade e pela consequente adopção 

de receituários formais de cariz nacionalista com referências pseudo-históricas.

Em contracorrente, um amplo grupo de jovens arquitectos, genericamente de mais sólida 

formação política, vai pugnando, com especial incidência no norte, pela afirmação de novos valores 

arquitectónicos que tinham como especial referente Le Corbusier. Entre eles destacam-se duas 

figuras nascidas em Esposende: Arménio Losa e VIANA DE LIMA, autor, em 1939, da incontornável  

casa  da rua Honório de Lima, no Porto, obra de excepcional significado no panorama da arquitectura 

contemporânea portuguesa.

A luta empreendida por esse conjunto de arquitectos vai ganhando força. Contrariando o 

endurecimento do regime português, progressivamente isolado após a vitória das nações aliadas, 

na segunda guerra, a arquitectura vai, sempre que possível, afirmando a razão da sua modernidade 

e ganhará, se não a batalha definitiva, voz inequivocamente expressa no 1º Congresso Nacional dos 

Arquitectos, em 1948.

Viana de Lima, Arquitecto
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A evolução da Europa e o próprio desenvolvimento que, embora tímida e vagarosamente, se vai 

manifestando no país, vai impondo a adopção de novas tipologias, novos processos construtivos e 

novas linguagens arquitectónicas. As referências europeias vão integrando a produção erudita da 

arquitectura. Esta assimilação dos aspectos mais facilmente reconhecíveis daquilo que se designou 

por Arquitectura do Movimento Moderno, viria, designadamente na segunda metade dos anos 

cinquenta, a merecer, por parte dos arquitectos que mais coerentemente defendiam a modernidade, 

uma profunda reflexão sobre o efectivo significado daquela assimilação, muitas vezes acrítica e sem 

qualquer ligação à realidade portuguesa.

A Casa das Marinhas, de VIANA DE LIMA, projecto de 1953, reconhece-se como exemplar produto-

síntese da circunstância, das referências arquitectónicas e da  evolução da sua leitura. 

Trata-se de uma casa projectada para o próprio, com um programa que se adequa a uma estrita 

economia de meios e a uma desejada simplificação da caracterização e da inter-relação dos seus 

espaços estruturantes. As continuidades de que aqueles espaços auferem, tanto a nível das suas 

superfícies, como a nível volumétrico, enquadram-se numa atenta leitura e interpretação das 

propostas do Movimento Moderno e, em especial, das concepções de Le Corbusier, de quem o 

Alçado Norte da Casa das Marinhas
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autor era manifesto admirador. Para além da adopção de todo o sistema de medidas e proporções 

estabelecidas no célebre Modulor, a qualidade espacial e artística  desta casa, aproxima-a, 

inquestionavelmente, da obra daquela figura ímpar da arquitectura contemporânea. Os sistemas 

construtivos empregues, paredes portantes de granito, claramente expressas no exterior, os 

materiais de acabamentos interiores, o emprego de caixilharias de madeira encerradas com gelosias, 

a manutenção, embora reinterpretada, do corpo do antigo moinho existente no local, e talvez ainda 

com significado mais relevante, a escala e o nível de conforto conferidos a todos os espaços, permitem 

ler, nesta casa, a presença dos valores mais profundos da nossa arquitectura e, simultaneamente, 

adivinhar a mudança de atitude que, anos mais tarde, viria a manifestar-se perante a mera importação  

de modelos internacionais. 

Sergio Fernandez, Arqº 

Viana de Lima, corte de pormenor das janelas para a Casa das Marinhas - FAUP


