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RESUMO

A presente dissertação de mestrado pretende estudar a arquitetura de Fernando Lanhas 

com base na analise de cinco obras: Edifício Bastos Xavier (1957), Casa Lanhas (1959), Casa 

Tato (1974), Museu Militar do Porto (1977) e Prédio Dias Lopes (1956).

Com o intuito de compreender a sua produção arquitetónica, o trabalho divide-se em 

cinco segmentos fundamentais. Primeiro contextualizamos o Homem e a sua Obra, dispersa 

por várias áreas, para perceber como se refletem nos seus projetos. Debruçamo-nos depois 

sobre a sua Arquitetura, inserindo-a no tempo e no espaço. Dentro desta temos a análise das 

obras escolhidas. Em seguida temos uma síntese que apresenta as caraterísticas transversais 

a todo o seu trabalho arquitetónico para, por fim as relacionarmos com a listagem de obras 

realizada inicialmente.

O objetivo é, assim, estudar e compreender as opções de projeto, focando os pontos 

essenciais, procurando estabelecer uma base - até aqui inexistente - para o estudo da 

Arquitetura de Fernando Lanhas.

ABSTRACT

The current Master’s dissertation aims to study Fernando Lanhas’s architecture based on 

the analisys of five of his works: Edifício Bastos Xavier (ca. 1957), Casa Lanhas (ca. 1959), Casa 

Tato (ca. 1974), Museu Militar do Porto (ca. 1977), and Prédio Dias Lopes (ca. 1956).

In order to comprehend his architectural production, the current work is divided in five 

fundamental sections. Contextualizing first, the Man and his Work, scattered by various fields 

to fully comprehend their reflections on his projects. Adressing afterwards his Architecture, 

enplacing it at a precise time and space. Within it lies the analisys of the selected works.Followed 

through a synthesis that presents his architectural work’s cross characteristics so that, ultimately 

we relate them with the listing of works fulfilled at the begining.

The purport is, studying and comprehending project’s options, focusing essential matters, 

establishing a basis - hitherto absent - for Fernando Lanhas’s Architecture’s study.
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A ARQUITETURA DE FERNANDO LANHAS



INTRODUÇÃO

O presente trabalho pretende estudar a obra arquitetónica de Fernando Lanhas.

Fernando Lanhas era um homem de múltiplos interesses. Para além de arquiteto, foi pintor, 

arqueólogo, astrónomo, chegou até a ser diretor de um museu, para nomear apenas algumas 

das áreas a que se dedicou. Procurava incessantemente o conhecimento sobre o Universo. Foi 

dispersando pelas diferentes atividades o seu tempo numa ânsia de obter respostas para as 

perguntas que não conseguia calar. Os seus interesses multiplicavam-se e foram largamente 

documentados, pelo próprio e em inúmeras publicações das diversas áreas, à medida que se 

ia afirmando em cada uma delas.

Em toda essa informação, a Arquitetura foi sempre negligenciada. Talvez pelo seu estatuto 

dentro da Pintura Abstrata e a sua dispersão e afirmação por tantas e tão distintas áreas, se 

tenha tornado difícil lembrar que Fernando Lanhas era Arquiteto.

Contudo, essa sua faceta não me era estranha e despertou uma curiosidade de saber 

mais, de a compreender.  Mas, na busca sobre a Arquitetura de Fernando Lanhas deparei-me 

com a falta de informação sobre o tema. Não só não existia uma listagem de obras, como a 

maior parte dos livros sobre Fernando Lanhas debruça-se quase apenas sobre a sua produção 

artística, com raras menções sobre a sua arquitetura, quase sempre limitadas a algumas 

imagens soltas. 

Confirmaram-se, assim, as falhas na informação e documentação sobre a sua arquitetura. 

Havendo somente algumas referências, ainda que vagas, em alguns livros e até mesmo em 

documentários1, ou catálogos2, que se restringem a pequenas imagens ou fotogramas de obras 

ou de pormenores das mesmas, apenas datadas, mas sem qualquer localização ou descrição.

A única peça encontrada que se dedica exclusivamente à produção arquitetónica de 

Fernando Lanhas foi um trabalho para obtenção do grau de licenciatura em Arquitetura, 

designado «Fernando Lanhas: arquiteto», da autoria de Paulo Alexandre da Rocha Pinto dos 

Santos, em 2009, para a Universidade Fernando Pessoa. Todavia, este trabalho apresenta uma 

listagem de obras diminuta e uma análise pouco aprofundada das mesmas.

1 “Fernando Lanhas – Os Sete Rostos”, Documentário exibido pela RTP a 04 de Dezembro de 1988, baseado no livro 

“Fernando Lanhas – os 7 Rostos” de Fernando Guedes. 
2 RAMOS, Maria, Fernando Lanhas, Porto, Edições ASA, Fundação de Serralves, 2001.
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Só o acesso ao acervo pessoal do Arquiteto permitiu perceber que a obra existia e em 

quantidades nunca antes imaginadas. Constatada, assim, a importância do tema, surgiu a 

motivação e justificação da sua escolha.

As falhas ou limitações na investigação sobre o tema, consequentemente a importância 

e a utilidade que este trabalho pode assumir apresentando-se como uma base para estudos 

futuros e um aprofundar de conhecimentos, define o seu o objetivo.

O que me proponho fazer é um Estudo da obra arquitetónica de Fernando Lanhas, que 

compreenda e aprofunde o que sobre ele se conhece e abra caminho para futuros estudos.

A metodologia assentou na análise de casos de estudo. Para chegar à definição dos 

mesmos foi necessário contextualizar o arquitecto e a sua época e catalogar as suas obras.

Num primeiro momento foi realizado o enquadramento teórico recorrendo à bibliografia 

encontrada sobre o Artista, permitindo analisar o Homem e o seu percurso e incursões pelas 

diferentes áreas, de modo a compreender como é que isso se refletia na sua maneira de pensar 

e, consequentemente, na sua Arquitetura.

Num segundo momento procedeu-se à escolha das obras a serem analisadas. Para isso 

foi necessário começar por criar um rol de projetos não só da sua autoria como dos realizados 

em conjunto com outros arquitetos. Listagem essa que foi criada, com base nas primeiras 

informações recolhidas e que depois foi sendo verificada, recorrendo às Câmaras Municipais e 

aos seus Arquivos, para perceber quais os projetos que foram edificados. No final resultou uma 

cronologia de obras de onde foi possível escolher os casos a serem estudados.

Para a escolha dessas obras os critérios iniciais foram as diferentes categorias em que 

se inseriam: Habitação Coletiva, Habitação Unifamiliar (Moradia Isolada), Habitação Unifamiliar 

(Moradia Geminada), Habitação Multifamiliar (Prédio de Rendimento) e Equipamentos. Depois 

de separadas por categorias foi selecionado um dos projetos mais significativos, ou mais 

representativos dentro de cada uma.

Por fim, num terceiro momento fez-se uma síntese da análise desses projetos de modo 

a expor as caraterísticas transversais das suas obras, apresentando, assim, a arquitetura de 

Fernando Lanhas.
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O HOMEM E A OBRA

Fernando Resende da Silva Magalhães Lanhas nasceu na freguesia da Vitória, na cidade 

do Porto, a 16 de setembro de 1923. Filho de Luís da Cunha Magalhães Lanhas, comerciante 

de tecidos, e de Maria Amélia Resende da Silva Magalhães Lanhas, modista. Residiu no Nº 74 

da Rua José Falcão até à morte dos pais.

Fernando Lanhas era uma pessoa singular. Tinha uma sede de conhecimento, vivia numa 

procura incessante do saber, do porquê das coisas da Arte e da Vida. Essa busca denota 

uma curiosidade e uma quase inocência pueril que, a par de um questionamento filosófico, o 

conduziu à dispersão por diversas áreas, não sendo, cada uma delas, mais do que um caminho 

para as respostas que procurava.

Esta demanda de gnose não foi algo que ele foi desenvolvendo, era-lhe inato. Numa 

entrevista de Bernardo Pinto de Almeida1, Fernando Lanhas falou das suas primeiras inquietações 

e experiências, ainda na infância, desde os sonhos, aos cinco anos, à chuva de estrelas de 

1933. Coisas que o marcaram. Dessas podemos destacar o que talvez seja o primeiro ensaio 

relacionado com a Arquitetura, em 1941. Fernando Lanhas contou «Lembro-me, (…) de ter 

feito uma pequena cidade em cartão, cor de alumínio, em modelos de 60cm de altura, com 

desenhos de antecipação de casas e passagens aéreas. (…) Era uma antevisão muito bonita. 

Não foi fotografada. Essas coisas estragam-se, rasgam-se, perdem-se. Mas ficou o facto de 

eu a ter feito e isso foi muito importante para quem gosta de saber aquilo que se fez durante a 

vida.»

A 1941 matriculou-se na Escola de Belas Artes do Porto, em Arquitetura, curso que 

terminou em 1947. Mas apenas em 1962 apresentou o Concurso para Obtenção do Diploma 

em Arquitetura (CODA2), com um projeto para  um museu, obtendo a classificação de dezanove 

valores. Os anos em que frequentou a Escola permitiram-lhe criar relações importantes para 

1 ALMEIDA, Bernardo Pinto de, “Querer fazer o que não tinha visto”, In UPorto, Revista dos Antigos Alunos da 
Universidade do Porto, Nº 2, Porto, Dezembro de 2000, p 34-38 
2 CODA: Concurso para Obtenção do Diploma de Arquiteto. Era um concurso em que o aluno, habitualmente depois 
de alguns anos de prática profissional, apresentava um projeto de final de curso para ser avaliado e lhe concederem 
o diploma de arquiteto, de modo a poder trabalhar autonomamente.
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o seu percurso, pois teve como contemporâneos Fernando Távora, Júlio Pomar, Mário Bonito, 

Artur Vieira de Andrade, Cassiano Barbosa, João Andersen, Júlio Resende, Nadir Afonso, Rui 

Pimentel, Aníbal Alcino, Amândio Silva, Arlindo Rocha e José Carlos Loureiro, entre outros. E 

como professores Dórdio Gomes e Carlos Ramos.

Era uma época complicada, vivíamos em plena Segunda Guerra Mundial. Isso refletia-se 

sob a forma de racionamento dos mais variados bens. Havia censura, não se sabia o que se 

passava fora do país. Mesmo na Escola escasseavam revistas, livros e informação, tal como 

referido em entrevista publicada pela UPorto em Dezembro de 20001.

Foi nesses anos que Fernando Lanhas deu os seus primeiros passos na Arte Abstrata. O 

Abstracionismo surge da radicalização dos pressupostos das vanguardas artísticas do final do 

século XIX e início do século XX. Os artistas vinham a sentir uma necessidade de se desprenderem 

da tentativa de representação da imagem real do objeto, visível já no Impressionismo, quando 

os autores começam a tentar incutir e traduzir sentimentos e emoções nas obras. Isto é, ao 

invés de tentarem replicar fielmente uma cena ou objeto surge uma imagem da impressão 

que provocava no artista. Ao longo dos anos a cor, a linha e as formas foram-se libertando 

das suas funções meramente representativas e assumindo-se como elementos compositivos. 

A arte abstrata é o expoente máximo dessa recusa de representação. Já não era apenas uma 

nova maneira de ver o mundo, mas sim o criar de um novo mundo, o do artista. Como dito por 

Kandinsky “Criar uma obra de arte é criar o mundo” 2. 

Os Independentes (Imagem 1) foi a designação dada ao conjunto de artistas que surgiu 

no Porto, ligado a criação das “Exposições Independentes”. Eram um grupo que emergiu da 

vontade de mostrar a todos o seu contributo para a mudança. A Escola de Belas Artes do Porto 

afirmava-se como mais liberal e pedagogicamente mais evoluída – muito devido ao contributo 

de pessoas como o Arquiteto Carlos Ramos ou o Pintor Dórdio Gomes – e tanto os alunos como 

os artistas viam o Porto como o local de eleição. Foi através de este encontro de pessoas e 

intentos que se originaram as “Exposições Independentes”.

Em Abril de 1943 os estudantes organizaram uma mostra das suas obras, sendo esta 

a primeira de nove edições da “Exposição Independente”. Foram apresentados trabalhos de 

cerca de trinta jovens artistas, entre eles Fernando Lanhas, a par de Júlio Resende, Nadir Afonso, 

1 ALMEIDA, Bernardo Pinto de, “Querer fazer o que não tinha visto”, In UPorto, Revista dos Antigos Alunos da 
Universidade do Porto, Nº 2, Porto, Dezembro de 2000, p 34-38
2 Wassily Kandinsky. BrainyQuote.com, Xplore Inc, 2015
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/w/wassilykan540347.html, 13 de Fevereiro de 2015
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Amândio Silva, António Sampaio, Aníbal Alcino, Altino Maia e Arlindo Rocha. Estas 

exposições foram extremamente importantes para a história da pintura do século XX em Portugal. 

Não só porque reuniam pintores de diferentes formações, daí a designação “Independente”, 

por não se associar a nenhum “–ismo” em particular, mas também porque surge a abstração 

sem preconceitos. E ainda porque escapam à centralização da capital.

As obras que Fernando Lanhas expôs na primeira exposição ainda se podem considerar 

figurativas, o que voltou a acontecer na segunda edição. Mas já se denotava a mudança, a 

procura de algo novo. Na segunda edição, em Fevereiro de 1944, a “Independente” apresentou 

uma imagem mais cuidada, um catálogo com um arranjo gráfico tratado e novos nomes. Foi 

então que Fernando Lanhas se tornou o “motor” do movimento. E continuou até 1950 como 

responsável pelas “Exposições Independentes”. Assim, «As “Exposições Independentes” 

aparecem-nos, (…), como acontecimento exemplar. E Fernando Lanhas como o seu arquiteto.1»

A terceira deu-se ainda no mesmo ano, em Dezembro, com novos nomes, como Júlio 

Pomar e Neves e Sousa, aos quais se juntam outros já conhecidos como António Cruz, Guilherme 

Camarinha (integrantes do Grupo +Além), assim como personalidades da própria Escola, como 

o Diretor Joaquim Lopes e o Professor Dórdio Gomes. Foi nesta apresentação que Fernando 

Lanhas exibiu a sua obra Cais (Imagem 2), a que Fernando Guedes chamou «o mais abstrato 

dos seus óleos não abstratos.2» 

Esta incursão de Fernando Lanhas pela pintura abstrata foi apenas o início. Apesar de 

ele mesmo afirmar que não sabia o que estava a fazer, queria apenas «fazer o que nunca 

tinha visto»3, Fernando Lanhas acabou por se tornar num dos nomes mais sonantes da Arte 

Abstrata, sendo considerado por muitos4 o introdutor do abstracionismo em Portugal, porque 

mesmo que o seu trabalho seja posterior a Amadeo de Souza Cardoso ou Vieira da Silva, foi 

o primeiro a suscitar interesse coletivo pela abstração. Interesse esse, validado pela evolução 

da “Exposição Independente” a nível de conteúdo e difusão, pois passou por Leiria, Coimbra, 

Lisboa e Braga.

Ele mesmo fala sobre a falta de informação e ligação internacional, «(…) Aos 20 anos, 

1  ÁLVARO, Egídeo, “Fernando Lanhas na origem da pintura abstrata em Portugal”, In Artes Plásticas, Nº 5, Porto, 

Setembro de 1974, p 15 
2 GUEDES, Fernando, Duas Comunicações, Lisboa, Academia Nacional de Belas Artes, 1997, p 40 
3 ALMEIDA, Bernardo Pinto de, “Querer fazer o que não tinha visto”, In UPorto, Revista dos Antigos Alunos da 
Universidade do Porto, Nº 2, Porto, Dezembro de 2000, p 36
4 ÁLVARO, Egídeo, “Fernando Lanhas na origem da pintura abstrata em Portugal”, In Artes Plásticas, Nº 5, Porto, 
Setembro de 1974, p 13-14; PINHARANDA, João Lima, “O Momento da Creação (ideologia e prática do Abstracionismo 
em Fernando Lanhas)”, In Lanhas, Porto, Ed. Quadrado Azul, 1994, p 30-31
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4| F. Lanhas e a Esposa,
Serra de Valongo

5| F. Lanhas, Júlio Resende e Amân-
dio Silva, Serra de  Valongo
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estudava eu em Arquitetura, fiz em casa as minhas experiências de Arte abstrata. Não era 

viajado, nem tinha informação. Mais tarde estudei. Kandinsky, por exemplo, começou a fazer 

Pintura abstrata em 1913. Mas, nessa altura, eu não sabia nada disso, nunca tinha ouvido falar 

de Kandinsky nem tinha conhecimento de nenhum pintor que fizesse Pintura abstrata. Aliás 

estávamos em tempo de guerra e não tínhamos livros ou revistas de informação. Fiz aquilo porque 

me apeteceu fazer.1». Devido a essa deficiência de informação, ainda no primeiro ou segundo 

ano do curso, como lhe faltava material para comparar com as suas pinturas, pediu aos colegas 

para realizarem obras do mesmo tipo para servirem de comparação às suas experiências. O 

carácter abstrato da sua pintura foi reforçado quando optou por uma nomenclatura neutra para 

as suas abstrações. Os títulos das suas obras passaram a ser formados por três elementos: a 

letra inicial indica o meio técnico ou suporte, sendo O óleo, P pedra, C colagem, D desenho e A 

aguarela, à qual se segue um número de série e, por último, o(s) ano(s) de realização. Uma das 

suas obras mais relevantes desta época “experimental” é o “Violino” (Imagem 3), designado, 

na nova terminologia, por O2-44, e que despertou o interesse de Júlio Pomar. Sendo ele quem 

disse a Fernando Lanhas que tinha que expor as suas obras, “Tu não podes ter estas coisas 

guardadas na gaveta! Isto tem que ser conhecido!” 2.

As relações que estabeleceu durante os anos que passou na Escola de Belas Artes, 

foram muito importantes para a sua evolução nos anos vindouros. É com elas que vai discutir 

arte e as suas intermináveis questões. Ainda em 1944 começou a realizar desenho figurativo e 

redigiu as primeiras poesias. Em 1945 colaborou com Júlio Pomar e Vítor Palla na organização 

da página “Arte” do diário ”A Tarde”. E, ainda nesse ano, pensou uma intervenção artística para 

os rochedos da Serra de Valongo (Imagem 4 e 5).

Robert Delaunay, entre 1938 e 1939, costumava reunir-se num atelier para discutir pintura 

e as suas teorias. Essas reuniões foram crescendo com o aparecimento de alunos, pintores e 

escritores, levando a que, em 1939, Fredo Sidés, Yvanoé Rambosson (crítica) e Sonia e Robert 

Delaunay organizassem uma exposição na Galeria Charpentier para reunir os artistas a que 

Delaunay designava de “inobjectifs”, exposição essa a que chamaram “Réalités Nouvelles”. 

Em 1946 deu-se a primeira edição do “Salon des Réalités Nouvelles” realizada com o intuito de 

1 ALMEIDA, Bernardo Pinto de, “Querer fazer o que não tinha visto”, In UPorto, Revista dos Antigos Alunos da 
Universidade do Porto, Nº 2, Porto, Dezembro de 2000, p 34-38
2 ALMEIDA, Bernardo Pinto de, “Querer fazer o que não tinha visto”, In UPorto, Revista dos Antigos Alunos da 
Universidade do Porto, Nº 2, Porto, Dezembro de 2000, p 34-38 
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6| Seixos pintados por Fernando Lanhas P1-49, 1949, P39-72, 1972, P68-84, 1984 e P90-85, 1985
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promover a Arte Abstrata1.

No ano seguinte, 1947, Fernando Lanhas viajou para Paris onde visitou o “Salon des 

Réalités Nouvelles” e entrou em contacto com uma nova realidade. Iniciou a série de aguarelas 

que realizou até 1954. E, em 1948 produziu esculturas abstratas, que acabou por destruir. No 

mesmo ano surgiu, também, um retrato de Flávio Sá, publicado na “Portvcale”2. Os retratos de 

Fernando Lanhas são muito peculiares. Ele não tentava retratar a pessoa na exatidão, com 

realismo, aliás, isso não lhe interessava minimamente. Ele não queria uma imagem “fotográfica” 

do modelo, não se preocupava com parecenças ou realidade, mas sim transpor para o papel a 

relação que tinha com a mesma, o psicológico do representado como ele o via. Devido a essa 

particularidade, por vezes, os seus retratos chegavam, até, a ser classificados de caricaturas. 

Todavia, se pensarmos nas correntes artísticas da época percebemos que estávamos em pleno 

processo de afastamento do realismo, passando pelas vanguardas com o seu quebrar de 

regras e extremismos, até ao abstracionismo. O retrato como meio de resguardar a imagem fiel 

de alguém, como era feito até então, já não se enquadrava nesta forma de pensar. Do mesmo 

modo que as pinturas se soltam dessas amarras do real e procuram novas representações, o 

retrato segue. Logo, esta tendência de Fernando Lanhas para caricaturar os desenhos que 

fazia, não é nada mais que uma extensão da sua visão artística contextualizada na época em 

que se inseria.

Entre 1948 e 1951 publicou desenhos na “Portvcale”. Em 1949 recebeu o Prémio Nacional 

de Desenho Marques de Oliveira, na “XI Exposição de Arte Moderna”, do SNI, e iniciou um novo 

tipo de pintura, numa aproximação à natureza. Essa aproximação já vinha a ser feita com o 

uso dos pós das pedras como pigmento nas suas obras, com o tipo de tons usados, e atingiu 

um novo nível quando Fernando Lanhas deixou de usar o pó para colorir, passando a usar 

seixos como tela. Iniciou assim outra atividade, a pintura sobre seixos rolados. As pedras eram 

escolhidas cuidadosamente, ou pela sua forma ou pelas próprias cores e composições que já 

delineavam uma espécie de tela à espera de ser completada. (Imagem 6)

A década de 50 foi um tempo de aprendizagem mas também de intensa criação. Cerca de 

metade dos óleos que pintou foram produzidos nessa década. Participou em várias exposições, 

nomeadamente, a “6ª Exposição Independente” – Galeria Portugália, Porto, 1950 -, “Exposição 

dos Artistas Premiados pelo SNI” – Palácio Foz, Lisboa, 1952 -, “Exposição de Arte Moderna

1 STAËL, Nicolas de, “Journal des années Staël du 29 avril 1947, In Nicolas de Staël, catalogue de l’exposition du 12 
mars au 18 juin 2003, Paris, Edição Centre Pompidou, 2003, p 41
2 LANHAS, Fernando, “Desenhos de Fernando Lanhas”, In Portvcale, Revista de Cultura Literária e Artística, Porto, 
2ª Série, Volume III, Nº 15, Porto Editora Lda., Maio-Junho de 1948, p 104-105 e capa
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Portuguesa na II Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo” – SNI, Lisboa, 1953 -, “V 

Exposição de Arte contemporânea: Aguarelo e Desenho” – SNI, Lisboa, 1954 -, “I Salão de 

Arte Abstrata” – Galeria de Março, Lisboa, 1954 -, “Exposição de Pintura Moderna Portuguesa” 

– Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa, 1955 -, “Artistas de Hoje” 

– Sociedade Nacional de Belas-Artes, Lisboa, 1956 -, “Nove Pintores de Portugal na IV Bienal 

de São Paulo” – SNI, Lisboa, 1957 -, “Retrospetiva da Pintura Não-Figurativa em Portugal” 

– Associação dos estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa, 1958 -, “I Salão dos 

Novíssimos” – SNI, Lisboa, 1959 -, “V Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo” – Museu 

de Arte Moderna de são Paulo, Brasil, 1959 – e “Artistas Portugueses na V Bienal de São Paulo” 

– SNI, Lisboa, 1959.

Em 1950 fez os primeiros trabalhos com colagem de recortes de papéis. E em 1952 realizou 

uma intervenção na paisagem, pintando sobre rochedos da Serra de Valongo, antecipando a 

Land Art1, de que não há mais documentação do que umas quantas fotografias publicadas2.

Em 1953 expôs pela primeira vez individualmente em Lisboa, na Galeria de Março, e 

organizou, com João Menéres Campos e Alberto de Serpa, a “Grande Retrospetiva do Pintor 

Dominguez Alvarez”. Realizou o “Diagrama da Cor na Pintura de Dominguez Alvares”, com uma 

extensão de cinco metros, em que classificava a obra do pintor dividindo-a em três fases. A 

primeira fase, designada de “vermelha” iniciada em 1927, a segunda que denomina de “melhor 

período da pintura de Alvarez”3 e que começou no final da década de 20 e culmina nas obras 

de 1932 e 1934 e, por fim, a terceira, a “paisagista” à qual o pintor se dedicou a partir de 1937.

Em 1960 continua com as exposições, participando na “XXX Bienal de Veneza” e, em 

1961, na “II Exposição de Artes Plásticas” da Fundação Calouste Gulbenkian, na FIL em Lisboa.

Em 1966 pintou o quadro O37-66 (Imagem 7), uma obra composta dentro dos termos da 

visão binocular, que estudou no ano anterior, e que devia ser observada a uma distância mínima 

de 170cm. Fez parte da “Exposição dos Prémios do SNI”, em 1966 e, em 1967, da “Art Portugais: 

Peinture et Sculpture du Naturalisme à Nos Jours”, na Fundação Calouste Gulbenkian.

Entre 1973 e 1974 não produziu nenhuma pintura. Mas em 1975 pintou o óleo O49-75 

(Imagem 8), um tríptico, caracterizado por funcionar como uma espécie de síntese, ou maturação

1 A Land Art, também designada Earth Art ou Earthwork é um tipo de arte em que o terreno, em vez de prover o 
ambiente para uma obra de arte, é ele próprio trabalhado de modo a integrar-se à obra. Dos autores destacam-se, 
Robert Smithson, Robert Morris, Dennis Oppenheim, Andy Goldsworthy, Richard Long, Michael Heizer, Walter de 
Maria e Alan Sonfist. 
2 ALMEIDA, Bernardo Pinto de, GUEDES, Fernando e PINHARANDA, João Almeida, Lanhas. Porto, Ed. Galeria 
Quadrado Azul, 1994, p 14
3 CASTRO, Laura, Dominguez Alvarez, Lisboa, Caminho, 2005, p 20-21
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13| Localização do Castro de S. Paio

14| Penedo Amoladoiro
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da sua obra, e que marcou o início de uma paragem de mais de dez anos nesta atividade. 

A parca produção de óleos nos anos 70 pode dever-se à quantidade de trabalho produzido 

noutras áreas. Em 1977 foi nomeado Secretário-Geral da Exposição “Geografia da Cor”, do 

Centre Georges Pompidou, com a colaboração da Dra. Clementina Quaresma e da Dra. Isabel 

Guedes.

Apenas em 1988 Fernando Lanhas voltou a pintar óleos, surgindo o O51-88. Estas 

interrupções foram-se repetindo até 2000. Passou quatro anos sem finalizar nenhum óleo, até 

1992. No ano seguinte, 1993, terminou dois, O54-89-93 e O55-75-93 (Imagem 9 e 10), iniciados 

em 1989 e 1975, respetivamente. E só voltou a pintar em 1998, criando mais dois óleos.

O seu último óleo catalogado, está datado de 2000. Foi nessa época que terminou o 

“Estudo de Cor para painel de azulejo1” (Projeto para a Encosta da Rua do Ouro, Porto), com 

base no óleo terminado no ano anterior e que havia sido iniciado em 1961.

A Arqueologia assume-se como um dos interesses de Fernando Lanhas desde cedo, 

provavelmente ligado à sua curiosidade sobre a evolução do Homem e da Terra. Em 1945 já 

procurava fósseis e se focava no tema.

Em 1963 estudou o “Mapa Arqueológico do Porto” e um ano depois criou a “Estrutura para 

Inventariação Arqueológica” 2. Em 1965 continuou a aprofundar o seu interesse pela Arqueologia 

colaborando com D. Domingos de Pinho Brandão na publicação do “Inventário de Objetos 

e Lugares com Interesse Arqueológico” (Imagem 11 e 12), que foi lançado em Separatas da 

“Revista de Etnografia” 3, e descobriu as gravuras rupestres da Tapada de Eiras4, em Penafiel.

Em 1967 fez novas descobertas arqueológicas em Labruge, Vila do Conde, o “Castro de 

S. Paio” (Imagem 13) e os “Penedos Amoladoiros” (Imagem 14), da Praia dos Castros5. No ano 

seguinte, 1968, realizou um estudo conjunto com a Direção de Estradas do Distrito do Porto, 

para sinalizar os Monumentos Arqueológicos.

A dedicação à Arqueologia continuou e, em 1970, descobriu três gravuras rupestres em 

Labruge, Vila do Conde. No mesmo ano participou no “II Congresso Nacional de Arqueologia”, 

organizado pelo Ministério da Educação Nacional e a Junta Nacional da Educação, em Coimbra. 

Em 1971 os seus estudos continuam e “Pesos de Rede com Entalhes para Pesca” é publicado 

nas atas do “II Congresso Nacional de Arqueologia”, realizado em Coimbra.

1 RAMOS, Maria, “Catálogo”, In Fernando Lanhas, Porto, Edições ASA, Fundação de Serralves, 2001, p 117
2 Estrutura constituída por uma rede de parcelas numeradas que permite o levantamento sistémico de qualquer 
região de Portugal
3 PINTO, Paula, “Biografia”, In Fernando Lanhas, Porto, Edições ASA, Fundação de Serralves, 2001, p 294
4 Imóvel de Interesse Público – Decreto nº 251/70
5 PINTO, Paula, “Biografia”, In Fernando Lanhas, Porto, Edições ASA, Fundação de Serralves, 2001, p 294
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15, 16 e 17| Carta das Distâncias e das Rotas (Foz, Porto)
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Voltou a descobrir gravuras rupestres em 1972, desta vez no Monte da Luz, na Foz 

do Douro, classificadas como Imóvel de Valor concelhio. Ainda nesse ano participou das “II 

Jornadas Arqueológicas” em Lisboa. 

As publicações sempre se assumiram como parte da vida de Fernando Lanhas. Ao 

longo da sua produção artística foi contribuindo para o desenho e produção gráfica de várias 

e editando vários estudos nas diferentes áreas a que se dedica ao longo da vida. Em 1954 e 

1955 dirigiu os dois primeiros números das  “Publicações de Arte Contemporânea”1 e no ano de 

1966 dirigiu o desenho gráfico da Portvcale2. 

No último ano da década de 60 continuou as suas publicações na “Revista de Etnografia”, 

Porto, com dois estudos, “O valioso espólio de Beiral Integrado nas coleções do Museu de 

Etnografia e História”, em Janeiro, e “As gravuras rupestres de Montedor”, em Outubro.

O tema dos brinquedos foi alvo do seu interesse durante vários anos. Entre 1979 e 1998 

escreveu sobre o brinquedo e o brinquedo na região Norte de Portugal, textos esses que foram 

publicados em 2000 sob a forma de artigos, em “Crianças de hoje e de ontem no quotidiano 

de Conímbriga” pelo Instituto Português de Museus/Museu Monográfico de Conímbriga. 

Nesse ano publicou mais uma obra, “A criança e o brinquedo em Conímbriga e na produção 

contemporânea de raiz tradicional”3. 

Na década de 60, afastado da pintura, Fernando Lanhas dedicou-se a outras áreas do 

seu interesse. Esta época pareceu dar o mote para o retorno às ciências e aos mapas que tanto 

lhe agradavam fazer. As ciências não eram, de todo, algo que desconhecia. Desde pequeno 

que existem registos das suas experiências e das suas questões cosmológicas e existenciais.

Em 1966 estudou a visão binocular e fez o traçado em que são indicados os seus limites, 

já em 1997 estudou o “Quadro da Antropogénese”. Nesse mesmo ano inventou o “Fotalto”, uma 

prótese que permitia tirar fotografias aéreas, a pequena altura, em locais de difícil acesso.

A cosmologia voltou a ser ponto central da sua produção em 1969. Apresentou a “Hipótese 

de Universo em Expansão Bilateral com Início numa Superfície Esférica Central” e iniciou o 

estudo da “Carta das Distâncias e das Rotas dos Planetas do Sistema Solar e de Algumas 

Estrelas”4 (na escala 1:E¹¹, tendo 50m de extensão) (Imagem 15, 16 e 17).

1 Realiza o Nº 1 com litografia de Júlio Resende, editado por Amândio Silva, Júlio Resende e Fernando Lanhas, 
publicado em Abril de 1954 e o Nº 2 com litografia de Gunnar S. Gundersen, editado por Amândio Silva e Fernando 
Lanhas, publicado em Janeiro de 1955
2 Portvcale Revista de Cultura Literária e Artística, Porto, Nº 2, Porto, Porto Editora Lda., Dezembro de 1966
3 LANHAS, Fernando, A criança e o brinquedo em Conímbriga e na produção contemporânea de raiz tradicional, 
Conímbriga, Editado pelo Instituto Português de Museus/Museu Monográfico de Conímbriga, 2000
4 RAMOS, Maria, “Catálogo”, In Fernando Lanhas, Porto, Edições ASA, Fundação de Serralves, 2001, p 202-203
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21| Quadro das grandezas físicas 
(Expositor)

18| Sala de Cosmografia (1970, Escola Secundária Garcia da Horta, Porto)

19| Cosmocópio (Casa do Arquitecto)

20| Expositor Diorâmico do Sistema Solar (Bi-
blioteca Museu Municipal de Paredes)
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Na continuidade do trabalho que já vinha a desenvolver na área do Conhecimento do 

Universo, em 1970, construiu a Sala de Cosmografia1 (Imagem 18) na, agora designada, Escola 

Secundária Garcia de Orta, no Porto. Foi a primeira em Portugal, e a NASA, reconhecendo a 

importância didática da Sala de Astronomia, convidou um aluno para representar a Escola no 

lançamento da nave Apollo 14, numa missão lunar. Fernando Lanhas deu seguimento a este 

tema, com a colaboração em cursos de iniciação à Astronomia, na mesma escola, e iniciou 

a construção do “Grupo Local de Galáxias”, à escala, modelo que já vinha ensaiando desde 

1965. Infelizmente a Sala desapareceu no período pós 25 de Abril de 1974. 

Concluiu em 1973, após dez anos, o estudo do “Quadro Geral do Universo”, e no ano 

seguinte, continuando no plano do Universo, inventou o “Cosmocópio”2, um livro onde estavam 

inseridos programas sobre acontecimentos universais (Imagem 19).

Entre 1980 e 1982 procedeu à construção do “Expositor Diorâmico do Sistema Solar”3, 

(Imagem 20) que naquela altura era o único na Península Ibérica. Este Expositor surgiu da ideia 

de tirar proveito da diferença de cotas de uma sala da Biblioteca-Museu Municipal de Paredes, 

que se encontrava a um nível mais baixo, e da coincidência dos trabalhos no Museu com a 

aproximação histórica das sondas Voyager aos planetas Júpiter e Saturno.

Em 1984 investigou o “Percurso do Meteoro de S. Miguel de Machede (Évora) – Serzedo 

(Vila Nova de Gaia) ”. Em 1986 finalizou o seu “Quadro das Grandezas Físicas”4 (Imagem 21), 

que levou quinze anos a concluir. Entre 1994 e 1997 fez mais três publicações na área da 

Ciência, a sinopse “O Mundo da Geologia“5, “O Universo”6 e “Câmbrico”7. Sendo que a última 

publicação nesta área foi “O Homem – Desígnio Humano”8.

Fernando Lanhas foi dando mostras da sua dispersão por diferentes áreas ao longo da sua 

vida. O seu interesse por Museus, esboçado na escolha do tema do seu projeto para o CODA, 

foi-se espelhando nas várias áreas a que se dedicou através da organização de exposições.

1 RAMOS, Maria, “Catálogo”, In Fernando Lanhas, Porto, Edições ASA, Fundação de Serralves, 2001, p 204
2 RAMOS, Maria, “Catálogo”, In Fernando Lanhas, Porto, Edições ASA, Fundação de Serralves, 2001, p 208-209
3 RAMOS, Maria, “Catálogo”, In Fernando Lanhas, Porto, Edições ASA, Fundação de Serralves, 2001, p 210
4 RAMOS, Maria, “Catálogo”, In Fernando Lanhas, Porto, Edições ASA, Fundação de Serralves, 2001, p 206-207
5 LANHAS, Fernando, O Mundo da Geologia, Porto, Editado pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, 
1994
6 LANHAS, Fernando, O Universo, Porto, Editado pela Fundação Ciência e Desenvolvimento (FCD) e Caixa Geral de 
Depósitos (CGD), 1996
7 LANHAS, Fernando, Câmbrico, Porto, Editado pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, FCD e CGD, 
Maio de 1997
8 LANHAS, Fernando, O Homem – Desígnio Humano, Porto, Editado pela Faculdade de Ciências da Universidade 
do Porto, FCD e CGD, 2000
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Em 1968 esse interesse foi aprofundado, quando recebeu uma bolsa da Fundação 

Calouste Gulbenkian para estudos de Museologia em Espanha. Em 1973 foi nomeado Diretor 

do Museu de Etnografia e História do Porto, ocupando este cargo durante vinte anos. Em 1977 

organizou uma exposição de título, “Brinquedos do Concelho de Vila Nova de Gaia”, com peças 

do próprio Museu. 

Entre 1980 e 1982 a museologia voltou a entrar em cena, e Fernando Lanhas projetou 

e organizou a montagem de coleções no Museu Municipal do Dr. Santos Rocha, na Figueira 

da Foz, e da Biblioteca-Museu Municipal de Paredes, em 1980, e do Museu Monográfico de 

Conímbriga e do Museu Militar do Porto, em 1982. 

Este interesse pelas Exposições iria-se refletir também na sua produção Arquitetónica. O 

início da sua carreira de Arquitecto está ligado a Fernando Távora1. Colegas na Escola de Belas 

Artes do Porto, participantes nas “Exposições Independentes”, membros da ODAM, o primeiro 

registo de um projeto de arquitetura assinado por Fernando Lanhas e Távora está datado de 

19462. É um Edifício de andares, na Rua do Vilar, no Porto. Depois seguiu-se uma creche para 

a Companhia da Fábrica de Fiação de Tomar, em 19473.

Em 1951 organizou uma Exposição de Arquitetura, em conjunto com os Arquitetos Viana 

de Lima, Arménio Losa e Cassiano Barbosa. Esta exposição foi impulsionada pela Organização 

dos Arquitetos Modernos (ODAM), da qual Fernando Lanhas fazia parte, e realizou-se no 

Porto, no Salão Nobre do Ateneu Comercial, e em Aveiro, no ano seguinte. ODAM, sigla para 

Organização dos Arquitetos Modernos, foi criada por Arquitetos do Porto entre 1947 e 1952, 

com o objectivo de defender e divulgar os ideais da Arquitetura Moderna. Esta organização 

permitiu o encontro de pessoas e ideias, ajudando a transmitir conhecimentos, criando as 

condições para a transformação da produção arquitetónica em Portugal. 

A década de 50 foi muito prolífica. Realizou cerca de uma dezena de projetos, desde 

moradias a edifícios multifamiliares, e mais uma colaboração com Fernando Távora, neste caso 

em 1954, no projeto para o Mercado da Feira. 1958 foi o ano em que iniciou o seu projeto para 

a “Casa do Espaço”, terminado em 1962.

1 BANDEIRINHA, José António, “Fernando Távora Modernidade Permanente: 1 – 1923-1959 ESBAP 1-CIAM-
INQUÉRITO. O LEGADO DA ESCOLA”, In Fernando Távora Modernidade Permanente, Porto, Edição Associação 
Casa da Arquitetura, 2012, p 13 
2 Exposição “Nós”  (sobre o projeto-de-arquitetura de Fernando Távora) inserida no âmbito da iniciativa “Figura 
Eminente da U. Porto - 2013: Fernando Távora”, Galeria da FAUP, 12 de Dezembro de 2013 a 31 de Janeiro 2014
3 Idem
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Nos anos 60 o volume de obras continuou a aumentar, sendo a sua maioria da primeira 

metade da década. Em 1966 projetou o Pavilhão Municipal do Concelho de Matosinhos para a 

1ª Feira de Amostras (destruído por um grande temporal em 1969).

Em 1973 foi convidado a participar no Plano de Ordenamento Paisagístico da área 

metropolitana do Porto. E no ano de 1978 organizou o processo de classificação de sete imóveis 

do início do século, na Avenida da Boavista, entre os Nº 2458 e 2672, sob a alçada da Câmara 

Municipal do Porto.

Já em 1985 projetou o Museu de Mineralogia da Faculdade de Ciências da Universidade 

do Porto e o Centro de Arte e Cultura Popular de S. Pedro de Bairro, em Vila Nova de Famalicão. 

Estes foram dos poucos exemplos da sua Arquitetura nos anos 80. E na década seguinte 

surgiu apenas uma obra. À medida que Fernando Lanhas obtinha o merecido reconhecimento, 

foi pondo de lado as suas atividades e dedicando-se, maioritariamente, aos seus estudos, 

documentação e publicações.

De 1986 em diante Fernando Lanhas foi homenageado por várias entidades. Começou 

por ser homenageado na “V Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira”. Um ano 

depois a Secretaria de Estado da Cultura promoveu uma apresentação da sua obra de Artes 

Plásticas, Arquitetura, Museologia, Arqueologia e Investigação, com lugar em Lisboa e no Porto. 

Em 1988, foi a vez de António de Macedo apresentar uma longa-metragem sobre a sua vida e 

obra, à qual se seguiu a publicação do livro “Fernando Lanhas – Os Sete Rostos”1, de Fernando 

Guedes. 

Um ano depois, 1989, recebeu a Medalha de Mérito de Ouro da Câmara Municipal do 

Porto e, passado mais um ano, o Grau de Comendador da Ordem Militar de Sant’lago da 

Espada. Dois anos depois o Banco Borges & Irmão consagrou a obra de Fernando Lanhas 

no seu Relatório de Exercício Anual, e a Galeria Quadrado Azul publicou “Fernando Lanhas: 

Pintura - Desenho”2. 

Em 1993, teve lugar a homenagem da Associação dos Arquitetos Portugueses da Região 

Norte, no Dia Mundial da Arquitetura, com uma apresentação de José Viale Moutinho.

No ano seguinte, a Galeria Quadrado Azul publicou mais um livro, “Lanhas”3, de Fernando 

Guedes, Bernardo Pinto de Almeida e João Lima Pinharanda. E Fernando Guedes enunciou 

1 GUEDES, Fernando, Fernando Lanhas – Os Sete rostos, Lisboa, Casa da Moeda, 1988
2 CHAVES, Joaquim Matos, Fernando Lanhas: Pintura – Desenho, Porto, Galeria Quadrado Azul, 1992
3 ALMEIDA, Bernardo Pinto de, GUEDES, Fernando e PINHARANDA, João Lima, Lanhas, Porto, Galeria Quadrado 
Azul, 1994
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a comunicação “Fernando Lanhas e o Cinquentenário de Arte Abstrata em Portugal”1, na 

Academia Nacional de Belas Artes, que foi publicado a posteriori. Foi nesse ano que se 

retomaram as homenagens, recebendo o «Grande Prémio Amadeo de Souza-Cardoso». Foi, 

também, homenageado em sessão pública, pelos Estudos Humanísticos da Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto em conjunto com o Governo Civil do Porto, a Câmara Municipal 

do Porto e a Fundação Engº António de Almeida, com uma conferência, mais uma vez, de 

Fernando Guedes.

 Em 1998  publicou mais uma obra, “Trilobites – Quadro Sinóptico”2, e foi agraciado 

com mais um prémio, o Prémio “Seiva”, que era atribuído pela Companhia de Teatro Seiva 

Trupe a personalidades distinguidas na área das Artes, Letras e Ciências, na cidade do 

Porto. Um ano depois foi eleito Académico Honorário da Academia Nacional de Belas Artes.

No ano seguinte realizou-se mais uma grande exposição retrospectiva abrangendo as 

múltiplas vertentes da sua obra, no Lugar do Desenho, a Fundação Júlio Resende, e no Museu 

de Arte Contemporânea de Serralves, Porto. Em 2002 recebeu o “Prémio Consagração de Artes 

Plásticas” – CELPA da Associação da Indústria Papeleira, com a colaboração da Fundação 

Arpad Szenes e Vieira da Silva.

Em 2005, a Escola Superior de Belas Artes celebrava o seu 225º aniversário e Fernando 

Lanhas comemorava 82 anos. Devido à conjuntura, a Faculdade de Belas Artes da Universidade 

do Porto (FBAUP) propôs homenagear o antigo aluno e conferiu-lhe o título de Doutor Honoris 

Causa pela Universidade do Porto. A proposta foi aprovada em reunião do Plenário do Senado 

de 12 de Outubro e a cerimónia realizou-se no dia 29 de Novembro.

Morreu na sua casa no Porto, a 4 de Fevereiro de 2012.

A diversificação de Fernando Lanhas, no fundo, era só aparente. Toda a sua obra, 

independentemente do campo em que se inseria, não era mais do que um caminho para uma 

das suas inquietações, da sua procura do conhecimento do Universo, do Homem, da Vida e da 

Arte. Ao longo deste capítulo vimos o seu percurso e os seus feitos, de entre os quais podemos 

destacar o seu contributo para a introdução da Arte Abstrata em Portugal e o seu papel como 

impulsionador das “Exposições Independentes”, que permitiram apresentar e difundir esta 

nova corrente. As suas descobertas arqueológicas e as suas invenções e estudos na área das 

Ciências que incidiram sobre a Evolução do Homem e da Terra. A sua dedicação à Museologia

1 GUEDES, Fernando, Fernando Lanhas e o Cinquentenário de Arte Abstrata em Portugal, Lisboa, Academia Nacional 
de Belas-Artes, 1994
2 LANHAS, Fernando, Trilobites – Quadro Sinóptico, em colaboração com a Faculdade de Ciências da Universidade 
do Porto, Fundação Ciência e Desenvolvimento e Ed. Ribeirinho Soares, Porto, Maio de 1988
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permitiu catalogar um vasto acervo e criar novos espaços museológicos, quando a sua faceta 

de Arquitecto se cruzou com esta vocação. 

No quadro geral, a sua obra de Pintura sobrepôs-se nitidamente à sua Arquitetura, e a sua 

faceta de Arquitecto acabou por passar despercebida. No entanto, Fernando Lanhas foi autor 

de um rol significativo de obras. É nelas visível a influência do seu percurso, as organizações 

a que pertenceu e as correntes em que se inscreveu na materialização das suas obras. Como 

Arquitecto deu grande importância ao Desenho e preferiu formas simples e funcionais, um 

discurso que se insere no Movimento Moderno, também visível nos seus contemporâneos. A 

sua arquitetura é límpida e educada.

No fundo, Fernando Lanhas, o Arquitecto, é uma extensão de Fernando Lanhas, o Homem, 

o Artista, o Museólogo, o Etnólogo, o Cosmólogo, dispersando ele próprio a sua vida por toda 

essa miríade de personas. Talvez isso tenha impedido a sua afirmação como Arquitecto de 

relevo.
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Apesar da sua vertente arquitetónica ter ficado longe dos olhos do público, Fernando 

Lanhas projetou e construiu múltiplas obras, desde o final da década de 40 até meados da 

década de 70. Trabalhou maioritariamente em programas de habitação, tendo também tido 

oportunidade de trabalhar em museus, assim como no projeto e reabilitação de salas de 

exposição, nas quais, quase sempre, tratava igualmente da montagem das coleções. Este 

interesse pela museologia refletiu-se em vários pontos da sua vida, quer na Arquitetura, quer 

nas outras áreas a que se dedicou.

As suas obras habitacionais dividiram-se em três tipos: moradia isolada, moradia em 

banda/geminada e habitação multifamiliar. 

Na sua Arquitetura, o projeto sofria sempre uma grande influência do lugar, do cliente, das 

intenções e da função, do programa. Isto é, a influência da circunstância.

Isso é facilmente identificável nas suas moradias individuais e nas moradias isoladas. As 

moradias isoladas eram, na sua maioria, habitações de áreas muito superiores às da moradia 

em banda/geminada. Bastante mais complexas, quer a nível de organização espacial, quer 

a nível de pormenorização, do que os prédios de rendimento. Habitualmente eram moradias 

unifamiliares, como era próprio da altura. E onde o estilo de vida da família se refletia no projeto, 

já que, como no Movimento Moderno, a função assume-se como ponto fulcral para Fernando 

Lanhas. Para ele havia toda uma hierarquia programática que devia ser respeitada, mesmo que 

adaptada às necessidades dos diferentes clientes. Os seus projetos não só tinham o seu cunho 

mas eram, também, algo muito específico para cada cliente. As suas obras seguiam a lógica de 

que o programa determina a solução e cada programa era criado com base, não só nos seus 

pressupostos, mas também na ideologia e no modo de vida de cada cliente. Assim cada projeto 

era o resultado do equilíbrio entre o arquitecto e o cliente. 

A moradia em banda/geminada surgiu também noutra vertente, apesar de em menor 

número, que não a de prédio de rendimento ou de andar de moradia. Temos moradias 

unifamiliares, na sua maioria em zonas com lotes estreitos e compridos, correntes no Porto. 

Talvez por causa do fim a que se destinavam, ou da falta de recursos, comparativamente a

A ARQUITETURA

35



outras obras, as suas moradias em banda/geminadas que se destinavam a servir de fonte 

de rendimentos eram expressivamente mais «pobres» que as restantes. Eram uma espécie 

de habitação tipo, em que Fernando Lanhas tinha em conta o funcionamento de uma família 

«normal». Podendo até repetir modelos, como já foi dito. Podemos contextualizar esta repetição, 

ou “produção em série” – na linha de pensamento de produção industrial - se pensarmos na 

época em que estas obras são produzidas e nos temas do Movimento Moderno.

Na habitação multifamiliar temos projetos muito distintos. Uns mais interessantes e mais 

representativos da Arquitetura de Fernando Lanhas que outros, mas não deixa de ser um capítulo 

interessante da sua obra. Inscrevem-se na época, são blocos habitacionais de desenho limpo 

e ritmado, com linhas horizontais e verticais enfatizadas e em que os materiais e a estrutura se 

assumem como elementos compositivos.

Ao analisarmos a obra podemos perceber que os seus clientes começaram por ser 

amigos ou conhecidos, e que se foi construindo uma rede entre os seus conhecimentos. A 

grande parte desses clientes eram pessoas que quase nunca lhe pediam apenas uma obra. 

Aconteceu repetidamente não só projetar a casa de uma família, mas também depois, para 

esta, outras habitações, os então chamados prédios de rendimento.

Na ausência de um sistema de reformas que resguardasse as pessoas na velhice havia 

a necessidade de criar forma de assegurar um rendimento constante após o término da 

vida laboral. Com esse propósito mandavam construir habitações geminadas, em banda ou 

pequenos prédios com duas, três habitações individuais, para, mais tarde, auferir rendimentos. 

Estas habitações eram, por norma, modestas e de reduzida área, chegando até a haver 

repetição de modelos, porque por vezes a mesma família era dona de vários lotes no mesmo 

local. No entanto, a preocupação com o desenho, o programa e a construção eram os mesmos 

que dedicava aos seus outros projetos.

 Outro ponto extremamente interessante ao estudar a Arquitetura de Fernando Lanhas são 

os paralelos que se podem traçar entre a sua obra plástica e a sua obra arquitetónica.

Ao comparar os dois tipos de obras podemos perceber, rapidamente, semelhanças entre 

as interpretações da pintura e a própria imagética da mesma e a dos projetos. Há uma relação 

clara, nas duas áreas, entre a aparente simplicidade dos processos e dos resultados visuais.

Há nítidas ligações relativamente ao processo criativo, à metodologia. A malha que 

Fernando Lanhas usa para criar os seus quadros, que designa de “Traçado Regulador”, 

pode, de certo modo, ser comparada ao ritmo de um projeto, à malha criada pelo arquitecto 

para compor a sua obra. A geometria é um paralelo imediato. A geometrização utilizada nas 
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obras plásticas reflete-se na composição das plantas. Um exemplo é o recurso às escadas 

em caracol, uma constante na sua obra, representadas em planta como círculo, elemento tão 

presente e marcante da sua pintura. 

O uso das texturas e a importância da matéria, proporção, espaço, dimensões, 

composição e efeitos mencionados nas interpretações da sua obra a óleo, são visíveis nos seus 

projetos a vários níveis, como o uso de diferentes materiais para demarcar momentos distintos 

ou transições.

Também é perceptível o uso de um conjunto relativamente restrito de elementos, tanto na 

Pintura como na Arquitetura. Em relação à pintura, chegaram mesmo a dizer que ele usava um 

restrito sistema vocabular, que funcionava numa base de variações1. Sendo isso transponível 

para a sua obra arquitetónica, onde os elementos que a compõem são sempre os mesmos, 

para diferentes projetos e diferentes soluções. Podemos comparar este modo de compor ao 

que Souto Moura diz sobre desenhar “sempre a “mesma” casa”2.

Como a Arquitetura de Fernando Lanhas está, praticamente, não estudada, foi necessário 

escolher Casos de Estudo que fossem representativos, não, em específico, de cada tipo de 

obra que ele projetou, mas da sua Arquitetura na generalidade. Escolheram-se quatro Casos 

de Estudo, uma habitação multifamiliar, uma moradia em banda/geminada, uma moradia 

isolada e a reconversão do Museu Militar. Os três primeiros casos são uma amostragem da sua 

obra construída. E por fim, a reconversão do Museu Militar, porque os museus e a museologia 

foram uma área de interesse ao longo de toda a sua vida. E este projeto alia esse interesse à 

Arquitetura, apresentando mais uma ligação entre as suas diferentes facetas.

1 PINHARANDA, João, “Lanhas: intuição e Geometria”, In Colóquio Artes, Nº 71, Lisboa, Dezembro de 1986
2 “… E tal como Mies, Eduardo Souto Moura diz-nos que desenha sempre a “mesma” casa,…” LOPES, Carlos Nuno 
Lacerda “Um mundo em si - Editorial” In Frente & Verso | Casa Maia | Eduardo Souto Moura, Nº 7, Porto, Edição 
CIAMH FAUP, 2014
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O Edifício Bastos Xavier destina-se a habitação multifamiliar. O projeto foi encomendado 

por João de Bastos Xavier, tendo sido o processo aberto na Câmara Municipal do Porto a 8 de 

Outubro de 19561, para um lote situado na Avenida Sidónio Pais, no Porto, e que fazia gaveto 

com a Rua Tenente Valadim. A construção foi terminada a 5 de Fevereiro de 1959.

A sua inserção na envolvente era cuidada, e já existia o edifício ao lado com cércea 

semelhante (Imagem 22). Segue um alinhamento urbano ligeiramente afastado da rua, como 

os edifícios adjacentes, deixando um pequeno jardim entre o limite do lote e a continuação, 

assegurando assim não só maior privacidade do piso inferior mas também aproximando a 

imagem geral à ideia de “Moradia” isolada. Esta aproximação era exacerbada pelo próprio 

conceito da avenida, pelo seu desenho e o dos edifícios contíguos. Os passeios de grandes 

dimensões com faixas verdes, a própria arborização e até o calibre das vias, em contraste com 

os edifícios, que se impunham mais horizontalmente como “moradias” do que na vertical como 

prédios, contribuem para esta alusão imagética. Esta ideia de “Moradia” isolada foi intensificada 

por vários aspectos. Para além da implantação, a guarda exterior, numa mímica de limite de 

“Moradia”, delimita o espaço público fortalecendo a ideia do jardim, em contraste com o espaço 

público de um prédio, normalmente sem separação física ao limite do passeio. Este demarcar 

do espaço público pode ser associada às ideias da Cidade-Jardim, onde a criação de um 

espaço de categoria intermédia entre público e privado da habitação, gerando um espaço 

semipúblico para estimular as relações de vizinhança que se foram perdendo ao longo dos 

anos com o crescimento das cidades, tinha sido tema relevante.

Também era importante que as vias ganhassem um calibre diferente, um desenho mais 

cuidado e integrado com o Verde (faixas verdes nos passeios ou separadores e arborização) para 

que o resultado fosse uma cidade mesclada com o campo, ampla, funcional e hierarquizada.

Nessa linha de pensamento a necessidade de criar edifícios de habitação multifamiliar 

surge aliada à ideia de contrariar a imagem de “prédio” no sentido de elemento vertical. A 

solução passava por este tipo de projeto que se aproximava à ideia de “Moradia” isolada,  

1 Arquivo da Câmara Municipal do Porto, Licença de Obra 288/57
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respondendo simultaneamente às necessidades da habitação multifamiliar. No fundo, este 

projeto apresenta a singularidade do prédio suburbano na fantasia da Cidade-Jardim. Estas 

características são visíveis na Imagem 23. Nessa mesma imagem também é possível visualizar 

que atualmente o edifício se encontra adulterado, já que retiraram elementos da cobertura, 

nomeadamente o volume que marcava a centralidade da circulação e o prolongamento dos 

planos laterais.

A avenida tinha um perfil grande, passeios de dimensões amplas com faixas verdes,pelo 

que o seu desenho e proporções aguentava, perfeitamente, um projeto daquela escala. Tal 

como os que surgiram posteriormente. As suas confrontações geriam os acessos principais e 

os acessos secundários. O alçado principal, logo, o acesso principal, faz frente com a Avenida 

Sidónio Pais, sendo a entrada de serviço e o acesso automóvel efetuados pela Rua Tenente 

Valadim. Ou seja, apesar de ser um “Bloco Moderno”, o programa das “traseiras” é ainda o de 

serviço, tal como na cidade convencional.

Essa separação de acessos era muito importante na Arquitetura de Fernando Lanhas, 

estando presente em muitos dos seus projetos. Fazia parte da sua maneira de pensar a 

organização espacial e os usos. Esta preocupação com a divisão pode atribuir-se à época. No 

fundo era um reflexo do modo como as pessoas viviam e experienciavam a própria habitação, 

uma maneira de pensar a Arquitetura. Na sua maioria essa separação de acessos estava 

interligada com a divisão de tarefas e afazeres e com as pessoas afetas às mesmas, e ao 

próprio funcionamento do lar. Como por exemplo a entrada e saída das criadas, a saída de lixo 

sem passar pelo acesso principal da habitação, as entregas de mercearia que eram feitas pelos 

marçanos, todas estas situações eram resolvidas pelo acesso secundário, permitindo que estas 

questões domésticas não afetassem o quotidiano dos habitantes ou dos seus convidados. 

É um edifício que apesar de consistir num volume relativamente simples, ganha 

complexidade através do jogo criado pela sua composição e o tratamento dos alçados. A relação 

entre as aberturas e o jogo de volumetrias criado pelas varandas e pela demarcação da entrada 

e da coluna central de circulação, compõe uma solução equilibrada (Imagem 24). O recurso a 

estes elementos, para além de dinamizarem a composição ajudam a consolidar a imagem de 

“Moradia” isolada, ao permitirem apreender o edifício por partes. Isto é, as demarcações e a 

diferenciação de elementos “seccionam” o edifício permitindo, ao invés da percepção de bloco, 

uma leitura de partes dentro de um todo.
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A nível de organização da planta o edifício é composto por uma circulação principal 

central e por duas habitações por piso, em espelho. A planta do piso térreo assume-se como 

excepção devido à inclusão da entrada. O assumir do piso térreo como excepção em relação 

aos dois pisos superiores não é traduzido somente em planta. Repete-se no alçado principal. 

Não só pela introdução da entrada mas pela diferenciação das guardas usadas nas varandas. 

Para intensificar essa diferenciação e a centralidade da circulação, Fernando Lanhas alterou o 

elemento que faz a separação entre as duas habitações superiores, dando-lhe mais espessura e 

criando, assim, uma maior demarcação. Ao mesmo tempo, acrescentou um plano na cobertura 

que seguia o alinhamento da entrada e acentuou a centralidade das comunicações verticais 

(Imagem 25).

A utilização de peças que se soltam, as varandas, em todo o volume, cria uma dinâmica 

não só a nível volumétrico mas também a nível de alçados. As varandas laterais dão um 

certo equilíbrio ao volume e as varandas do alçado frontal assumem-se como elementos de 

composição, em conjunto com a demarcação do corpo central de circulação. Essa composição 

dá uma dinâmica de leitura ao alçado sem quebrar a ideia de corpo horizontal. O uso das 

varandas laterais como elemento de composição e harmonia do volume está referido na 

memória descritiva, submetida pelo arquitecto a 9 de Dezembro de 1958 para alterações ao 

projeto, em que escreve: “…, entendeu-se a criação de umas varandas laterais em benefício do 

volume da construção…”.

Há um outro pormenor que faz toda a diferença na composição do alçado e do próprio 

volume. Os planos dos alçados laterais são bastante mais espessos e prolongam-se para fora 

do volume, assumindo-se como elementos de composição, na linha do que o arquitecto faz 

com as chaminés em outros projetos, e acentuando a simetria do volume (Imagem 25). 

Os alçados laterais, pelas suas dimensões e tratamento, tiveram uma imagem 

marcadamente vertical, em contraposição aos restantes alçados. As projeções das varandas 

do alçado principal e das varandas abertas do alçado traseiro, tal como as respectivas palas, 

assumem-se então como volumes compositivos (Imagem 26 e 27), conferindo uma maior 

estabilidade aos mesmos. Com a introdução desses volumes e da escada de serviço no alçado 

traseiro, apesar de estarem em planos muito diferentes, cria-se um equilíbrio visual. E, mais uma 

vez, o piso da cave assume-se como excepção com uma fila de janelas e mais duas aberturas 

com uma métrica diferente das aberturas dos pisos superiores. 

Outro ponto importante para essa composição foi a alteração das guardas no decorrer 

EDIFÍCIO BASTOS XAVIER

45



29| Alçado Traseiro

A ARQUITETURA DE FERNANDO LANHAS

28| Planta da Garagem

27| Alçado Poente

46



EDIFÍCIO BASTOS XAVIER

do projeto. Inicialmente as guardas projetadas eram barras verticais rematadas por uma peça de 

madeira, posteriormente substituídas por uma grelha de ferro (Imagem 26 e 27). Este pormenor 

fez diferença, as barras podiam ajudar a impor a verticalidade do alçado que Fernando Lanhas 

pretendeu contrariar, conferindo, com esta alteração, uma complexidade diferente ao alçado. 

A intencionalidade do desenho é atestada na memória descritiva de 1958 em que depois de 

falar da criação das varandas laterais em benefício do volume da construção, acrescenta: “… e 

ainda pequenas modificações relativas ao desenho das grades”.

A planta da garagem apresenta-se como um espaço aberto em que apenas estão definidos 

os arrumos e uma instalação sanitária de serviço. O acesso automóvel é realizado pela lateral 

(noroeste) e o acesso pedonal pelo alçado traseiro, secundário. Na planta é ainda possível 

perceber que não existe maneira de aceder diretamente aos apartamentos a partir da garagem, 

só pelas escadas de serviço ou contornando o edifício até à entrada principal. O desenho 

deste piso destaca-se da regularidade dos restantes não só em planta, pelo seu programa 

distinto, mas também em alçado. Devido ao declive do terreno este piso não é visível no alçado 

principal. Nos restantes, apesar da sua simetria em relação ao eixo central (tal como os pisos 

superiores) desliga-se da repetição compositiva e surge como um elemento que apesar de 

fazer parte do bloco se destaca, como se fosse uma espécie de “base” para uma composição 

regular. Esta leitura permite enfatizar a horizontalidade do edifício. (Imagem 28)

O alçado traseiro é equilibrado (Imagem 29). O piso de cave, neste caso a garagem, 

assume-se então como excepção. Mais uma vez as varandas laterais surgem como planos 

que ajudam a prolongar o edifício e evitam que os panos laterais sejam terminais, e a escada 

em caracol aparece como peça central, ajudando a marcar, novamente, a centralidade das 

circulações. E dando uma dinâmica e uma fluidez ao alçado, como acontece com os alçados 

laterais.

A escada em caracol, que se assume como um círculo em planta, tão característica da 

Arquitetura e da Pintura de Fernando Lanhas, faz a marcação da entrada de serviço. Esta escada 

é fundamental para a lógica de funcionalidade, dando às cozinhas e às zonas de serviço uma 

saída distinta para o exterior, como acontece, como veremos, em outras obras.

É mais um elemento transversal da sua Arquitetura. Tal, como o cuidado com as circulações 

e transições, e também a criação de percursos e a diferenciação dos mesmos, quando são 

para serviço ou para automóvel.

47



30| Piso Térreo

31| Pisos Superiores

A ARQUITETURA DE FERNANDO LANHAS

48



A planta tem uma estrutura e um desenho complexo apesar da aparente simplicidade. 

Pode-se estabelecer outros paralelos entre o desenho da planta e a pintura e desenhos de 

Fernando Lanhas. Nomeadamente, a sua geometrização e a expressividade dos cheios e 

vazios, comparável ao seu “Traçado Regulador” e à imagética dos seus estudos e desenhos e 

óleos.

No piso térreo temos duas habitações e o acesso principal. Já nos pisos superiores a 

planta repete-se mas o espaço ocupado pela entrada passa a ser ocupado com um aumento 

da sala, assumindo uma ligeira separação entre a zona de estar e a zona de jantar. As escadas 

principais são envidraçadas, abrindo-se para o alçado traseiro e a escada de serviço. Esta 

solução permite a entrada de luz não só na entrada principal, - criando um eixo central 

permeável, jogando com a entrada com as portas de vidro e a parede envidraçada -, mas 

também nos pisos superiores, melhorando a qualidade do acesso às habitações e reiterando a 

preocupação de Fernando Lanhas da importância da iluminação nas suas obras.

O desenho da planta com toda a sua simetria e aparente simplicidade esconde uma 

organização complexa. As áreas principais da habitação, pública e privada, ou seja, salas 

e quartos, estão orientadas para o alçado principal e alçados laterais (sudoeste e sudeste e 

noroeste, respectivamente). Já a área de serviço, composta por cozinha, despensa, quarto da 

criada e lavabos, abre para o lado das traseiras (nordeste), consequentemente, para a entrada 

de serviço (Imagem 30 e 31).

As circulações e acessos estão concentradas no eixo central do edifício. Perpendicular 

a esse eixo temos outro, de circulação interior, que compõe três momentos distintos de acesso 

e distribuição. Ao entrar na habitação chegamos a um espaço amplo, de relação direta com 

a entrada e que cumpre a função de átrio, apoiado por um armário que serve de vestíbulo, 

numa versão muito mais simplificada. Esse espaço faz a transição para a sala. Mesmo com 

as diferenças de área entre a sala do piso térreo, mais diminuta, e as dos pisos superiores, 

existem dois acessos, um que se relaciona diretamente com o hall de entrada e outro que faz 

a ligação entre a sala e a circulação. Essa segunda entrada na sala cria um segundo espaço 

que funciona como zona de transição que interliga a sala com a cozinha e demais áreas de 

serviço, novamente com espaços de arrumação. Ambos os acessos evitam a relação direta da 

sala, zona nobre, com a zona de serviço, mas enquanto o primeiro se relaciona com a entrada 

e o acesso principal, o segundo, mesmo não abrindo diretamente para a zona de serviço, cria 

um espaço de transição, um acesso secundário.

A circulação para as zonas privadas, quartos, é feita por um outro espaço de distribuição 

que se separa destas duas áreas mais públicas por uma porta. Os quartos distribuem-se em
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em L sendo a instalação sanitária um elemento central que serve os três quartos. Voltamos a ter 

os espaços para arrumos como um elemento compositor, estando os armários embutidos nas 

paredes, fazendo parte do próprio desenho da planta. Esta solução pode ser interpretada como 

um modelo moderno dos “redents“.

As varandas assumem-se como um elemento essencial. Todas as áreas, à excepção 

das instalações sanitárias e do quarto da criada, têm acesso a estes espaços. Pode-se ler um 

paralelo sobre este criar de relações com a envolvente e a ideia de “Moradia” isolada, com 

várias frentes que se relacionam diretamente com o exterior. As varandas do alçado principal 

e dos alçados laterais correspondem às zonas nobres da habitação – sala e quartos – e a 

varanda do alçado traseiro assume-se como uma galeria de acesso que faz a distribuição 

da garagem aos apartamentos e os acessos de serviço, como o da cozinha. Este espaço era 

considerado por Fernando Lanhas como uma extensão da zona de serviços (designadas por 

varandas de serviço na apartamentos e os acessos de serviço, como o da cozinha. Este espaço 

era considerado por Fernando Lanhas como uma extensão da zona de serviços (designadas 

por varandas de serviço na memória descritiva - página três da Licença de Obra 288/57 da 

Câmara Municipal do Porto) conferindo-lhe uma ideia de acesso secundário e sendo até o 

local para o tanque. Deixa de ser um espaço que completa e melhora uma área para ser uma 

continuação da própria área. (Imagem 32)

O cuidado com a composição, com os elementos utilizados, a pormenorização, os 

acabamentos, a intenção por detrás de cada peça e o movimento criado pela mesma, as 

excepções, criaram um edifício que continua atual.
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CASA LANHAS

A Casa Lanhas foi projetada por Fernando Lanhas para a si e para a sua família. É uma 

moradia em banda, localizada na Avenida Antunes Guimarães, Porto. O projeto deu entrada na 

Câmara Municipal a 16 de Janeiro de 19591  e a obra foi finalizada em Agosto de 1960.

O lote em que se insere esta moradia tem uma forma determinante, com uma frente 

relativamente estreita em relação à profundidade. Em comparação com os lotes adjacentes 

(12m), a largura é quase metade (6,5m) (Imagem 33).A inserção do projeto adequa-se à sua 

envolvente, tanto a mais próxima, seguindo o alinhamento dos edifícios adjacentes, como a 

mais afastada, ao nível da rua, adaptando-se quer na implantação quer na volumetria, ao tipo 

de obras que foram desenvolvidas ao longo do tempo, na sua maioria moradias em banda/

geminadas ou moradias isoladas. 

Como o lote é estreito e a casa tem três pisos, a volumetria do edifício assemelha-se a um 

paralelepípedo. Não foi realizada uma garagem, per se, sendo essa necessidade substituída 

por um recorte no piso térreo que faz a ligação entre a frente e as traseiras do lote. É um elemento 

que confere uma riqueza compositiva e volumétrica. Esta solução é designada “Car-port”. 

Habitualmente era uma estrutura coberta, apenas com uma ou duas paredes para proteger os 

carros. Apareceu no início do século XX e o termo ficou ligado a Frank Lloyd Wright pela sua 

introdução da solução nos projetos denominados genericamente de “Usonian Houses”, mais 

especificamente na Jacobs House em 1936. No edifício de Fernando Lanhas a imagem do Car-

port é definida através de pequenos elementos. A leitura de limites, do tecto e do volume da 

entrada e escadas, em conjunto com o subtil recuo da parede entre o estacionamento e a porta 

de entrada permitem percepcionar o vazio de uma maneira diferente. Também o tratamento 

do pavimento, que demarca o percurso pedonal – com a ajuda do verde - e diferencia a faixa 

automóvel para que houvesse uma leitura contínua das delimitações do estacionamento, ajuda 

a compor o Car-port.

A casa encontra-se ligeiramente afastada da avenida mas compõe frente de rua, com a 

entrada pedonal e a destinada ao automóvel. Há um equilíbrio entre os afastamentos originados 

com o posicionamento do edifício no lote. A distância criada até à via permite controlar as 
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aberturas, ao invés de estarem diretamente relacionadas com a rua, o espaço gera uma espécie 

de amortecedor, dá privacidade.

Por ser uma moradia em banda é composta por apenas dois alçados (Imagem 34). O 

alçado principal apesar de um pouco afastado da rua, relaciona-se com a mesma através das 

aberturas, entrada, varandas e acesso automóvel.

O jogo compositivo da fachada também é muito interessante. As aberturas são de 

dimensões superiores às varandas criando um jogo visual. Esse corte das varandas antes do 

final do vão ajuda a dar uma leveza ao alçado. E resolve de antemão outro problema já que, 

como é uma moradia em banda, se ambos optassem por varandas a todo o comprimento 

ficariam, praticamente, lado a lado. Acabando com a privacidade. No entanto, esta solução 

surge de um constrangimento. Nas plantas é possível verificar a existência de um tracejado a 

60º que sai dos extremos da fachada. Era uma imposição legal da época para evitar excessiva 

proximidade às varandas vizinhas. Fernando Lanhas, aqui, cumpre e interpreta a lei. Em vez de 

fazer uma varanda a 60º ou alterar os vãos para se adaptarem à dimensão máxima da varanda 

imposta pela legislação, o arquitecto melhora a solução desligando as janelas da varanda.

O alçado posterior assume-se diferente, mais fluido e dinâmico, pelos elementos que o 

compõe. A escada de caracol, já mencionada no caso de estudo anterior, que é uma peça 

presente em quase todas as obras de Fernando Lanhas. A pala e a variedade de vãos, 

resultantes da diversidade do programa, ajudam a essa diferenciação do alçado posterior em 

relação ao alçado principal, que repete os mesmos vãos nos pisos superiores e só apresenta 

como diferente o momento de acesso, isto é, a entrada do edifício e a passagem automóvel.

Na planta do piso térreo podemos verificar as semelhanças entre a pintura e a arquitetura 

de Fernando Lanhas. Mais uma vez temos os cheios e vazios, a geometria do desenho, e até o 

círculo a pontuar a composição (escada de serviço), como em muitos dos seus óleos.

A planta apresenta uma composição muito simples mas que resulta numa grande 

complexidade espacial (Imagem 35). A retirada de volume no piso térreo para a passagem 

automóvel resulta numa redução do espaço para metade, o que é bastante tendo em 

consideração a largura do lote. Desse modo o piso térreo apenas tem capacidade para 

conter a escada que faz a comunicação vertical, o acesso principal e o acesso de serviço. 

Todavia, apesar da escassez de espaço o resultado é extremamente complexo. Nesta obra 

Fernando Lanhas usa uma das suas soluções recorrentes, que se traduz no recurso a diferentes 

materiais para marcar momentos distintos ou uma excepção. Aqui temos essa diferenciação na 

afirmação de uma parede estrutural em pedra, que se destaca dos restantes planos brancos
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tanto no exterior como no interior. Assim ajuda à leitura e composição do “Car-port” conferindo, 

simultaneamente, um ambiente distinto à entrada.

O espaço deste piso é ocupado por dois programas diferentes, o “Car-port” e a entrada 

e acessos. A área destinada ao segundo programa é muito diminuta, mas mesmo assim o 

arquitecto conseguiu criar, com a introdução das escadas enclausurada entre paredes, três 

momentos distintos.

Apesar de, aparentemente, entrarmos num corredor, o volume da escada gera um primeiro 

momento de entrada, um hall. Ao continuarmos, passamos pelas escadas que se assumem 

como fio condutor entre os diferentes andares e, mais uma vez, como elemento de composição. 

No final do percurso de entrada temos um vestiário e a entrada de serviço, que é diferenciada 

do acesso principal não só pelas suas dimensões mais parcas, mas também pelo rebaixamento 

do tecto. Assumindo-se, deste modo, como um momento secundário no espaço.

Todos esses pormenores permitem dar uma complexidade a um espaço que se assume, 

a priori, como muito pequeno e difícil de compor. Entramos no enfiamento de um corredor; ao 

olhar ao redor apercebemo-nos que é um hall de entrada; ao avançar temos o hall de distribuição 

que se apresenta na forma de escadas; e, por fim, o acesso de serviço e o vestiário que devido 

à espécie de saia que rebaixa o tecto, se apresenta quase como um espaço separado.

As escadas apresentam-se, como sempre nas obras de Fernando Lanhas, na forma de 

um elemento compositivo e estruturante. Estão enclausuradas entre três paredes, sendo que a 

do fundo apresenta aquela quebra ligeira que remete para o arco abatido, e que é mais um dos 

elementos usuais na obra deste arquitecto. As paredes estão forradas a madeira – mais uma 

referência ao uso de diferentes materiais para marcar diferentes elementos ou momentos – e a 

ligeira inclinação da parede repete-se no patamar das escadas nos pisos superiores.

O restante programa desenvolve-se nos pisos 1 e 2, o térreo serve somente de entrada e 

distribuição. As escadas dão acesso a um hall de distribuição, um patamar. Estes espaços de 

transição são quase sempre muito amplos, mesmo quando as dimensões do edifício sugerem 

diferente. Como é o caso desta casa que se apresenta num lote estreito, em que seria fácil 

pressupor que os espaços de circulação ou transição seriam reduzidos a um mínimo essencial. 

Mas esta solução permite ter uma área bastante mais alargada.

A quebra da planta em três momentos no piso térreo repete-se nos pisos superiores 

através da composição espacial. Assim, temos a circulação, arrumos e instalações sanitárias 

localizados na faixa central; na parte aberta para o alçado posterior temos a entrada, sala de 
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jantar e quarto principal, que se assumem como os espaços de destaque, e, aberto para o 

alçado traseiro, temos a entrada de serviço, cozinha, salas e quartos secundários.

O acesso de serviço está mais uma vez presente, com a escada de caracol, interligando a 

cozinha com as traseiras do lote, criando uma circulação secundária. Esta ligação está apoiada 

numa varanda que funciona como uma continuidade espacial da área de serviço, sendo o lugar 

designado para o tanque.

No primeiro piso temos, então, o espaço que atualmente funciona como escritório - aberto 

para a fachada principal - que foi pensado como uma sala de jantar, o quarto de costura, a 

sala, a cozinha e duas casas de banho - a de serviço e a dos empregados. Existe também um 

armário, uma espécie de peça arquitetónica, que foi desenhado de maneira a criar percursos 

e a gerir os vãos dos lavabos e da cozinha, dando mais privacidade aos mesmos ao gerar um 

espaço de distribuição secundário. 

Um aspecto singular desta casa é a sala de jantar, que passou a ser utilizada como 

escritório, isto porque o tecto foi alterado e passou a ser uma abóbada abatida. É como uma 

exponenciação de um elemento tão característico e repetitivo na imagética da arquitetura de 

Fernando Lanhas. Dá à sala um ambiente completamente diferente, muda integralmente a 

percepção do espaço. A Sala assume um carácter excepcional sendo a abóbada um meio de 

nobilitação do espaço de recepção da casa.

A lareira existente nessa sala também é digna de menção. Principalmente porque as 

lareiras surgem na obra de Fernando Lanhas como uma peça que compõe um espaço. 

Normalmente são de tijolo e bastante complexas e de grande dimensão em relação ao espaço 

em que se inserem, tornando-se elemento de destaque. Estas soluções reforçam a ideia de que 

os espaços relacionados com a fachada principal são os mais nobres da casa.

No piso superior temos os quartos, casa de banho e arrumos, que dão acesso ao sótão. 

O sótão é sempre um espaço acessível nas obras de Fernando Lanhas, chegando, em algumas 

delas a ser parte da habitação. Este piso, como já é uma zona íntima e está separada do resto 

das áreas pelas escadas, o armário que o Arquitecto introduziu no primeiro piso para criar 

percursos ao invés de ter um único hall, e gerar a privacidade e a separação necessária entre 

áreas, deixa de ser necessário. Aqui temos apenas um espaço de distribuição da zona privada. 

Mais uma vez o espaço aberto para o alçado principal apresenta-se como principal, com área 

bastante superior à dos outros dois quartos.

Esta setorização de espaços faz parte da composição de Fernando Lanhas, ajuda a 

desenhar, hierarquizar as plantas e organizar o programa.
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A Casa Tato é uma moradia isolada, localizada na Rua de Santo António de Contumil, no 

Porto. Encomendada pelo Dr. António Carlos de Magalhães Fernandes Tato, o seu processo foi 

aberto a 16 de Agosto de 19731  e a obra terminou em Setembro de 1978.

Esta casa insere-se num lote de gaveto, num terreno com algum declive (Imagem 36). 

A diferença de cotas no terreno dá lugar a uma solução que faz com que o edifício aparente 

ter apenas um piso quando visto do alçado principal, quando na realidade tem dois. Este jogo 

criado pelo declive é acentuado pelas reentrâncias do volume, conferindo-lhe uma dinâmica 

particular. Essas reentrâncias marcam diferentes momentos e transições, e ajudam a compor 

os alçados mas não só, como vamos analisar, refletindo-se também a nível de implantação e no 

desenho da planta.

Outro elemento de composição muito utilizado pelo arquitecto, e que está bem patente 

nesta obra, é a chaminé. Normalmente a chaminé assume um carácter compositivo, não só 

pelas suas dimensões mas também pela forma. E, nesta obra em particular, incumbe-se de uma 

tarefa compositiva de grande importância, visto que o seu papel, para além de ornamento, é o 

de equilibrar os alçados. 

O alçado principal tem uma composição ritmada, com uma grande preocupação 

na marcação de diferentes momentos (Imagem 37). A entrada está definida por um ligeiro 

afastamento do plano principal. Este recuar do vão cria um espaço de transição entre a fachada 

e o momento da entrada. A sua própria composição é muito típica de Fernando Lanhas, insere-

se num pórtico com arco abatido e a porta está ladeada pelos seus candeeiros, já para não 

mencionar o desenho das próprias portas.

A fachada principal é composta por todo um plano em tijolo que se solta e prolonga para 

além dos limites do próprio volume. Este prolongamento do plano para sul, ajuda, por um lado, 

a dar uma dimensão mais equilibrada à fachada e, ao mesmo tempo, serve para resguardar o 

acesso entre as diferentes cotas através de umas escadas que, apesar de exteriores, são de 
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uso direto da casa.

Este estender do plano em conjunto com o tipo de material usado, o tijolo, cujas fiadas 

ajudam a definir essa linha horizontal, poderia exacerbar a horizontalidade do alçado. Que 

já é, à partida, mais baixo que os restantes, por ter apenas um piso. Todavia, a pendente da 

cobertura, que se assume, em alçado, quase com as mesmas dimensões que o plano em tijolo, 

em conjunto com as chaminés e as aberturas, equilibram a fachada e conferem-lhe uma leitura 

mais complexa.

As chaminés, de grande porte para uma casa com, aparentemente, um só piso, completam 

o desenho, conferindo-lhe o equilíbrio necessário para um plano tão marcadamente horizontal.

A complexa composição do alçado principal não fica por aqui, e sendo complementada 

pelo prolongamento, a norte, de outro plano, recortado apenas por um pórtico – com arco 

abatido -, e que faz a marcação de outro momento, o acesso de serviço. O alçado sul é composto 

por três momentos distintos (Imagem 38). Cada um deles corresponde a uma área diferente 

em planta. A diferenciação desses momentos é conseguida através do posicionamento dos 

mesmos em planos diferentes. Em primeiro plano temos as aberturas da área social em que 

mais uma vez a chaminé completa o alçado, em conjunto com a abertura na cobertura. Estas 

duas peças ajudam a compensar a diferença de cotas do alçado – que se acomoda ao terreno, 

acompanhando o seu declive - e ajustando a parte mais baixa do mesmo, dando-lhe mais 

altura.

Ao centro temos as comunicações verticais, localizadas numa das reentrâncias referidas 

anteriormente. Estas correspondem no exterior a umas escadas que fazem a passagem da 

zona social para o pátio na cota inferior do terreno e, no interior, às escadas que ligam os dois 

pisos. E ainda, no alçado a norte, correspondem às escadas de serviço. Ou seja, mais uma vez 

temos as comunicações todas alinhadas numa posição central.

Já num segundo momento, temos as aberturas da área íntima, que se destacam das 

restantes por dois motivos, primeiro são simétricas no seu plano – a simetria é algo bastante 

presente nos projetos de Fernando Lanhas , ao contrário da sua pintura que, apesar de ser 

definida pelo “Traçado Regulador“ nada tem de simétrica– e, depois, não estão alinhadas com 

as aberturas da área pública. Isto é, para criar uma maior separação entre a zona íntima e as 

áreas públicas e de serviço – visto que se encontram no mesmo piso, questão abordada na 

análise da composição em planta – o arquitecto aproveita a diferença de cotas do terreno para 

rebaixar ligeiramente a zona dos quartos, o que resulta num novo alinhamento das aberturas. 

Esse distanciamento das diferentes zonas reflete-se no alçado de duas maneiras. Pelo diferente
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comprimento das duas águas da cobertura e pelos diferentes níveis a que se localizam os vãos.

Temos assim dois alinhamentos de aberturas, sendo que na leitura contínua da fachada 

conseguimos perceber o paralelo entre o posicionamento das aberturas e a descida do nível 

do terreno. Porque para acentuar essa continuidade, Fernando Lanhas desenha a escada de 

acesso exterior como uma peça inteira, com murete, que ajuda a acompanhar essa descida de 

alinhamentos. E para salientar ainda mais o movimento descendente, abre um vão nas escadas 

interiores que acompanha perfeitamente o murete da escada exterior. Sendo que o movimento 

da escada promove, então, uma leitura de continuidade entre os dois níveis de aberturas, 

correspondentes aos dois tipos de áreas diferentes. É mais uma vez o reflexo da planta, no 

alçado, e do programa, na composição. 

Neste alçado podemos ver, também, o uso da linha ligeiramente quebrada no vão da 

garagem. Isto tem a ver com os modelos estruturais e a moda construtiva, quando o vão era 

grande as vigas tinham secção crescente para suportar as cargas. Podemos ler este afirmar 

da estrutura como característica do Movimento Moderno, no qual a estrutura deixa de ser um 

elemento a ser disfarçado e ocultado, para se assumir como elemento compositivo do projeto. 

Tal como as guardas que já haviam sido mencionadas, onde o corrimão se prolonga para além 

do seu final, para dar uma maior leveza compositiva. Também é interessante perceber como 

certos elementos construtivos, como as caleiras, que normalmente estão quase diluídas no 

desenho, ou pelo menos não assumem papel de maior destaque, mas que Fernando Lanhas 

incorpora na composição.

Ao atentar no alçado também conseguimos perceber que o prolongamento do plano 

pertencente ao alçado principal ajuda a resguardar a zona social da casa de quem se encontra 

na entrada, criando uma ligação mais íntima dessa área com o exterior e, consequentemente, 

com a escada e a transição entre cotas.

O alçado norte repete uma série de elementos já discutidos em relação ao alçado sul, 

como as chaminés, a janela na cobertura e o comprimento das águas. E é, mais uma vez, 

composto por três momentos diferentes (Imagem 39).

A circulação assume, novamente, a centralidade. Depois temos no plano mais próximo 

à zona social e cozinha, e, como no alçado sul, num momento seguinte, a zona íntima. No 

entanto, desta vez a escada não é um elemento de continuidade pois, graças à sua direção 

- contrária ao declive do terreno -, não ajuda na leitura das aberturas como um acomodar do 

edifício ao terreno. Isto porque devido à natureza da mesma, que não pretende acompanhar o 

terreno e criar a ligação entre as cotas como acontece no alçado sul, mas serve de ligação da 
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área de serviço à cota mais alta, constituindo, desse modo uma circulação de serviço. 

Também as aberturas se assumem como elemento diferenciado. O vão da área social destaca-

se, criando uma saliência no alçado, invocando o seu papel principal em relação às restantes 

aberturas que, como dizem respeito a zonas de serviço ou íntimas, são de dimensões bastante 

mais reduzidas. Tal como no alçado norte, o prolongamento de um plano ajuda a resguardar 

a grande abertura da zona social, ao mesmo tempo que o pórtico, aberto nesse mesmo 

prolongamento, marca o acesso de serviço.

O alçado posterior é mais complexo (Imagem 40). Aparenta ser um alçado bastante mais 

vertical que os restantes devido à diferença de cotas. Mas acaba por ser equilibrado pela 

visibilidade dos planos prolongados lateralmente e pelas circulações exteriores e de serviço, 

que se apresentam como peças compositivas e ajudam a balancear a leitura.

A chaminé e a cobertura voltam a apresentar-se como elementos importantes. Outro 

aspecto que se repete é a diferença de alinhamento entre os vãos – neste caso as varandas 

e escadas, que são as peças visíveis -, pois voltamos a ter as varandas e os acessos da zona 

social e de serviço num nível mais alto e as varandas da zona íntima num nível mais baixo. 

Nesta vista também é perceptível a diferença de alinhamento das próprias zonas em planta, 

como já foi dito anteriormente, nos alçados norte e sul, quando se explicava que as zonas se 

diferenciavam criando momentos diferentes. Assim lê-se a diferença entre área pública e de 

serviço vs. área íntima, em que a primeira se assume impositiva e expressiva, na parte mais 

larga do edifício, e a segunda retrai-se, assumindo o seu papel recatado, na parte mais estreita.

Outro ponto da composição deste alçado é a introdução de novos tipos de aberturas. 

Nos outros alçados as aberturas repetem-se, à excepção da dimensão. Aqui temos dois novos 

tipos de vão, que dizem respeito a uma nova área, a garagem. O primeiro é um rasgo vertical e 

o segundo uma oval. São elementos de excepção que marcam um novo momento do projeto e 

dão uma leitura mais dinâmica e complexa. 

Na análise da planta conseguimos perceber rapidamente que existe uma malha 

compositiva. Esta pode ser equiparada ao “Traçado Regulador” que Fernando Lanhas usava 

para criar os seus óleos. A composição é característica do arquitecto, desde a malha, passando 

pela preocupação com a hierarquização e transição entre diferentes usos, até à geometrização 

e composição dos próprios espaços (Imagem 41).

Numa primeira observação, é fácil perceber que a malha é composta por um alinhamento 

principal ao longo do qual se vão distribuindo os diferentes espaços. A malha é «fatiada» para
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acomodar, separadamente, cada área. Este caso não é excepção, o corredor central divide-se 

em cinco fatias que correspondem a cinco momentos diferentes da casa.

A primeira secção da planta contem o hall de entrada, escritório, vestíbulo, lavabos e 

uma parte da sala de estar – que foi acrescentada numa alteração no decorrer do projeto, 

inicialmente esta «fatia» só continha a zona mais pública da habitação. Esta disposição permite 

uma separação total entre a zona de trabalho e o resto da casa, ao encerrar mais do que 

habitualmente o hall. Algo muito importante para a funcionalidade visto que o dono poderia 

trabalhar em casa e não querer qualquer interação entre o escritório e a sua habitação. A 

modificação do projeto alterou por completo a expressão do alçado sul. O recorte que foi tapado 

criava uma sombra (ainda visível, mais clara por trás do desenho do novo vão a vermelho) 

que reforçava a leitura seccionada da planta em alçado. Com este novo desenho perde-se o 

destaque conferido, inicialmente, à zona social.

A segunda parte é composta pelas salas que, apesar de separadas pelo corredor, têm 

grandes portas frente a frente para criar uma relação entre elas. Num terceiro momento temos 

a cozinha e as escadas que ligam ao piso inferior que é composto pelos restantes espaços de 

serviço, como garagem, quarto da criada, despensa e lavandaria.

Os restantes espaços destacam-se dos demais ao serem rebaixados, como já foi referido 

ao longo da decomposição e análise dos alçados. Esta diferença de cotas e a introdução de 

uma porta no acesso a esta secção ajuda a fortalecer a separação que Fernando Lanhas 

pretendia, e que seria mais difícil de concretizar devido a este programa se desenvolver em 

apenas um piso. Nas composições mais «banais» a separação da área privada do resto da 

habitação é feita pela colocação em diferentes pisos. Não sendo isso viável, Fernando Lanhas 

desenhou uma nova solução para a transição.

Esta área assume-se como um todo, já que apenas contém os espaços privados, como 

quartos e casas de banho. Nesta composição voltamos a ver reforçado o cuidado do arquitecto 

para com a funcionalidade e composição. Para além de se assumir como excepção, esta zona 

apresenta um cuidado com a arrumação e a integração da mesma no desenho da planta que 

não era comum – mas visível desde cedo na arquitetura de Fernando Lanhas no já mencionado 

Edifício Bastos Xavier. Vemos também a inclusão de uma suíte, algo pouco comum na época.

A farta expressão dos balanços da cobertura é determinante para a compreensão e o 

equilíbrio volumétrico do projeto. Tal como a diferença de planos que surge das reentrâncias 

criadas em planta que também confere uma dinâmica à leitura do volume. Essas pequenas 

coisas é que atribuem complexidade e dimensão à volumetria.
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MUSEU MILITAR - RECONVERSÃO

A ideia de criar um Museu Militar no Porto surgiu do interesse despertado pela coleção do 

pintor portuense Joaquim Vitorino Ribeiro aquando da inauguração de uma exposição sobre a 

Revolução Portuguesa de 1820, na comemoração do seu centenário. 

Contudo, esta ideia ficou latente durante vários anos e só na década de 50 é que realmente 

começou a ganhar forma. Em 1957, com a ideia de adaptar e instalar o Museu no Castelo de S. 

João da Foz, iniciou-se um levantamento das tradições histórico-militares. Todavia, por falta de 

fundos a hipótese da ocupação daquele Castelo teve que ser posta de parte e o acervo reunido 

– apesar de estar organizado e catalogado – acabou por nunca estar em exibição pública, 

sendo doado pelos herdeiros de Vitorino Ribeiro ao Museu Militar de Lisboa.

Só depois de 1970 é que se voltou a procurar uma nova localização para o tão almejado 

Museu. O Museu Militar do Porto foi criado pelo Conselho da Revolução que definiu os seus 

objetivos nos Decretos-Lei 947/76 de 31 de Dezembro e 242/77 de 8 de Junho1.

Apenas em 1977 é que esse espaço se definiu. Decidiu-se então instalar o Museu Militar 

no atual Nº 329 da Rua do Heroísmo, onde funcionara a delegação da PIDE/DGS no Porto, 

desde a década de 40 até 1974.

O edifício escolhido para acomodar as instalações do Museu é de finais do Século XIX, 

com uma construção característica da época, e foi mandado edificar por D. Maria Coimbra para 

a sua residência e de seu irmão. Sobre esse edifício existe muito pouca informação, apenas um 

processo com alguns desenhos das fachadas principais, pedido em nome de Maria Coimbra e 

assinado por um mestre de obras, ou arquitecto, de nome António Botelho.

Mais tarde, anexo ao edifício principal surgiu um outro, destinado à habitação da sua 

sobrinha. Depois da sua morte a propriedade ficou entregue a uma congregação de freiras que 

aí instalaram um lar, entre 1932 e 1936.

Após essa data, o Estado arrendou o edifício para aí abrir a Delegação da Polícia Política 

do Estado Novo, na altura designada por PVDE e, substituída, em 1945, pela PIDE. O Estado 

acabou por comprar o imóvel em 1948 a um dos herdeiros. O edifício manteve aquela lamentável 

1 http://www.exercito.pt/sites/MusMilPORTO/Historial/Paginas/default.aspx, consultado em Janeiro de 2014
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função até 1974. Durante esses anos a única alteração registada no edifício, pelo menos com 

processo aberto na Câmara Municipal do Porto, foi a construção de uma garagem situada na 

zona dos antigos jardins.

Em 1977 a responsabilidade das obras de adaptação para a instalação do Museu Militar 

do Porto, foi entregue ao Arquitecto Fernando Lanhas.

Antes de iniciar o projeto, o arquitecto fez um reconhecimento das preexistências no 

sentido de perceber o que poderia ser alterado e quais as obras imprescindíveis para que fosse 

viável instalar o Museu. As suas conclusões não foram as ideais. O edifício principal estava em 

condições de ser reabilitado mas não reunia, de todo, as condições necessárias para albergar 

um museu com tais características. E dos restantes só se conseguiam aproveitar uns anexos no 

fundo do terreno que poderiam alojar as oficinas, arquivos e arrecadações de material pesado.

Decide, então, que o edifício correspondente à Casa deveria ser restaurado à sua forma 

original e que devia ser ocupado pelos serviços de documentação e investigação, à excepção 

do piso 3 que teria Salas de Exposição. Nessas obras substituíram-se peças degradadas, como 

guardas, retiraram-se escadas e paredes que não faziam parte do traçado original, e fez-se 

uma reabilitação e restauro dos espaços. Para além disso, Fernando Lanhas desenhou toda a 

pormenorização e todo o tipo de elementos complementares, como candeeiros, forras e vitrinas.

Todavia, pretendia que algumas das modificações efetuadas pela PIDE/DGS fossem 

mantidas, como, por exemplo, que pelo menos uma das celas fosse mantida nas condições em 

que se encontrava – como está documentado no processo do Museu. Com isto, penso que o 

Arquitecto queria manter a História viva. Muito provavelmente sabia que a escolha deste edifício 

para ser transformado em Museu Militar do Porto, era uma tentativa de apagar o seu passado como 

Delegação da PIDE/DGS. O que não invalidava que, mais tarde, fosse possível que o facto de ter 

sido a Delegação da PIDE/DGS se tornasse um ponto de interesse, visto que fez parte da História 

do nosso país. Assim, mantendo algumas das características, ele permitia que, se um dia isso fosse 

uma realidade, seria possível compreender o funcionamento e o que ali se passara, ao invés de 

destruir todos os elementos que ligavam o edifício aquela época e impossibilitar a recapitulação 

da mesma. Esta reabilitação do edifício preexistente corresponderia à fase 1 de construção.

Para que o edifício principal pudesse ser adaptado para documentação e investigação, 

seria necessário propor um outro que tivesse capacidade para constituir o espaço expositivo. 

Para isso, Fernando Lanhas propôs demolir o edifício construído para residência da sobrinha 

de Maria Coimbra – como explica no processo, por estar muito degradado e sem condições de 

servir o Museu, para no seu lugar criar o novo Museu Militar do Porto (Imagem 42).
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Este edifício teria entrada pela lateral do terreno, onde se localiza também uma Capela. 

Mas, para que isto fosse viável, o Arquitecto decidiu propor a alteração do Largo Soares dos 

Reis (Imagem 43) reestruturando o trânsito, mantendo as suas características principais, como a 

pequena fonte na entrada do Cemitério do Prado do Repouso e o arvoredo, e criando um amplo 

espaço de entrada para o Museu. O que faz todo sentido pois nesse espaço seria possível 

organizar as visitas, receber os grupos escolares e ao mesmo tempo tornar o próprio Largo 

num espaço de transição entre a Cidade e o Museu, sendo até possível – pelas características 

impostas ao Largo – que o mesmo fosse utilizado para expor algumas peças de artilharia 

pesada.

Para a fachada deste novo edifício, Fernando Lanhas teve como base a métrica tripartida, 

habitual na época e visível até no edifício preexistente – em que temos duas janelas, porta, 

duas janelas – numa tentativa de uma espécie de leitura contínua entre as preexistências e o 

novo (Imagem 44). Este cuidado com a composição e a continuidade é comum nele. Nas suas 

intervenções, a envolvente e o impacto dos seus projetos sobre a mesma, são pensados ao 

pormenor. Há uma preocupação constante com a adequação das propostas ao lugar.

Neste novo edifício, o Arquitecto propôs um programa extremamente completo que se 

dispunha ao longo de três pisos, interligando-se ao edifício principal de modo a criar uma 

continuidade expositiva e, ao mesmo tempo, uma unidade de espaços.

A entrada do novo espaço ajusta-se às cotas indicadas pelo edifício preexistente. Assim, 

o piso de entrada localiza-se elevado em relação ao nível da rua (Imagem 45). O patamar das 

escadas de acesso ao edifício surge como uma espécie de adro, que impede que as pessoas 

acabem as escadas «coladas» na porta de entrada. De seguida, como é habitual nas obras de 

Fernando Lanhas, temos um foyer, como se fosse um hall de entrada, que se separa do resto 

do edifício apenas por uns degraus. Nesse piso temos a recepção, o auditório, uma ligação à 

capela, assim como, uma ligação ao edifício preexistente, um espaço para publicações, um 

gabinete, uma filmoteca e instalações sanitárias. O arco abatido, nesta proposta surge muito 

discretamente, numa das paredes do auditório. 

A circulação vertical é feita por uma escadaria de grandes dimensões, com pormenores 

muito característicos do Arquitecto, como a linha quebrada nos patamares. O desenho da 

planta surge com aquela aparente simplicidade compositiva e excessiva geometria, habitual 

na composição de Fernando Lanhas. Como podemos visualizar na imagem 48, por exemplo, a 

planta assemelha-se a uma combinação de formas geométricas. Muito na linha dos seus óleos, 
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cujas composições traduzem toda uma complexidade processual e de intenções. Também aqui 

os pequenos detalhes geram uma complexidade espacial e compositiva. Neste piso de entrada 

é visível o uso da linha ligeiramente quebrada, não só nas escadas, como mencionado, mas 

também no auditório e na própria volumetria – apesar daí ser mais provavelmente fruto dos 

limites do terreno, mas que é aproveitado pelo Arquitecto com grande mestria, ajudando a criar 

percursos e enfiamentos.

Outra característica de Fernando Lanhas que está patente em todo o edifício é a utilização 

de diferentes materiais para demarcar espaços ou ocupações distintas. Neste caso, em particular, 

recorre à diferenciação de pavimentos de modo a delimitar certas áreas. Nomeadamente, para 

demarcar a entrada e, ao mesmo tempo, destacá-la dos espaços de circulação. Ou seja, serve 

para hierarquizar os usos de cada espaço.

A ligação entre os dois edifícios é uma preocupação constante para Fernando Lanhas. Daí 

que no piso superior ele tenha interligado a galeria expositiva, com três salas de exposição que 

propôs no edifício preexistente (Imagem 46). Essa continuidade permite reforçar a sua ideia de 

unidade entre o conjunto, ao integrar a preexistência. Este piso superior é composto apenas 

pela Galeria de Exposições conectada às Salas de Exposição, desenhadas por Fernando 

Lanhas no edifício inicial, e um espaço de estar localizado por cima da entrada e que se abre 

para o Largo Soares dos Reis (Imagem 47).

Mais uma vez, neste piso temos o pavimento utilizado como elemento compositivo, 

separando a área expositiva da área de estar, ajudando a criar esse espaço de descanso, que, 

se assim não fosse, seria apenas um canto da Galeria Expositiva. A organização e montagem da 

exposição foi toda pensada e desenhada por Fernando Lanhas, usando o mesmo tipo de vitrinas 

na Galeria Expositiva e nas Salas de Exposição – reforçando, mais uma vez, a continuidade que 

ele pretendia conferir a todo o conjunto.

No piso inferior localizou-se o armazém e oficina da artilharia pesada, e os espaços mais 

públicos, isto é, a cafetaria e as zonas de estar e de estudo (Imagem 48). Aqui, tal como nos 

restantes pisos, o pavimento é um elemento chave para criar e diferenciar estes espaços.

A linha quebrada também se voltou a afirmar, nas escadas nos restantes pisos, e em mais 

três situações. No armazém e oficina – paralelo com a linha quebrada do auditório – na zona 

de estudo, em que a parede é uma linha quebrada, cortada pela introdução de estantes, e no 

desenho da própria mesa da área de estudo. É este tipo de detalhe e cuidado compositivo que
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conferem à obra de Fernando Lanhas um interesse e valor que, num primeiro olhar, passaria 

despercebido. 

Este edifício corresponderia à fase 2 de construção e ia dotar o Museu de todas as 

valências necessárias para acondicionar uma coleção deste gênero. Esta separação de 

funções, tanto por pisos quanto por edifícios, faz parte da maneira de pensar de Fernando 

Lanhas. Até na habitação há uma preocupação com a separação de funções, criando percursos 

e acessos alternativos. E que, num projeto deste tipo, um equipamento, pode ser levado a um 

extremo, sendo até possível separar as funções por edifícios, como por exemplo, a parte de 

documentação e investigação, da parte pública do Museu.

Os cortes permitem entender a circulação do Museu e interligação entre os espaços. 

Também é visível a ligação entre a obra plástica de Fernando Lanhas e a sua obra arquitetónica 

e a importância que punha na utilização da luz. Nos Cortes AB (Imagem 49) e GH (Imagem 

50), estão representadas as claraboias projetadas. Isto reforça a preocupação e o interesse do 

arquitecto pela iluminação – na maioria dos casos, zenital – como elemento compositivo nos 

seus projetos. Ao mesmo tempo que a geometria das formas escolhidas nos remete para as 

suas obras abstratas.

No Corte EF (Imagem 51) podemos ver mais um exemplo do paralelismo entre a pintura 

e o desenho arquitetónico de Fernando Lanhas. A composição do alçado com aberturas 

de diferentes formas geométricas, incluindo o círculo, o recurso ao cheio para demarcar 

fenestrações e, até mesmo ao modo como representa a projeção das sombras, assemelha-se 

aos estudos e desenhos que Fernando Lanhas produzia.

Como complemento a este conjunto, Fernando Lanhas projetou, ainda, uma grande nave 

expositiva para a artilharia pesada (Imagem 52). Essa nave estaria localizada entre o edifício 

proposto e as oficinas preexistentes. Esta nave teria o pé-direito duplo e duas escadas de 

grande porte, uma em cada extremo, sendo que cada uma estabeleceria a relação entre a nave 

e a galeria que a circunda num patamar superior e permitiria observar a exposição de cima, e 

o novo edifício.

As escadas aparecem, mais uma vez, como peças de grande importância. Não só pelo 

papel que assumem na circulação vertical, mas também pelo seu papel compositivo. Como nos 

outros projetos de Fernando Lanhas, são elementos de grande porte, muito desenhadas e que 

se assumem como presenças fundamentais no espaço.
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Apesar de todo este cuidado e de todo o planeamento patente no processo referente a 

esta empreitada, este projeto nunca chegou a termo. A construção seria demorada, dividida em 

duas fases. Logo, para o Museu não ficar inativo até à conclusão de todo o projeto, em 1978 

decidiu-se adaptar, ainda que temporariamente, o edifício principal que estava a ser reabilitado, 

de modo a conseguir reunir o acervo do Museu e ser aberto ao público enquanto a fase 2 era 

levada a cabo.

A inauguração do Museu Militar do Porto realizou-se a 21 de Março de 1980, pelo então 

Presidente da República, General Ramalho Eanes, tornando a ideia de 1920, por fim, uma 

realidade acessível ao público.

Contudo, muito provavelmente por falta de verbas o temporário acabou por se tornar 

definitivo, já que a “primeira pedra” da fase 2 ainda foi lançada mas o projeto nunca foi concluído. 

Acabou por se construir uma espécie de pavilhão pré-fabricado que iria albergar a artilharia de 

grande porte e o acervo que não era passível de ser reunido no edifício existente.

Ao longo dos anos foram sendo realizadas alterações, como o acrescento de uma cafetaria 

e loja nas traseiras do edifício, e com a chegada da coleção de Soldadinhos de Chumbo, até 

a montagem da coleção organizada por Fernando Lanhas nas três Salas de Exposição que 

ele, efetivamente, tinha pensado para o edifício preexistente foi adulterada. Devido à vibração 

do pavimento não era exequível manter os Soldadinhos nas vitrinas projetadas pelo Arquitecto 

e foram substituídas por umas montras de alumínio. Apenas uma vitrina, tipo mesa,  que se 

mantêm intacta até hoje.

O projeto para o Museu Militar do Porto do Arquitecto Fernando Lanhas é extremamente 

completo. Este projeto é um cruzamento entre duas das suas áreas de interesse, a Arquitetura 

e a Museologia.

Os museus sempre assumiram um papel de destaque para Fernando Lanhas, desde o 

seu tempo de estudante – apresentando para a CODA o projeto de um Museu –, passando 

pela sua profissão – em que projetou vários espaços museológicos –, até às suas diferentes 

facetas – foi Diretor de um Museu e procedeu à organização e montagem de diversas coleções. 

Talvez por isso, ele resolva esta proposta com uma aparente simplicidade programática, como 

afinal já é habitual nas suas obras, que resulta num projeto que ainda hoje é pertinente e remata 

todas as necessidades do Museu – como mencionado pela Dra. Alexandra Anjos (Curadora 

do Museu Militar do Porto) aquando da visita ao mesmo – no entanto, o projeto necessitaria de 

alterações para cumprir a legislação atual, nomeadamente a nível de acesso condicionado, 
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entre outras coisas. Isto demonstra a sua capacidade de pensar a longo prazo e para além do 

óbvio. Atualmente, ao visitar o Museu e perceber as suas carências, é claro que a proposta de 

Fernando Lanhas poderia resolver todos esses problemas elevando o Museu a um novo nível.
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PRÉDIO DIAS LOPES

PRÉDIO DIAS LOPES

O Prédio Dias Lopes destina-se a habitação multifamiliar. O projeto foi encomendado por 

Manuel Oliveira Dias Lopes, com o processo aberto a 23 de Abril de 19561, para um lote situado 

na Rua de Artur Loureiro, no Porto. 

O projeto encomendado era de um prédio com duas habitações. Ou seja, é uma moradia 

geminada que iria ser composta por duas habitações individuais (andar de moradia). Este 

pedido vem no seguimento do conceito de Prédio de Rendimento. Muitos dos clientes de 

Fernando Lanhas encomendaram-lhe outros projetos para serem arrendados e gerarem receita. 

Este cliente era dono de dois lotes adjacentes e pediu logo para criar um projeto para os dois, 

o que fez com que Fernando Lanhas pensasse este edifício como parte de um todo. No fundo 

são dois projetos iguais, em espelho. Há todo um jogo de simetrias criado pelos dois edifícios. 

As escadas, as aberturas, tornam-se elementos compositivos não só no esquema do projeto 

mas num conjunto mais alargado.

Fernando Lanhas fez uma inserção do edifício ligeiramente afastada da rua, criando a 

ideia de jardim e de espaço de estar e distribuição para as habitações (Imagem 53). O volume 

tem três frentes e as entradas das habitações distribuem-se pelo alçado frontal (Habitação do 

1º Andar) e alçado lateral (Habitação Piso Térreo). Sendo o alçado traseiro reservado para as 

circulações de serviços, como habitual no Porto e na obra de Fernando Lanhas. Esta solução 

era característica da época, derivava dos hábitos quotidianos, do estilo de vida dos habitantes, 

ou seja, todo o tipo de situações derivadas do funcionamento da casa, como, por exemplo, 

criadas e marçanos que passavam pelo acesso de serviço, reservando a entrada principal para 

os moradores e funções sociais.

Esta implantação que gera um distanciamento dos limites do lote permite não só criar 

espaços de estar e circulações, mas também entradas distintas para as habitações, conferindo 

mais privacidade aos habitantes. O elevar da entrada da habitação que se localiza no alçado 

frontal permitiu que o espaço que relaciona o edifício com a rua não fosse apenas a entrada

1 Arquivo da Câmara Municipal do Porto, Licença de Obra 380/56
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da habitação mas que pudesse ter mais atribuições. Isto é, esta solução liberta o espaço ao 

mesmo tempo que protege as aberturas da habitação do piso inferior.

A escada de acesso à habitação do 1º Piso é de tiro, ligeiramente inclinada e com um 

patamar irregular diferenciando-se da escada de serviço que é, mais uma vez, uma escada em 

caracol. Esta torção da escada do alçado frontal ajuda a definir um espaço mais resguardado, 

de ligação direta com a habitação do piso térreo, ao mesmo tempo que se assume como uma 

barreira, ainda que ténue. A composição do alçado reflete as relações com a organização 

espacial em planta. O tipo de vãos define a categoria de espaço, distinguindo acesso principal 

de acesso secundário, espaços públicos de privados e ainda os espaços de serviço. Há todo 

um ritmo que pauta o alçado e que surge dessa diferenciação de aberturas e do recurso a 

soluções distintas para demarcar circulação principal e secundária.

No alçado frontal (Imagem 54) vemos a definição da entrada da habitação no 1º piso, um 

acesso secundário no piso térreo que reforça a ideia de espaço de estar, contíguo à sala, e está 

patente a distinção de função dos espaços ao utilizar na abertura do escritório uma solução 

diferente dos outros vãos presentes no alçado. Essa solução, em conjunto com a projeção 

da varanda do alçado lateral – e da simetria presente no edifício ao lado – reforça uma linha 

horizontal exacerbada pelas aberturas, na sua maioria horizontais, e pelo ritmo das guardas, 

que apesar de serem barras verticais, impõem uma leitura de faixa horizontal. Assim, temos 

um volume ligeiramente mais horizontal, em que estes elementos ajudam a forçar essa linha, 

pautada por elementos verticais pontuais, como as portas ou aberturas dos espaços de serviço.

A estrutura assume um papel determinante, elemento regular e regulador, tantos nos alçados 

como nas plantas. A torção nas plantas do R/C só por ele se explica. No alçado frontal cria-se 

um eixo central – Pilar de Escada + Porta – passando o protagonismo da estrutura para segundo 

lugar, ou seja, a métrica regular está presente, embora materializada de diferentes modos.

Esta linha de composição repete-se no alçado lateral (Imagem 55) em que a varanda e o 

rasgo da sala do piso térreo marcam a horizontalidade, tal como o prolongamento criado pela 

projeção das escadas dos alçados frontal e traseiro. Mas a verticalidade é assumida pelos vãos 

e extrapolada pelas linhas dos elementos de circulação – as escadas – que em conjunto com 

a chaminé forçam a leitura mais vertical. Contudo a marcação da divisão entre pisos dá uma 

leitura segmentada do alçado apontando, mais uma vez, para a horizontalidade. 

Já no alçado traseiro (Imagem 56), se pensarmos apenas no edifício em questão, a 
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perceção mais imediata seria mais vertical, devido aos vãos e à imagem da escada em caracol, 

tal como da chaminé. No entanto, se pensarmos mais uma vez no conjunto dos dois edifícios, 

a simetria entre os mesmos apresenta, novamente, a ideia de horizontalidade. A faixa criada 

pelas guardas e a separação entre os dois pisos enfatizam a linha horizontal. Que é, outra 

vez, pontuada por elementos verticais – portas e aberturas das áreas de serviço – e à qual o 

elemento vertical da escada se apresenta como excepção, e ajuda, até, a ler a continuidade 

horizontal criada pela repetição de elementos. 

Ao nível do desenho em planta das habitações, as áreas não são muito diferentes mas 

temos uma solução um pouco distinta para cada um dos pisos (Imagem 57).

No piso térreo a entrada é feita através do alçado lateral. Há um cuidado com a delimitação 

de um espaço de entrada ao rebaixar o pavimento muito ligeiramente, depois temos a sala e 

o quarto que se abrem para o alçado frontal e a cozinha e outro quarto com ligação ao alçado 

traseiro. Ao lado da entrada, aberto para o alçado lateral, temos o escritório, com uma parede 

ligeiramente curvada que ajuda a definir um percurso entre cozinha e sala, enquanto permite 

um melhor aproveitamento do espaço. Temos duas instalações sanitárias, uma completa de 

apoio aos quartos e outra de serviço. A parede que separa a cozinha e um dos quartos também 

é ligeiramente curvada acompanhando o desenho da do escritório. A cozinha, como espaço 

de serviço, relaciona-se com o alçado traseiro estando, como habitual, definido o lugar para o 

tanque e um acesso secundário. 

 Na habitação do 1º piso, a entrada está definida do mesmo modo, como é visível no Corte 

AB (Imagem 58) mas o próprio patamar das escadas já se assume como espaço de transição. 

Logo anexo à entrada temos o escritório, sendo que nesta habitação o que se relaciona com o 

alçado frontal é o escritório e a sala, enquanto um quarto e a cozinha se ligam ao alçado traseiro 

– como na habitação do piso térreo - e o outro quarto assume o lugar do escritório na planta 

da habitação térrea, e abre-se para o alçado lateral ganhando uma varanda. Aqui, a cozinha já 

apresenta espaços de arrumação e o espaço de serviço, com o lugar do tanque, aparece na 

varanda do alçado traseiro, aonde temos o acesso secundário e que se transforma, assim, num 

prolongamento do espaço de serviço. A iluminação é, de novo, algo que não é descurado. O 

arquitecto tenta iluminar todas as divisões mesmo quando é apenas uma despensa.

É de notar que, também, aqui, a articulação do programa é mais simplificada e menos 

hierarquizada.
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Este trabalho iniciou-se com a pesquisa e posterior listagem das obras arquitetónicas 

de Fernando Lanhas. Para que fosse possível proceder à análise das mesmas foi necessário, 

numa primeira parte, contextualizar o Homem e a época em que se inseriu para que, a posteriori 

,fosse viável escolher os casos de estudo que, num trabalho desta dimensão, deveriam ser 

representativos da Arquitetura de Fernando Lanhas.

Numa segunda fase procedeu-se à análise dessas obras e com isso foi possível 

compreender que existem vários elementos transversais à sua Arquitetura. Apesar de poder 

não o mostrar num primeiro contacto, é uma arquitetura que tem uma complexidade que reflete 

um cuidado e uma criatividade para com o desenho e composição que o caracterizam, e que 

foi analisada ao longo do estudo de cada um dos casos apresentados.

Algo que nos ajuda a perceber as suas obras é compreender os seus clientes, quem eram, 

o que pretendiam, como chegavam até ele. Na avenida Antunes Guimarães o arquitecto projetou 

mais de seis edifícios. Conseguimos estabelecer uma relação entre os seus conhecimentos 

pessoais e os seus clientes. É perceptível a relação entre o seu rol de clientes e de conhecidos 

e o efeito de passa-a-palavra. 

Talvez por isso tenha projetado vários edifícios para os mesmos clientes, entre os quais 

vários prédios de rendimento, como o analisado, Prédio Dias Lopes. O próprio João de Bastos 

Xavier, para além do Edifício em Sidónio Pais, encomendou um projeto como esse, o Prédio 

Bastos Xavier de 1956, referenciado no índice de obras.

         Essa influência do cliente era muito notória não só a nível do tipo de obra mas também 

a nível da pormenorização e até da própria organização e composição da planta. A arquitetura 

de Fernando Lanhas até pode parecer singela, passar despercebida, mas não num sentido 

depreciativo. Não é exuberante, é equilibrada. Há uma composição cuidada, uma reflexão 

sobre o que é projetado. Apesar da aparente simplicidade, as plantas são extremamente ricas a 

nível de composição, tal como os alçados. Preocupava-se constantemente com a luz, propunha 

claraboias, pequenos rasgos, utilizava a luz como elemento de composição. Há toda uma 

riqueza espacial por detrás da limpeza ilusória da obra finalizada. O Arquitecto não deixava 

nada ao acaso, desenhava desde a volumetria até ao fecho da porta. 
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Fernando Lanhas recorria a um número limitado de elementos para compor os seus 

projetos. Por isso os elementos transversais da sua obra arquitetónica estendem-se a várias 

categorias. O paralelo entre os seus desenhos arquitetónicos e a sua pintura, a geometrização 

das suas composições, principalmente em planta, que se assumem quase como a malha de 

um dos seus quadros (Traçado Regulador), ritmada e com as devidas excepções. O uso da luz 

como elemento de composição. A preocupação com a hierarquização e organização espacial, 

a função, circulação e transições. O uso da pormenorização, ornamentação e estrutura como 

elementos de composição, como o arco abatido e a  linha quebrada – tanto no desenho em 

planta e alçado como em consequência de um assumir da estrutura – o desenho das escadas 

– quer as de acesso principal como as de serviço, sempre em caracol –, a composição das 

varandas - em particular as guardas -, a utilização de diferentes materiais para demarcar 

momentos, as chaminés que mais que um elemento funcional se apresentam como parte da 

composição, as portas e até os puxadores das mesmas.

Apesar desta repetição de elementos e da simplicidade aparente dos projetos, há um 

cuidado com o pensar a solução. Cada uma é adaptada ao programa, ao cliente e ao lugar.

PARALELO ENTRE ARQUITETURA E PINTURA

Podemos estabelecer paralelos entre a produção arquitetónica de Fernando Lanhas e a 

sua pintura nas obras analisadas.

No Edifício Bastos Xavier é visível a semelhança entre o desenho das plantas, a sua 

geometrização e a expressividade dos cheios e vazios, e os seus óleos e estudos. Podemos 

comparar a métrica da sua arquitetura com o “Traçado Regulador” que usava para compor as 

suas pinturas. Estas questões de geometria e cheios e vazios são, também, visíveis na Casa 

Tato.

Na Casa Lanhas verificamos essas correspondências entre a pintura e a arquitetura na 

planta do piso térreo. Mais uma vez temos os cheios e vazios, a geometria do desenho, e até o 

círculo a pontuar a composição (escada de serviço), como em muitos dos seus óleos.

Já o desenho da planta do piso superior do Museu Militar assemelha-se a uma combinação 

de formas geométricas. Tal como os seus quadros, cujas composições traduzem toda uma 

complexidade processual e de intenções. As claraboias do edifício voltam a firmar a geometria. E 

no alçado visível no Corte EF temos uma composição gerada por aberturas de diferentes formas 

geométricas, incluindo o círculo, e vemos o recurso ao cheio para marcar as fenestrações, todo 

o desenho assemelha-se aos estudos que realizava para criar as suas obras abstratas.
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LUZ

A luz é um dos elementos compositivos de eleição de Fernando Lanhas. Podemos ver 

exemplos disso nos casos de estudo.

No Edifício Bastos Xavier temos a entrada com portas envidraçadas e as escadas principais 

também com uma parede em vidro que melhora a qualidade dos acessos às habitações nos 

pisos superiores e, cria um eixo de permeabilidade visual no piso térreo.

Outro detalhe importante que personifica a preocupação do arquitecto com a luz é a 

janela visível na cobertura no alçado principal da Casa Tato. Na maioria dos seus projetos, a 

luz zenital é um elemento fundamental. Surge na forma de rasgos, fenestrações ou claraboias. 

Estes elementos de excepção marcam um novo momento do projeto e dão uma leitura 

mais dinâmica e complexa. Este tipo de aberturas é bastante característico de Fernando Lanhas 

e surge em várias outras obras, como, por exemplo, na Casa Guimarães de 1970  ou na Casa 

Aroso de 1993, a sua integração da ornamentação como elemento compositivo ao invés de 

decorativo ou complemento é muito interessante.

As claraboia do Museu são outro exemplo do uso da iluminação zenital. E no Prédio Dias 

Lopes a iluminação é, de novo, algo que não é descurado. O arquitecto tenta iluminar todas as 

divisões mesmo quando esta é apenas uma despensa.

HIERARQUIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO ESPACIAL

A hierarquização e organização espacial é um ponto importante na Arquitetura de 

Fernando Lanhas, a separação de funções faz parte da sua maneira de pensar, tal como a 

definição de circulações e momentos de transição.

No Edifício Bastos Xavier podemos ver a preocupação de Fernando Lanhas com as 

relações e transições. Esta atenção dada à separação de usos, as relações entre as diferentes 

áreas e as transições entre as mesmas é mais uma das características da Arquitetura de 

Fernando Lanhas. É de apontar o desenho de armários embutidos que ajudam a poupar espaço 

e a compor. Algo relativamente novo para a ápoca, até porque normalmente a mobília de quarto 

incluía um armário.

A solução criada na Casa Lanhas colocando um armário, uma espécie de peça, que foi 

desenhado de maneira a criar percursos e a gerir os vãos dos lavabos e da cozinha, dando 

mais privacidade aos mesmos ao gerar um tipo de espaço de distribuição secundário, denota 

mais uma vez, a atenção com as relações e a funcionalidade.

A preocupação com o hall de entrada é outro aspecto muito presente nos projetos de
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Fernando Lanhas. Mais uma vez, faz parte da sua preocupação com funcionalidade e usos 

da habitação. Não quer que se entre diretamente na habitação. Mesmo numa habitação como 

esta, em que se entra num corredor, ele cria uma espécie de bolsa, que permite perceber o 

espaço, num primeiro momento, não como um corredor mas como um hall. É um pormenor 

muito usado nos seus projetos.

Tal como o jogo de aberturas criado no corredor, controlado, evita a visibilidade entre 

espaços diferentes e denota um cuidado, um pensar do espaço, muito detalhado. 

A preocupação de Fernando Lanhas com a diferenciação de momentos e funções 

está patente em muitas das suas obras, como visto. A Casa Tato é um exemplo disso, com o 

prolongamento de planos no alçado principal, mas não é o único exemplo. O Arquitecto usa 

este prolongar de planos para marcar diferentes momentos ou, até mesmo, criá-los, ou, ainda, 

simplesmente para gerir questões de privacidade.

No Museu Militar a separação de funções vai a um extremo, sendo tanto por pisos quanto 

por edifícios. Até na antiga habitação há uma preocupação com a separação de funções, 

criando percursos e acessos alternativos. Por isso, num projeto deste tipo, um equipamento, até 

é possível separar as funções por edifícios, ou seja, a parte de documentação e investigação, 

da parte pública do Museu.

No Prédio Dias Lopes a hierarquização está patente na criação de acessos principais e 

secundários. E na distanciação da implantação dos limites do lote criando espaços de estar e 

circulação, para ao mesmo tempo obter entradas distintas para cada habitação (uma no alçado 

frontal e outra no alçado lateral), criando mais privacidade.

A separação de funções também é visível na abertura de um vão diferente dos restantes 

no escritório para o distinguir dos restantes espaços da habitação, ou no rebaixar do chão para 

demarcar um espaço de transição.

ARCO ABATIDO

Um elemento muito presente na Arquitetura de Fernando Lanhas é o arco abatido. No 

Edifício Bastos Xavier, o arco surge nas escadas e na parede do hall de distribuição dos pisos 

superiores.

O alçado principal da Casa Tato é outro dos exemplos do uso do arco abatido. Toda 

a composição do momento de entrada é muito característica de Fernando Lanhas, insere-se 

num pórtico com arco abatido e a porta está ladeada pelos seus candeeiros. A composição do
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alçado é completado pelo prolongamento, a norte, de outro plano, recortado apenas por um 

pórtico – novamente um arco abatido -, e que faz a marcação de outro momento, o acesso de 

serviço.

No Museu Militar o arco abatido surge muito discretamente numa das paredes do auditório. 

Mas na Casa Lanhas o arco abatido apresenta-se de uma forma singular. O tecto da sala de 

jantar é uma abóboda abatida. É como uma exponenciação de um elemento característico da 

Arquitetura de Fernando Lanhas. 

QUEBRA. O ASSUMIR DA ESTRUTURA

O assumir a estrutura como elemento compositivo surge nas obras de Fernando Lanhas, 

nomeadamente, com as vigas de secção crescente. Depois o Arquitecto repete essa quebra 

não só no interior mas também nas varandas, ou até por vezes em palas ou vãos.

Podemos entender este afirmar da estrutura como característica do Movimento Moderno, 

no qual a estrutura deixa de ser um elemento a disfarçar e se assume como elemento de 

linguagem.

É possível ver esse reflexo da estrutura na arquitetura na Casa Tato, no alçado sul, no vão 

da garagem.

As escadas da Casa Lanhas encontram-se enclausuradas entre três paredes, sendo que 

é na do fundo que surge a quebra que se repete no patamar das escadas nos pisos superiores.

Voltamos a encontrar a quebra nos patamares da escadaria principal do Museu Militar 

e, no piso de entrada, no auditório e, até mesmo, na volumetria (mais provavelmente por 

condicionantes do terreno, mas que o arquitecto aproveita com inteligência), refletindo-se no 

armazém e na oficina. Depois aparece na zona de estudo, no desenho de uma parede, cortada 

por estantes, e no desenho da própria mesa.

No Prédio Dias Lopes a estrutura é determinante, sendo o elemento regular e regulador. 

Neste caso não origina as quebras referidas nas outras obras, mas soluções distintas como a 

torção de uma das paredes do R/C.

ESCADAS

Outro componente determinante são as escadas. São sempre um elemento de grande 

importância no desenho de Fernando Lanhas. Surgem na maioria das vezes entre paredes 

e em arco, apresentando-se mais como uma peça compositiva do que apenas como uma 

circulação. Independentemente do tipo ou da dimensão do projeto. E as escadas de serviço
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apresentam-se nos projetos como circulação secundária, e são, quase sempre, em caracol. 

Este desenho das escadas e a importância que têm, independentemente de serem o 

acesso principal ou secundário, está visível no Edifício Basto Xavier em que compõem o eixo de 

circulação central, sendo um elemento estruturante. Também na Casa Lanhas isso se verifica, 

pois para além do seu desenho típico, assumem-se como eixo de circulação vertical e a partir 

do qual se organiza todo o programa. E na Casa Tato, em que se assemelham no desenho ao 

Edifício Bastos Xavier apesar da menor escala. Enfatizam o movimento de circulação e são, 

mais uma vez, um elemento central e envidraçado.

No Museu Militar, pela sua qualidade de equipamento, as escadas adquirem ainda maior 

importância não só, pela sua dimensão e pelo papel que ocupam como elemento de circulação 

vertical, mas, principalmente, pelo seu papel na organização espacial.

No Prédio Dias Lopes as escadas apresentam-se no exterior do edifício pois, pelo tipo de 

habitações, havia a necessidade de entradas distintas. Apesar de ser uma escada de tiro o seu 

desenho e posicionamento torna-a num elemento importante no hierarquização do espaço ao 

localizar-se a par do alçado, sendo o acesso à habitação feito através de um patamar, a escada 

gera uma barreira protetora dos vãos do piso térreo, funcionando como uma espécie de cortina 

que filtra a visão para o interior da casa. Ao mesmo tempo que o seu ligeiro distanciamento do 

alçado permite que, no piso térreo, exista um espaço de estar resguardado da rua.

É de referir que nos casos estudados apenas no Museu Militar e na Casa Tato não temos 

as escadas de serviço de caracol.

VARANDAS

As varandas também são um elemento com o qual o Arquitecto joga nas suas soluções. 

Não só a abertura em si mas a guarda apresenta-se como compositor. 

A guarda das escadas, assim como a das varandas, apesar de sofrerem alterações 

de obra para obra são mais um dos elementos base do desenho arquitetónico de Fernando 

Lanhas. Habitualmente são formadas por barras verticais ou uma malha de ferro, e rematadas 

por peças de madeira ligeiramente abauladas ou arredondadas, podendo ser colocadas de 

várias formas. Existem excepções, como em todas as regras, mas pelo menos a introdução do 

topo em madeira é recorrente.

Esta importância da varanda e do seu desenho na solução projetual é visível nas suas 

obras, como vimos no Edifício Bastos Xavier, que as varandas controlam toda a leitura dos 

alçados.
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O mesmo acontece na Casa Lanhas, embora de maneira distinta. A diferença de dimensão 

entre as varandas e as aberturas – neste caso as aberturas são superiores à varanda – (apesar 

de resultarem da solução para uma imposição legal) conferem leveza ao alçado e contribuem 

para a sua complexidade e desenho. As guardas apresentam uma das soluções de Fernando 

Lanhas, com o remate em madeira, que era o elemento mais usual.

Na Casa Tato e no Prédio Dias Lopes vemos as guardas constituídas por barras de ferro, 

encimadas por uma barra de madeira que era mais uma das soluções tipo do Arquitecto.

Ou por exemplo, em contraposição à solução usada na Casa Lanhas, temos uma outra muito 

usada, em que prolongava a guarda das varandas para fora dos seus limites para lhes dar a 

aparência de serem muito mais compridas e menos compactas do que na realidade. Muitas 

das vezes quando os alçados eram muito extensos e precisavam de um elemento compositivo 

de maior dimensão do que era possível introduzir, na maior parte das vezes por causa dessas 

imposições legais.

PORMENORIZAÇÃO

A preocupação com a pormenorização é algo muito característico da sua obra, como 

foi sendo percebido ao longo da análise dos Casos de Estudo. Para Fernando Lanhas a 

ornamentação não tem somente um papel decorativo, faz parte do processo. Como podemos 

perceber pelo uso que faz das chaminés e até dos materiais.

 É preciso ter em consideração que Fernando Lanhas nunca usava o ornamento pelo 

seu papel decorativo per se, mas sim pelo seu papel no desenho do espaço. Algo recorrente 

no Movimento Moderno em que o ornamento deixa de ser um elemento chave para dar lugar 

à função e à solução projetual resultante do programa. Isto é, em vez de se usar o ornamento 

como parte complementar da solução, a obra surge da adaptação ao programa e do modo 

como se responde ao mesmo.

Um exemplo disso são as chaminés. Como podemos perceber nos casos estudados, as 

chaminés não cumprem apenas a sua função, nem somente são usadas como decoração. São 

elementos de desenho incorporados na solução.

No edifício Bastos Xavier, apesar da inexistência visual de chaminés, o Arquitecto engrossa 

e prolonga os planos que compõem os alçados laterais para que se assumam como parte do 

desenho do alçado, semelhantes às chaminés de outros projetos, e que ajudam a acentuar a 

simetria do volume.
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Já na Casa Tato a chaminé assume o seu carácter compositivo não só pela sua dimensão 

(aparentemente desajustada para uma casa que aparenta ter apenas um uso), mas também 

pela sua forma. Tem um papel de grande importância ao ajudar ao equilíbrio dos alçados, tanto 

no principal, que é um plano marcadamente horizontal, como nos laterais, conferindo mais 

altura à parte mais baixa do mesmo, compensando a diferença de cotas do alçado criada pelo 

declive do terreno. 

O mesmo acontece no Prédio Dias Lopes, em que a chaminé, em conjunto com os 

vãos e as linhas dos elementos de circulação, forçam uma leitura mais vertical da volumetria. 

Contribuindo para o equilíbrio da composição total, composta por duas moradias em espelho, 

e cuja a marcação da divisão entre pisos, a varanda e o rasgo da sala do piso térreo, apontam 

para uma leitura de horizontalidade. Então, a chaminé não só ajuda no equilíbrio da obra como 

acentua a sua simetria, tal como a solução (ainda que não recorrendo a chaminés) do Edifício 

Bastos Xavier. 

A Casa Tato é bastante representativa da Arquitetura de Fernando Lanhas, na medida 

em que consegue conter alguns dos seus elementos mais característicos, quer a nível de 

composição, quer de pormenorização. Um dos pontos típicos que podemos começar por 

mencionar é a utilização de diferentes materiais para demarcar diferentes momentos ou peças. 

Como por exemplo, para diferenciar um plano excepcional, demarcar uma chaminé, um 

momento de transição, entre outros.

No edifício Bastos Xavier o momento de entrada é demarcado pelo uso de mármore e 

os diferentes materiais das guardas das varandas definem a leitura dos alçados e da própria 

volumetria.

Já na Casa Lanhas este aliar de materiais à marcação de momentos ou excepções 

traduz-se na afirmação de uma parede estrutural em pedra que se destaca das restantes – 

tanto no interior, como no exterior – e ajuda à leitura e composição do piso térreo. E também na 

demarcação da circulação vertical ao forrar as paredes que ladeavam as escada a madeira.

Outra possibilidade do uso dos materiais para diferenciar espaços ou funções era o 

recurso a vários tipos de pavimentos. É o caso do Museu Militar. A hierarquização dos espaços 

foi feita com pavimentos diferentes que delimitavam a entrada e a destacavam dos espaços de 

circulação.

Mas a preocupação com a pormenorização vai até os menores detalhes.
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Por exemplo, a porta da cozinha, as portas interiores, os puxadores, são coisas que se 

repetem quase integralmente, ao contrário das outras que ele adapta aos projetos. Contudo, 

estes elementos integram-se nos projetos através da personalização, de alterações de cor, do 

vidro ou algum pormenor da sua composição. Assim, por exemplo, os puxadores podem ser 

dourados numa casa, prateados noutra ou ainda pretos.

O desenho aparentemente simples de Fernando Lanhas gera obras complexas e 

pormenorizadas. O Arquitecto pensa desde a volumetria até ao muro de vedação. Passando 

mesmo pela escolha da iluminação exterior – desenhando candeeiros produzidos depois pela 

Casa Lino que se tornaram imagem de marca dos seus projetos – e a escolha do fecho da 

porta. Em suma, ao decompor o projeto percebemos que a depuração da obra final traduz uma 

complexidade de pensamento e cuidado com o projeto que à primeira vista não se consegue 

capturar.

Ao terminar esta dissertação não só fiquei a conhecer melhor o Homem e o Artista como 

percebi, o que já intuía, que a Arquitectura para ser Arte não precisa de ser exuberante. A 

simplicidade é, como para qualquer artista, sempre o mais difícil de conseguir. Como já dizia 

Mies Van der Rohe, “less is more“.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste trabalho foi analisada a arquitetura de Fernando Lanhas. Mas as obras 

apresentadas são apenas uma amostra do seu trabalho. O índice de obras reflete isso mesmo.

Podemos encontrar os mesmos elementos em vários outros projetos. Por exemplo, o uso 

da luz para desenhar os espaços surge também na Casa Amaro Ferreira de 1974.

A importância da hierarquização e da organização espacial está explícita na Casa Mendes 

Moreira de 1959, em que o arquitecto prolonga uma parede estrutural em pedra, de modo a 

criar uma separação visual entre a área pública e a área de serviço e os seus acessos. E ao 

mesmo tempo, criar dois espaços exteriores distintos, o de uso da área pública, mais aberto, 

e outro, mais resguardado, dependente da área de serviço e que serviria para ocupar com o 

tanque, criando uma extensão dessa área.

O arco abatido é uma caraterística que surge praticamente em todo o seu trabalho. 

Consultando o índice de obras é possível encontrar diferentes aplicações do mesmo, quer seja 

como pala, ou no desenho das escadas ou de um vão.

A estrutura como elemento regular e regulador é algo que surge em diferentes pontos da 

sua produção arquitetónica. Isto é, não se consegue determinar um período que marque uma 

fase ou uma regra que permita perceber se isso se delimita a um tipo específico de obra. Ou 

seja, é um ponto importante da arquitetura de Fernando Lanhas mas que não se cinge a um 

período ou a um segmento, apesar de estar presente, na sua maioria em Prédios de Rendimento.

 

A importância da escada, não só como circulação principal mas, sobretudo, como 

elemento de organização espacial e de hierarquização é visível na grande parte dos projetos de
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Fernando Lanhas. A título de exemplo podemos referir a Casa Pires da Silva de 1961, o 

Prédio A. Guedes da Silva de 1961, a Casa Fróis de 1965, o Edifício M. M. Teixeira de 1968 ou 

a Casa Amaro Ferreira de 1974.

A solução do desenho das varandas em que as guardas se prolongavam para além dos 

limites da mesma é algo que também se repete em múltiplos projetos, como na Casa Teixeira 

de 1961, na Casa Sousa Carneiro de 1963, na Casa Fróis de 1965, na Casa Malheiro Sarmento 

de 1968 ou no Edifício M. M. Teixeira de 1970. 

A pormenorização e a ornamentação decorrentes da funcionalidade e da própria solução 

arquitetónica  é mais uma das coisas que se podem verificar ao olhar para um leque mais 

alargado de edifícios.

Devido à dimensão desta dissertação não foi possível abordar a arquitetura de Fernando 

Lanhas na sua totalidade. Mas o índice de obras aponta uma cronologia que pode servir de 

base para um estudo mais aprofundado.
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